
 

 

 

 

Reflektantu studijām doktorantūrā vērtēšanas metodika  

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē (EEF)  
 

 

1. Doktora studiju kandidātu pieteikumus Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē (turpmāk - 

EEF) vērtē EEF Zinātnes komisija (turpmāk tekstā Zinātnes komisija).  

2. 1. kursa doktorantūras kandidātus vērtē pēc kritērijiem, kas raksturo pētnieciskā darba 

kvalitāti, līdzdalību vietējos un starptautiskos projektos, pretendenta ieguldījumu pētnieciskā 

un pedagoģiskā darba nodrošināšanā EEF un svešvalodas prasmi. Vērtēšanā nosaka 

kandidāta punktu skaitu, lietojot kritēriju izpildes kvalitāti raksturojošos koeficientus.  

3. Kandidāts iesniedz RTU Doktorantu studiju daļā aizpildītu Pieteikumu (Metodikas 1. 

pielikums), kuru paraksta promocijas darba un struktūrvienības vadītāji.  

4. Pieteikuma izvērtēšanā tiks ņemta vērā tikai tā informācija, kas ir dota Pieteikumā un 

pielikumos, atbilst Metodikas prasībām, un ir pamatota ar dokumentiem. Par nepatiesu datu 

sniegšanu kandidāts var tikt diskvalificēts no tālākas dalības konkursā.  

5. EEF Zinātnes komisija veic kandidātu noklausīšanos par Pieteikumā sniegto informāciju un 

promocijas darbu, tajā skaitā, darba mērķi, darba zinātnisko novitāti un darba izpildes plānu. 

Par kandidātu noklausīšanos EEF Zinātnes komisija paziņo kandidātiem vismaz vienu nedēļu 

pirms noklausīšanās. 

6. Kandidātu kopējo punktu skaitu aprēķina pēc formulas (1). Ja punktu skaits vairākiem 

pretendentiem ir vienāds, lēmumu par kandidātu, kurš ieņems augstāku vietu vērtēšanas 

tabulā pieņem EEF Zinātnes komisija. 

 

Punktu skaits = ∑ P ,                          (1) 

 

kur P - apjoma koeficients katram kritērijam (skat. 1. tabulu).  

 

 
1.tabula Kvalitātes, publicitātes un apjoma (P) koeficienti  

 Kritērijs P 

1. Vidējā svērtā atzīme maģistra diplomā 

Diploms ar izcilību 7 

10-9,5 5 

9,49-9,0 4 

8,99-8,5 3 

8,49-8,0 2 

7,99-7,5 1 

2. EEF Zinātnes komisijas vērtējums pēc kandidāta noklausīšanās   

Izcili 10 

Labi 8 

Viduvēji 6 

Apmierinoši 4 

Vāji 2 

Ļoti vāji 0 

 

 

 

 



 

1.pielikums 

Reflektantu studijām doktorantūrā vērtēšanas metodikai  

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē  

 

 

RTU zinātņu prorektoram  

prof. Tālim Juhnam 

 

PIETEIKUMS 

Doktorantūras studijām 

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 

 
Pieteicējs:____________________ Studenta apliecības numurs: _______________________ 

Dzīves vieta: ________________________________________________________________ 

Tālrunis: _________________________E –pasts: __________________________________ 

Studiju programmas nosaukums: ________________________________________________ 

 
Npk. Konkursa kritēriji Izpildes rādītāji 

1. Publikācijas un to zinātniskā kvalitāte Publikāciju skaits 

Publicētās Iesniegtās 

1.1. Grāmatas vai grāmatas nodaļas 

autors/līdzautors, kas iekļauta ASV kongresa 

bibliotēkas katalogos 

  

1.2. Grāmatas vai grāmatas nodaļas 

autors/līdzautors (norādot ISBN numuru) 

  

1.3. Mācību metodiskā izdevuma līdzautors 

(norādot ISBN numuru) 

  

1.4. Raksts zinātniskajā žurnālā, kuru citē 

starptautiskās datu bāzē  SCOPUS 

  

1.5. Raksts zinātniskajā žurnālā, kuru citē 

starptautiskās datu bāzēs IEEEXplore,Web of 

Science  

  

1.6. Raksti zinātniskā žurnālā (norāda tikai tos 

rakstus, kuri ir publicēti recenzējamos 

zinātniskajos žurnālos (ar ISSN numuru) 

  

