APSTIPRINĀTS
ar Zinātnes padomes sēdes
lēmumu 2020. gada 10. novembrī

RTU doktorantūras 2020./2021. akadēmiskā gada grantu konkursa nolikums
I.

Vispārīgie jautājumi

1. RTU doktorantūras grantu (turpmāk – grants) mērķis ir atbalstīt ar promocijas darbu saistītus
pētījumus un veicināt promocijas darba aizstāvēšanu 4. gadā pēc studiju uzsākšanas
doktorantūrā.
2. Grantus piešķir konkursa kārtībā.
3. Nolikums nosaka kārtību, kādā RTU iesniedzami un izvērtējami grantu pieteikumi (turpmāk –
granta pieteikums) granta saņemšanai un pārskati par granta izlietojumu.
4. Viena granta summa ir 10 000 EUR. Grantu izlieto doktoranta atalgojumam, sedzot vismaz 650
darba stundu izmaksas zinātniskā asistenta un/vai pētnieka amatā. Atbilstošā struktūrvienība var
nodrošināt papildu finansējumu doktoranta atalgojumam vismaz 800 darba stundām zinātniskā
asistenta un/vai pētnieka amatā.
5. Granta finansējumu līdz 3000 EUR var izlietot pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes,
iekārtu izmantošanas, publicitātes, zinātniskās diskusijas (konferenču) un kompetenču pilnveides
izmaksu segšanai.
6. Granta saņēmējiem granta ietvaros (granta un papildus finansējumam) vienā amatā jāpiemēro
vienādas likmes. Grants ir jāizlieto līdz 2021. gada beigām.
7. Granta pretendents, piesakoties grantam, apliecina vēlmi nodibināt darba tiesiskās attiecības ar
RTU un pretendēt uz zinātniskā asistenta vai pētnieka amatu.
II.

Prasības granta pretendentiem

8. Grantam var pieteikties:
8.1. pirmā studiju gada doktoranti;
8.2. otrā studiju gada doktoranti, kuriem ir publicēta vismaz viena ar promocijas darbu saistīta
pilna teksta publikācija, kas ir indeksēta Web of Science un/vai Scopus datubāzē (prasība
neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem);
8.3. trešā studiju gada doktoranti, kuriem ir publicētas vismaz divas ar promocijas darbu saistītas
pilna teksta publikācijas, kuras ir indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē un viena
no tām ir publicēta žurnālā (prasība neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras
nozares doktorantiem);
8.4. ceturtā studiju gada doktoranti, kuriem ir notikusi promocijas darba priekšaizstāvēšana un ir
publicētas vismaz trīs ar promocijas darbu saistītas pilna teksta publikācijas, kuras ir
indeksētas Web of Science un/vai Scopus datubāzē un viena no tām ir publicēta žurnālā
(prasība neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem).
9. Grantam nevar pieteikties doktoranti,
9.1. kuri attiecīgajā studiju gadā jau vienreiz ir saņēmuši RTU doktorantūras grantu,
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9.2. kuriem ir akadēmiskie parādi,
9.3. kuri atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā.
III.

Granta pieteikumu iesniegšana

10. Lai pieteiktos grantu konkursam, granta pretendenti iesniedz pilnībā aizpildītu granta pieteikuma
veidlapu (1. pielikums vai 2. pielikums).
11. Granta pieteikumus iesniedz nosūtot pa e-pastu - doktorantura@rtu.lv ar promocijas darba
vadītāja un struktūrvienības vadītāja e-pastā norādītu saskaņojumu, kas veikts izmantojot e-pasta
pārsūtīšanas funkciju (doktorants → promocijas darba vadītājs (cc:doktorants) →
struktūrvienības vadītājs –→ doktorantura@rtu.lv).
12. Granta pretendenti granta
2020. gada 1. decembrim.

pieteikumus

iesniedz

no

2020.

