
Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27.
aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula) un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām
personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks
izmantoti tikai šī atlases konkursa ietvaros.

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE izsludina konkursu:

Prasības amata vietai:

• Doktora grāds būvniecībā vai ar to saistītās nozarēs, 
• Izpratne par universitātes darbību, kas ļauj piedalīties tās stratēģijas veidošanā un īstenošanā,
• Kompetence darbinieku pienākumu un atbildības sadalē, darbinieku motivēšanā, kvalifikācijas uzturēšanā.
• Orientācija uz universitātes stratēģijas īstenošanu un ilgtspēju,
• Iesniegts priekšlikums fakultātes attīstības koncepcijai nākamajiem 5 (pieciem) gadiem,
• Angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī,
• Vēlama pieredze būvniecībā,
• Vēlams darba stāžs RTU ne mazāks kā 5 (pieci) gadi. 

Dekāna pienākumi:

• Pārraudzīt fakultātes studiju, pētniecības, organizatorisko, saimniecisko un finansiālo darbību;
• Nodrošināt fakultātes Domes lēmumu izpildi;
• Koordinēt fakultātes struktūrvienību darbību;
• Pārstāvēt fakultāti RTU vadības struktūrās un citās institūcijās un organizācijās Latvijā un starptautiski.

Darba samaksa: sākot no 2500EUR/mēnesī.
Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai (Rīga, Kaļķu iela 1, 
213.kabinets) ir jāiesūta elektroniski (ar ieskanētu parakstu uz iesnieguma vai parakstītus ar drošu elektronisko 
parakstu) vai personīgi jāiesniedz dokumentus:

• rektoram adresētu iesniegumu par piedalīšanos konkursā; 
• dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze 

un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 (sešu) gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu 
pielikumu), kā arī citus dokumentus, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu 
kvalifikāciju; 

• zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības 
citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošo dokumentu 
un tml.), uzrādot to oriģinālus, ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi un Personāla nodaļā nav 
iepriekš iesniedzis šo dokumentu kopijas;

• izziņu par grādu pielīdzināšanu ārvalstīs iegūtai izglītībai: kādam Latvijā piešķiramajam grādam/kvalifikācijai atbilst 
ārvalstīs iegūtais diploms (ārvalstīs iegūto diplomu ekspertīzi un pielīdzināšanu veic Akadēmiskās informācijas 
centrs).

• Fakultātes attīstības koncepciju.

Konkursa termiņš – līdz 02.06.2021. Papildu informācija (dokumentu paraugi u.c.) RTU mājas lapas sadaļā “Darbs 
RTU” vai pa tālr.26153839

Mēs atbalstām  iekļaujošu darba vidi, un kandidātus(-es) izvērtējam, balstoties vienīgi uz sasniegumiem, 
kvalifikācijām, kompetenci un darba pieredzi.

BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTĒ tiek izsludināts konkurss:

DEKĀNS – Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozare, Būvkonstrukcijas apakšnozare
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