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3. pielikums 

Pēcdoktorantūras pieteikuma vērtēšanas lapa 
Pēcdoktorantūras pieteikumu atlasei 

Rīgas Tehniskajā universitātē 

 

  
Uzvārds                Vārds 

Piešķirtais pieteikuma identifikācijas 

numurs: 

 

 

I. Atbilstības kritēriji 

Vērtēšanas kritēriji Vērtēšanas 

sistēma  

Jā/Nē 

Kritērija ietekme uz 

lēmuma pieņemšanu 

(P) (N) 

1. Pētījuma ieguldījums Latvijas viedās 

specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, 

izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai 

specializācijas jomu attīstībā 

  N 

2.  Pētījuma tēmas atbilstība Rīgas Tehniskās 

universitātes pētniecības platformām,  

programmai, pētniecības jomām un cilvēkresursu 

plānam   

  N 

 

II. Kapacitātes vērtēšanas kritēriji  

Vērtēšanas kritēriji 
Maksimālais punktu 

skaits 

Iegūtais 

punktu skaits 

1. Pēcdoktoranta zinātniskā kapacitāte  
(dati par pēdējiem 5 gadiem) 

Punktu 

skaits par 

vienību 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Maksimums 

44 punkti 

1.1. Zinātniski raksti zinātniskos žurnālos, kas 

indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS datu 

bāzēs un/vai iekļauti ERIH (European 

Reference Index of the Humanities) datu bāzes 

INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos (Atbilstoši 

Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 1.punkta 1.1. apakšpunktam) 

3 9  

1.2. Raksti konferenču ziņojumu izdevumos, kas 

indeksēti Web of Science Conference 

Proceedings Citation Index un/vai SCOPUS, kā 

arī nodaļas zinātniskās grāmatās (Atbilstoši 

Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 4.punkta 4.1. apakšpunktam)  

2 8  

                                                           
 Pieteikums ir precizējams 
 Pieteikums ir noraidāms 
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1.3. Recenzētas zinātniskas monogrāfijas vai 

kolektīvas monogrāfijas ar ISBN kodu, izdotas 

izdevniecībās, kuras izpilda Zinātnisko 

publikāciju klasifikatora noteiktos kritērijus vai 

ir iekļautas Web of Science Book Citation Index 
(Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 2.punkta 2.1. 

apakšpunktam).  
Punktu skaits par monogrāfiju tiek dalīts ar 

monogrāfijas autoru skaitu! 

5 10  

1.4.  Latvijas patenta autors vai līdzautors 1 3  

1.5.  Eiropas patenta pieteikuma autors vai 

līdzautors 

3 6  

1.6.  Dalība konkursa kārtībā iegūto zinātnisko 

projektu realizācijā 

2  

1.7. Vadīti konkursa kārtībā iegūtie zinātniskie 

projekti  

2  

1.8. Stažēšanās vai darbs ārzemju (ārpus mītnes 

valsts) augstskolās vai pētniecības iestādēs 3-9 

mēnešu ilgumā (bez pārtraukuma) 

1  

1.9. Stažēšanās vai darbs ārzemju (ārpus mītnes 

valsts) augstskolās vai pētniecības iestādēs ilgāk 

par 9 mēnešiem (bez pārtraukuma) 

3  

Kopā iegūti punkti: 

(minimālais nepieciešamais punktu skaits: 12) 

 

Zinātnes komisija piešķir papildu 6 punktus, balstoties uz pēcdoktorantūras 

pieteikuma potenciālu sniegt būtisku ieguldījumu RTU zinātniskās izcilības 

veicināšanā (Jā/Nē). 

Jā Nē 

  

2. Zinātniskā vadītāja zinātniskā kapacitāte  

(dati par pēdējiem 5 gadiem) 

Punktu 

skaits par 

vienību 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Maksimums 

50 punkti 

2.1. Zinātniski raksti zinātniskos žurnālos, kas 

indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS datu 

bāzēs un/vai iekļauti ERIH (European 

Reference Index of the Humanities) datu bāzes 

INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos (Atbilstoši 

Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 1.punkta 1.1. apakšpunktam) 

3 9  

2.2. Raksti konferenču ziņojumu izdevumos, kas 

indeksēti Web of Science Conference 

Proceedings Citation Index un/vai SCOPUS, kā 

arī nodaļas zinātniskās grāmatās (Atbilstoši 

Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 4.punkta 4.1. apakšpunktam)  

2 8  

2.3. Recenzētas zinātniskas monogrāfijas vai 

kolektīvas monogrāfijas ar ISBN kodu, izdotas 

izdevniecībās, kuras izpilda Zinātnisko 

publikāciju klasifikatora noteiktos kritērijus vai 

ir iekļautas Web of Science Book Citation Index 
(Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 2.punkta 2.1. 

apakšpunktam).  
Punktu skaits par monogrāfiju tiek dalīts ar 

monogrāfijas autoru skaitu! 

5 10  

2.4.  Latvijas patenta autors vai līdzautors 1 3  

2.5.  Eiropas patenta pieteikuma autors vai 

līdzautors 

3 6  
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2.6.  Vadīti konkursa kārtībā iegūtie starptautiskie 

zinātnes projekti (Ietvarprogrammas “Apvārsnis 

2020” projekti, Eiropas Savienības 

struktūrfondu projekti u.c.) 

3 6  

2.7. Vadīti konkursa kārtībā iegūtie valsts nozīmes 

zinātnes projekti 

2 4  

2.8. Zinātniskā vadītāja vadībā aizstāvēti promocijas 

darbi 

1 4  

Kopā iegūti punkti: 

(minimālais nepieciešamais punktu skaits: 12) 

 

Zinātnes komisija piešķir papildu 6 punktus, balstoties uz pēcdoktorantūras 

pieteikuma potenciālu sniegt būtisku ieguldījumu RTU zinātniskās izcilības 

veicināšanā (Jā/Nē). 

Jā Nē 

  

Aizpildīja: 

20___. g. _____.______________     _____________________ /__________________/ 
                                                                                   paraksts                            paraksta atšifrējums 

Zinātnes komisijas atzinums: 

 

Zinātnes komisijas priekšsēdētājs: 

 

20___. g. _____.______________     _____________________ /__________________/ 
                                                                                   paraksts                            paraksta atšifrējums 

 