gada

16. novembra

līdz

13. Granta pieteikumu iesniegšanas termiņu var pagarināt ar zinātņu prorektora rīkojumu.
IV.

Granta pieteikumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

14. Granta pieteikumus apkopo un rangus sagatavo Doktorantu studiju nodaļa (turpmāk – DSN).
15. Pirmā studiju gada doktorantu granta pieteikumu rangs tiek veidots atbilstoši attiecīgās fakultātes
doktorantūras reflektantu vērtēšanas rezultātiem.
16. Otrā, trešā un ceturtā studiju gada doktorantu granta pieteikumu rangs tiek veidots atbilstoši
doktorantūras grantu pieteikumu vērtēšanas kritērijiem (3. pielikums).
17. Granta pieteikumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas vispārīgā procedūra ir atspoguļota
1. attēlā.
18. Granta pieteikumi tiek vērtēti divās kategorijās: granta pieteikumi ar papildu finansējumu
(1. prioritāte) un granta pieteikumi bez papildu finansējuma (2. prioritāte). Granta pieteikumus
bez papildu finansējuma vērtē gadījumā, ja fakultātei piešķirtais grantu finansējums netiek
apgūts, piešķirot grantus pieteikumiem ar papildu finansējumu.
19. Granta pieteikumiem ar papildu finansējumu (1. prioritāti) veido vienotu rangu. Ja veidojas
konkurss uz granta vietām starp pieteikumiem ar papildu finansējumu, tad fakultātes zinātnes
komisija lemj par grantu skaita sadalījumu starp pirmā studiju gada doktorantiem un pārējo
studiju gadu doktorantiem proporcionāli grantu pieteikumu skaitam.
20. Par granta pieteikumu bez papildu finansējuma (2. prioritāti) sadalījumu starp studiju
programmām un studiju gadiem lemj atbilstošās fakultātes zinātnes komisija (ja nepieciešams).
21. Granta pieteikumu rangus saskaņo atbilstošās fakultātes prodekāns zinātniskajā darbā.
22. Grantus saņem granta pretendenti, kuri ir ieguvuši lielāko punktu skaitu atbilstošajā rangā.
23. Grantu konkursa rezultātus apstiprina ar zinātņu prorektora rīkojumu.
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1. prioritāte: granta pieteikumi ar
papildu finansējumu

2. prioritāte: granta pieteikumi bez
papildu finansējuma

DSN veic pieteikumu administratīvo
izvērtēšanu: granta pretendentu
atbilstība konkursa nosacījumiem

DSN veic pieteikumu administratīvo
izvērtēšanu: granta pretendentu
atbilstība konkursa nosacījumiem

Fakultātes zinātnes komisijas lemj par
grantu skaita sadalījumu starp 1.
studiju gada doktorantiem un pārējo
studiju gadu doktorantiem
proporcionāli grantu pieteikumu
skaitam (ja nepieciešams)

Fakultātes zinātnes komisijas lemj par
grantu skaita sadalījumu pa studiju
gadiem un programmām (ja
nepieciešams)

DSN atbilstoši vērtēšanas metodikai
un grantu skaita sadalījumam veido
rangu vai rangus grantu pieteikumiem
ar papildu finansējumu

DSN atbilstoši vērtēšanas metodikai
un grantu skaita sadalījumam veido
rangu vai rangus grantu pieteikumiem
bez papildu finansējuma

Atbilstošās fakultātes prodekāns
zinātniskajā darbā saskaņo
rangu(s)

Atbilstošās fakultātes prodekāns
zinātniskajā darbā saskaņo
rangu(s)

Grantus piešķir pretendentiem ar
lielāko punktu skaitu atbilstošajā rangā

Grantus piešķir pretendentiem ar
lielāko punktu skaitu atbilstošajā rangā

Vai ir apgūti visi fakultātei piešķirtie
granti?

Zinātņu prorektora rīkojums par
doktorantūras grantu piešķiršanu

Jā

Nē

Zinātņu prorektora rīkojums par
doktorantūras grantu piešķiršanu
1. attēls. Granta pieteikumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas vispārīgā procedūra.
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V.

Minimālie granta rezultāti

23. Granta saņēmējam granta realizācijas laikā ir jāsagatavo un jāiesniedz vismaz viena ar
promocijas darba tēmu saistīta pilna teksta publikācija izdevumos, kas indeksēti Web of Science
un/vai Scopus datubāzē.
24. Granta saņēmējiem 2021./2022. akadēmiskajā gadā ir jāuzstājas ar ziņojumu par granta
rezultātiem RTU zinātniskajā konferencē (ar vai bez publikācijas RTU zinātnisko rakstu
krājumā).
25. Granta realizācijas uzraudzību nodrošina granta saņēmēja promocijas darba vadītājs sadarbībā ar
RTU atbilstošās struktūrvienības vadītāju.
26. Viena mēneša laikā pēc granta realizācijas perioda beigām granta saņēmējs nosūta uz e-pasta
adresi doktorantura@rtu.lv pilnībā aizpildītu pārskatu par granta izlietojumu (4. pielikums) ar
promocijas darba vadītāja un struktūrvienības vadītāja e-pastā norādītu saskaņojumu, kas veikts
izmantojot e-pasta pārsūtīšanas funkciju:
doktorants → promocijas darba vadītājs (cc: doktorants) → struktūrvienības vadītājs →
doktorantura@rtu.lv.
VI.