1.7. Raksts konferenču pilna teksta rakstu krājumā, 

kuru citē datu bāzēs: SCOPUS   

  

1.8. Raksts konferenču pilna teksta rakstu krājumā, 

kuru citē datu bāzēs IEEEXplore, Web of 

Science, ECEEE  

  

1.9. Raksti RTU zinātniskajā krājumā (norāda 

tikai tos rakstus, kuri ir publicēti RTU 

zinātnisko rakstu krājumā (ar ISSN 

numuru)) 

  

1.10. Raksts recenzējamā konferenču pilna teksta 

rakstu krājumā (norāda tikai recenzētus rakstus 

(kopsavilkumus, tēzes nenorādīt), kuru apjoms 

pārsniedz 4 lpp. (A4, 12 pt, single spacing) vai 

6 lpp. (B5, 12 pt, single spacing) un kuri ir 

publicēti starptautisku konferenču (redkolēģijā 

pārstāvētas vismaz 2 valstis) pilna teksta 

rakstu krājumā (angl.proceedings). 

  

1.11. Recenzētas konferenču tēzes (norāda tikai 

recenzētus kopsavilkumus (angl. 

Abstract/Extendedabstract), kuru apjoms 

pārsniedz 150 vārdus un kuri ir publicēti 

starptautisku konferenču (redkolēģijā 

pārstāvētas vismaz 2 valstis) tēžu krājumā) 

  



 

1.12. Patentu līdzautors   

1.13. Publikācija citu augstskolu zinātnisko rakstu 

krājumā vai citos zinātniskos izdevumos 

  

1.14. Publikācija studentu zinātnisko konferenču 

rakstu krājumā  

  

1.15. Studentu zinātnisko konferenču tēzes   

1.16. Projektu atskaites   

2. Piedalīšanās zinātniski pētnieciskajos 

projektos (neskaita Eiropas Sociālā fonda 

projektus, studentu apmaiņu u.c.) 

Projektu skaits, kurā 

kandidāts ir vadītājs vai 

atbildīgais izpildītājs 

Projektu skaits, kurā 

kandidāts ir pētnieks 

vai asistents 

2.1. Dalība FP7 projektā kā atbildīgajam 

izpildītājam 

  

2.2. Dalība starptautiskā projektā kā atbildīgajam 

izpildītājam 

  

2.3. Dalība starptautiskā projektā kā pētniekam vai 

asistentam 

  

2.4. Dalība vietējā zinātniskā projektā kā vadītājam   

2.5. Dalība vietējā zinātniskā projektā kā 

izpildītājam, pētniekam vai asistentam 

  

3. Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un 

semināros  

Skaits  

3.1. Starptautiskas, RTU konferences vai semināra 

organizēšana (jāapliecina dalība orgkomitejā) 

  

3.2. Nacionālas konferences vai semināra 

organizēšana (jāapliecina dalība orgkomitejā) 

  

3.3. Uzstāšanās ar mutisku referātu starptautiskā 

konferencē (norādīt tikai zinātniskās 

konferences, kurās atbalsta kandidāts ir 

personīgi uzstājies ar mutisku ziņojumu, 

pievienot kopiju no komandējuma atskaites.) 

  

3.4. Uzstāšanās ar stenda referātu starptautiskā 

konferencē (norādīt tikai zinātniskās 

konferences, kurās Atbalsta kandidāts ir 

minēts kā autors stenda referātā) 

  

3.5. Uzstāšanās vietējās zinātniskās konferencēs un 

pētniecības projektu zinātniskos semināros 

(norādīt tikai zinātniskās konferences, kurās 

atbalsta kandidāts ir personīgi uzstājies ar 

mutisku ziņojumu) 

  

3.6. Piedalīšanās konferencēs (bez uzstāšanās)   

4. Zinātniskais un pedagoģiskais darbs RTU Skaits  

4.1. Asistētās lekcijas  Akadēmiskās stundas 

4.2. Vadītie bakalaura un inženiera darbi  Skaits 

4.3. Darba vadītājs RTU SZTK publikācijā  Skaits 

4.4. Vadītie laboratorijas un praktiskie darbi   Akadēmiskās stundas 

4.5. Darbs EEF pētnieka vai asistenta amatā  Mēneši 

5. Svešvalodas prasme Skaits  

5.1. Pēdējā gada laikā iegūts sertifikāts par teicamu 

kādas ES valodas prasmi (izņemot Valsts 

valodu)  

  

6. Vidējā svērtā atzīme maģistra diplomā   

 


