
RTU profesora vai asociētā profesora amata pretendenta dzīves un darba gājumā 

(Curriculum Vitae) iekļaujamās ziņas 

1.  Vispārīgās ziņas: 

1.1. Vārds, uzvārds; 

1.2. Dzimšanas datums; 

1.3. Dzīves vietas adrese; 

1.4. Izglītība; 

1.5. Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi; 

1.6. Darba pieredze vismaz pēdējos 10 gadus; 

1.7. Valodu lietošanas prasmes saskaņā ar Eiropas Valodu prasmes līmeņiem 

(nolikuma 5. pielikums). 

 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem): 

2.1. starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs; 

2.2. Latvijas Zinātnes padome, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu 

projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs; 

2.3. Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs; 

2.4. nozaru padomju vai asociāciju loceklis vai vadītājs; 

2.5. saņemtie patenti un licences; 

2.6. nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē, kas sakārtotas saskaņā 

ar LZP publikāciju klasifikatoru (Latvijas Zinātnes padomes sēdē 2012.gada 

28.novembra lēmums Nr.32-3-1) 

2.7.piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos 

(norādot referātu autorus, nosaukumu, konferences nosaukumu, norises laiku 

un vietu); 

2.8.piedalīšanās ar referātu citās konferencēs. 

 

3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem): 

3.1. vadītie promocijas darbi (norādot darbu autorus un nosaukumus); 

3.2 recenzētie promocijas darbi (norādot darbu autorus un nosaukumus); 

3.3. studiju programmas vadīšana; 

3.4.vadītie maģistra darbi (norādot darbu skaitu);  

3.5. vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (norādot darbu skaitu); 

3.6. pasniegtie studiju priekšmeti (norādot nosaukumu un apjomu kredītpunktos); 

3.7. mācībspēks starptautiskās sadarbības un personāla mobilitātes programmās; 

3.8. sagatavotie mācību līdzekļi; 

3.9. tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju 

augstskolās un pētniecības iestādēs*; 

* Ja profesora vai asociētā profesora amata pretendents līdz vēlēšanām ir strādājis par 

mācībspēku, līdz ievēlēšanas termiņa beigām profesora vai asociētā profesora amatā 

jāapgūst profesionālās pilnveides programmas par inovācijām augstākās izglītības 

sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā 160 akadēmisko stundu 

apjomā (tai skaitā vismaz 60 kontaktstundas). Profesionālā pilnveide var ietvert 

profesionālās pilnveides mērķim atbilstošu starptautisko mobilitāti un piedalīšanos 

konferencēs un semināros, ko apliecina iesniegtie dokumenti.  

 

 

4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem): 

4.1. LZA un ārvalstu ZA locekļi; 



4.2. promociju padomju locekļi, LZP eksperti, profesoru padomju locekļi, 

zinātnisko žurnālu redkolēģijas locekļi; 

4.3. valsts pārvaldes, pašvaldību, starptautisko iestāžu, fizisko vai juridisko 

personu dibināto uzņēmējsabiedrību vai sabiedrisko organizāciju 

konsultēšana; 

4.4. starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi un eksperti, kā arī konferenču 

organizācijas un programmu komiteju vadītāji un locekļi; 

4.5. citi augstskolā veicamie pienākumi (piemēram, prodekāns, Senāta 

loceklis, darbs dažādās komisijās u.tml.). 

 

5. Cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem). 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