Noslēguma jautājumi

27. Granta pieteikuma realizācija ir jāuzsāk 3 mēnešu laikā pēc granta piešķiršanas, noformējot darba
tiesiskās attiecības starp RTU atbilstošo struktūrvienību un doktorantu un ievēlot granta
saņēmēju zinātniskā asistenta vai pētnieka amatā.
28. Granta pieteikumu rangus saskaņo atbilstošās fakultātes prodekāns zinātniskajā darbā.
29. Doktoranta akadēmiskā atvaļinājuma vai eksmatrikulācijas gadījumā darba attiecības ar granta
finansējumu netiek pārtrauktas, izņemot gadījumus, ja doktorants ir iesniedzis atlūgumu un
pārtrauc darba attiecības.
30. Atbrīvojušās granta vietas (atlikušais finansējums) ar zinātņu prorektora rīkojumu tiek piešķirtas
nākamajiem pretendentiem pēc ranga.
31. Granta izmantošanas termiņu, saskaņojot ar DSN, var pagarināt līdz 2022. gada 31. martam.
32. Līdz 2022. gada 1. aprīlim neizmantotais grantu finansējums tiek pārcelts nākamajam
doktorantūras grantu konkursam.
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1. pielikums
RTU zinātņu prorektoram
prof. T. Juhnam

1. STUDIJU GADA DOKTORANTA
PIETEIKUMS
DOKTORANTŪRAS GRANTAM
2020./2021. studiju gadā
PIETEICĒJS:
Apliecības numurs:
E-pasts,
tālrunis:
Doktora studiju
programma:
Promocijas darba
nosaukums:
FINANSĒJUMS
1.

EUR

Atalgojuma izmaksas
Doktorantūras
grants

Papildu finansējums

(max 12,00 EUR/h)

2.

1.1. Stundas apmaksas likme (bruto)

EUR/h

1.2. Plānotais darba stundu skaits no doktorantūras
granta (vismaz 650 h)

h

1.3. Plānotais darba stundu skaits no cita finansējuma
(ja attiecināms - vismaz 800 h)

h

1.4. Plānotais darba stundu skaits kopā

h

1.5. Atalgojuma bruto izmaksas

EUR

1.6. Darba devēja VSAOI 1

EUR

1.7. Atalgojuma izmaksas kopā

EUR

Citas izmaksas
2.1. Pētniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu izmantošanas izmaksas:
2.1.1. ……..

EUR

2.1.2. ……..

EUR

2.2. Publicitātes un zinātniskās diskusijas
(konferenču) izmaksas

EUR

2.3. Kompetenču pilnveides izmaksas

EUR

2.4. Citas izmaksas kopā

EUR
Izmaksas KOPĀ:

1

EUR

Darba devēja VSAOI ir 24,09 %.
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Apliecinu, ka pieteikumā norādītā informācija atbilst patiesībai!
Ar šo pieteikumu apliecinu, ka neiebilstu stāties darba tiesiskajās attiecībās ar RTU un tikt ievēlēts
pētnieciskajā amatā RTU.
Pieteicējs:
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums:
Zinātniskā darba vadītājs:
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums:
Struktūrvienības vadītājs:
Datums:
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2. pielikums
RTU zinātņu prorektoram
prof. T. Juhnam

2., 3., 4. STUDIJU GADA DOKTORANTA
PIETEIKUMS
DOKTORANTŪRAS GRANTAM
2020./2021. studiju gadā
PIETEICĒJS:
Apliecības numurs:
E-pasts,
tālrunis:
Doktora studiju
programma:
Doktora studiju
uzsākšanas gads:

Studiju gads:

Promocijas darba
nosaukums:
(3–5 ar promocijas darba tēmu saistīti atslēgas vārdi latviešu un angļu valodās)
IZPILDES RĀDĪTĀJI

1.1. Izdevniecībā izdotas un recenzētas zinātniskās monogrāfijas vai
kolektīvās monogrāfijas ar ISBN kodu, kas izpilda Zinātnisko
publikāciju klasifikatora noteiktos kritērijus vai ir indeksētas Web of
Science Book Citation Index (Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas
2. punkta 2.1. apakšpunktam)

1.2. Citas zinātniskās grāmatas
(Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 2. punkta 2.3. apakšpunktam)

1.3. Zinātniskie raksti zinātniskajos žurnālos, kas indeksēti Web of
Science un/vai Scopus datubāzē un/vai iekļauti ERIH (European
Reference Index of the Humanities) datubāzes INT1 vai INT2
kategorijas žurnālos (Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 1. punkta
1.1. apakšpunktam)

1.4. Recenzēti zinātniskie raksti, kas publicēti citos starptautiskos un
Latvijā izdotos zinātniskajos žurnālos, kam ir ISSN kods,
starptautiska redkolēģija, kas starptautiski tiek izplatīti un kuros tiek
publicēti dažādu valstu zinātnieku raksti, kā arī raksti ERIH
datubāzes NAT kategorijas žurnālos (Atbilstoši Zinātnisko publikāciju
klasifikācijas 1. punkta 1.2. apakšpunktam)
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Apstiprinātais
skaits

Tiek ieskaitītas doktorantūras laikā publicētās un iesniegtās publikācijas

Publikāciju skaits
Publicētas
Iesniegtas

Aizpilda
pretendents

1. RTU publikāciju reģistram pievienotās un ar promocijas darba tēmu
saistītās pilna teksta PUBLIKĀCIJAS, sagrupētas pa šādiem veidiem:

Apstiprinātais
skaits

KRITĒRIJI

Aizpilda
pretendents

Atslēgas vārdi:

1.5. Zinātniskie raksti Latvijā un citās valstīs izdotos zinātniskajos
žurnālos ar vietējo redkolēģiju, zinātniskie raksti Latvijas kultūrai
nozīmīgos žurnālos (Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 1. punkta
1.3. apakšpunktam)

1.6. Publikācijas konferenču ziņojumu izdevumos, kas indeksēti Web of
Science Conference Proceedings Citation Index un/vai Scopus, kā
arī nodaļas zinātniskās grāmatās (Atbilstoši Zinātnisko publikāciju

Nav attiecināms

klasifikācijas 4. punkta 4.1. apakšpunktam)

1.7. Publikācijas konferenču ziņojumu izdevumos, kas nav indeksēti
Web of Science Conference Proceedings Citation Index un/vai
Scopus (Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 4. punkta 4.3. apakšpunktam)
1.8. Recenzētas konferenču tēzes

Nav attiecināms
Nav attiecināms

Patentu autors vai līdzautors:
LV patents
Starptautisks patents
2. PEDAGOĢISKAIS DARBS RTU
Noslēguma darbu vadīšana:
2.1. Vadītie bakalaura/ inženiera darbi

skaits

2.2. Mācību metodisko izdevumu līdzautors

skaits

FINANSĒJUMS
2.

EUR

Atalgojuma izmaksas
Doktorantūras
grants

Papildu finansējums

(max 12,00 EUR/h)

1.1. Stundas apmaksas likme (bruto)

EUR/h

1.2. Plānotais darba stundu skaits no doktorantūras
granta (vismaz 650 h)

h

1.3. Plānotais darba stundu skaits no cita
finansējuma (ja attiecināms – vismaz 800h)

h

2.4. Plānotais darba stundu skaits kopā

h

1.5. Atalgojuma bruto izmaksas

EUR

1.6. Darba devēja VSAOI

EUR

2

1.7. Atalgojuma izmaksas kopā
3.

EUR

Citas izmaksas
2.1. Pētniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu izmantošanas izmaksas:
2.1.1. ……..

EUR

2.1.2. ……..

EUR

2.2. Publicitātes un zinātniskās diskusijas
(konferenču) izmaksas

EUR

2.3. Kompetenču pilnveides izmaksas

EUR

2.4. Citas izmaksas kopā

EUR
Izmaksas KOPĀ:

2

EUR

Darba devēja VSAOI ir 24,09 %.
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PIETEIKUMAM PIEVIENOTIE DOKUMENTI
1.
2.
3.
4.

Publikāciju saraksts, norādot datubāzi, ……….. lpp. apjomā.
Iesniegto publikāciju kopijas un izdevumu redaktoru apliecinājumi ….. lpp. apjomā.
Vadīto noslēguma darbu saraksts ……….. lpp. apjomā.
Izraksts no priekšaizstāvēšanās protokla ……… lpp. apjomā (ja attiecināms).

Apliecinu, ka pieteikumā un pieteikumam pievienotajos pielikumos norādītā informācija atbilst patiesībai!
Ar šo pieteikumu apliecinu, ka neiebilstu stāties darba tiesiskajās attiecībās ar RTU un tikt ievēlēts
pētnieciskajā amatā RTU.
Pieteicējs:
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums:
Zinātniskā darba vadītājs:
Datums:
Struktūrvienības vadītājs:
Datums:
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3. pielikums
RTU doktorantūras granta pieteikumu vērtēšanas kritēriji un metodika
1. Zinātniskās publikācijas konkursa kritērijos klasificētas pēc to veidiem atbilstoši Latvijas
Zinātnes padomes 28.11.2012. apstiprinātajai Zinātnisko publikāciju klasifikācijai.
2. Publikāciju saistību ar promocijas darba tēmu izvērtē, balstoties uz atslēgas vārdiem.
3. Publikācijām un monogrāfijām, kurām ir vairāk nekā 4 līdzautori, punktu skaitu aprēķina,
atbilstošo punktu skaitu no 1. tabulas samazinot par 2,5 % par katru nākamo līdzautoru. Ja
publikācijai ir vairāk nekā 24 līdzautori, tad punktu skaitu aprēķina, atbilstošo punktu skaitu
no 1. tabulas dalot ar 2 neatkarīgi no līdzautoru skaita.
4. Iesniedzot publikāciju sarakstu, jānorāda kādā datubāzē publikācija atrodama. Publikācija
netiek uzskatīta par indeksētu datubāzē līdz brīdim, kad tā tiek ievietota atbilstošajā datubāzē.
5. Attiecībā uz iesniegtajiem, bet uz konkursa brīdi nepublicētajiem rakstu darbiem
(publikācijām) tiek piemērots punktu pazemināšanas koeficients (0,8). Iesniegtās publikācijas
netiek uzskatītas par citējamām vai datubāzēs atrodamām līdz brīdim, kad tās tiek publicētas
un attiecīgi indeksētas atbilstošajās datubāzēs. Tiek vērtētas tikai tās iesniegtās publikācijas,
kurām ir pievienots izdevniecības vai konferences organizatoru apliecinājums, ka raksts ir
pieņemts publicēšanai.
6. Punktu skaits par patentiem netiek dalīts ar autoru skaitu.
7. Gadījumā, ja kandidāta iesniegtā informācija neļauj noteikt publikācijas atbilstību kādai no
Zinātnisko publikāciju klasifikatora klasēm, tā netiek ņemta vērā.
8. Punktu skaits par noslēguma darbu vadīšanu tiek aprēķināts, atbilstošo punktu skaitu no
1. tabulas reizinot ar vadīto darbu skaitu. Punktus piešķir par ne vairāk kā 3 vadītiem
bakalaura/inženiera darbiem.
9. Kopējais punktu skaits tiek dalīts ar atbilstošo studiju gadu.
1. tabula
Grantu vērtēšanas kritēriji un iegūstamo punktu skaits
KONKURSA KRITĒRIJI

PUNKTU SKAITS

1. RTU publikāciju reģistram pievienotās ar promocijas darba
tēmu saistītās pilna teksta PUBLIKĀCIJAS, sagrupētas pa
šādiem veidiem:

Publikācijas
Publicētas

Iesniegtas

20 punkti

16 punkti

1.2. Citas zinātniskās grāmatas

10 punkti

8 punkti

1.3. Zinātniskie raksti, kas indeksēti Web of Science un/vai Scopus
datubāzē un/vai iekļauti ERIH (European Reference Index of
the Humanities) datubāzes INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos

20 punkti

16 punkti

10 punkti

8 punkti

Tiek ieskaitītas doktorantūras laikā publicētās un iesniegtās publikācijas

1.1. Izdevniecībā izdotas un recenzētas zinātniskās monogrāfijas
vai kolektīvās monogrāfijas ar ISBN kodu, kas izpilda
Zinātnisko publikāciju klasifikatora noteiktos kritērijus vai ir
indeksētas Web of Science Book Citation Index (Atbilstoši
Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 2. punkta 2.1. apakšpunktam)

(Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 1. punkta 1.1. apakšpunktam)

1.4. Recenzēti zinātniskie raksti, kas publicēti citos starptautiskos
un Latvijā izdotos zinātniskajos žurnālos, kam ir ISSN kods,
starptautiska redkolēģija, kas starptautiski tiek izplatīti un
kuros tiek publicēti dažādu valstu zinātnieku raksti, kā arī
raksti ERIH datubāzes NAT kategorijas žurnālos (Atbilstoši
Zinātnisko publikāciju klasifikācijas 1. punkta 1.2. apakšpunktam)
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1.5. Zinātniskie raksti Latvijā un citās valstīs izdotos zinātniskajos
žurnālos ar vietējo redkolēģiju, zinātniskie raksti Latvijas
kultūrai nozīmīgos žurnālos (Atbilstoši Zinātnisko publikāciju

5 punkti

4 punkti

10 punkti

Nav attiecināms

5 punkti

4 punkti

klasifikācijas 1. punkta 1.3. apakšpunktam)

1.6. Publikācijas konferenču ziņojumu izdevumos, kas indeksētas
Web of Science Conference Proceedings Citation Index un/vai
Scopus, kā arī nodaļas zinātniskās grāmatās (Atbilstoši Zinātnisko
publikāciju klasifikācijas 4. punkta 4.1. apakšpunktam)

1.7. Publikācijas konferenču ziņojumu izdevumos, kas nav
indeksēti Web of Science Conference Proceedings Citation
Index un/vai Scopus (Atbilstoši Zinātnisko publikāciju klasifikācijas
4. punkta 4.3. apakšpunktam)

1.8. Recenzētas konferenču tēzes
Patentu autors vai līdzautors:

0,5 punkti
LV patents
Starptautisks patents

10 punkti
20 punkti

2. PEDAGOĢISKAIS DARBS RTU
2.1. Vadītie bakalaura/inženiera darbi

3 punkti ×
Maksimālais punktu
darbu skaits
skaits – 9
2 punkti × izdevumu skaits

2.2. Mācību metodisko izdevumu līdzautors
3. CITI
3.1. Studiju gads

= punktu summa / studiju gads
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4. pielikums
PĀRSKATS PAR DOKTORANTŪRAS
GRANTA IZLIETOJUMU UN REZULTĀTIEM
2020./2021. studiju gadā
GRANTA
SAŅĒMĒJS:
Apliecības numurs:
E-pasts,
tālrunis:
Doktora studiju
programma:
Doktora studiju
uzsākšanas gads:

Studiju gads:

Promocijas darba
nosaukums:
FINANSĒJUMA IZLIETOJUMS
1. Atalgojuma izmaksas
1.1. Stundas apmaksas likme (bruto)

EUR/h

1.2. Darba stundu skaits

h

1.3. Darba stundu skaits no papildu finansējuma

h

1.3. Atalgojuma bruto izmaksas

EUR

1.4. Darba devēja VSAOI

EUR

1.5. Atalgojuma izmaksas kopā

EUR

2. Citas izmaksas
2.1. Pētniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu izmantošanas izmaksas:
2.1.1. ……..

EUR

2.1.2. ……..

EUR

2.2. Publicitātes un zinātniskās diskusijas (konferenču)
izmaksas

EUR

2.3. Kompetenču pilnveides izmaksas

EUR

2.4. Citas izmaksas kopā

EUR
Izmaksas KOPĀ:

EUR

GRANTA REZULTĀTI
1. Publikācija(s)
Norādiet pilnu publikācijas atsauci, ietverot autorus, nosaukumu, publicēšanas gadu, izdevumu, sējumu
u. c. informāciju. Norādiet publikācijas statusu: iesniegta, pieņemta publicēšanai vai publicēta.
Publicētajiem rakstiem pievienojiet saiti uz publikāciju. Iesniegtu publikāciju gadījumā pārskatam ir
jāpievieno publikācijas teksts.
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2. Dalība konferencē(s)
Norādiet informāciju par dalību konferencē(s) ar ziņojumu vai stenda referātu, ietverot ziņojuma/referāta
nosaukumu, konferences nosaukumu, norises datumu un vietu. Ja iespējams, pievienojiet saiti uz
konferences mājaslapu (programmu), kur tiek minēts jūsu ziņojums/referāts.

Granta saņēmējs:
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums:
Zinātniskā darba vadītājs:
Datums:
Struktūrvienības vadītājs:
Datums:
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