
RTU IEVF 

reflektantu studijām doktorantūrā vērtēšanas metodika 
 

 

1. Uzņemšana pilna laika doktora studiju programmās notiek konkursa kārtībā 

atbilstoši RTU Senāta lēmumam “Par uzņemšanas noteikumu doktora studiju 

programmās 2020./2021. akadēmiskajam gadam apstiprināšanu” (RTU Senāta lēmums 

Nr. 323, 28.10.2019.) un Uzņemšanas plānam 2020./2021. studiju gadam. Tiesības 

pieteikties doktorantūrā ir studiju programmās uzņem personas ar maģistra grādu vai 

maģistra grāda līmenim pielīdzinātu izglītību, kas atbilst noteiktās doktora studiju 

programmas prasībām par iepriekšējo izglītību. Reflektantiem, kuriem nav LR izdots 

maģistra diploms, bet ir izglītības dokuments, kas atbilst šādam izglītības līmenim, ir 

jāveic iepriekš iegūtās augstākās izglītības pielīdzināšana Akadēmiskās informācijas 

centrā (turpmāk - AIC). Personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, var 

pieteikties studijām RTU, ja šo personu izglītības dokumentu atbilstības novērtējumu 

ir veicis AIC un tos ir atzinusi attiecīgās fakultātes Zinātnes komisija. Līdz dokumentu 

iesniegšanai reflektants vienojas ar promocijas darba vadītāju par promocijas darba 

vadīšanu, promocijas darba tēmu un saskaņo to ar studiju programmas direktoru. 

Reflektantus IEVF vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

1.1. maģistra diploma pielikuma vidējā svērtā atzīme; 

1.2. publikācijas (kuras atbilst promocijas darba tematikai) un to zinātniskā 

kvalitāte; 

1.3. piedalīšanās zinātniski pētnieciskajos projektos; 

1.4. piedalīšanās zinātniskajās konferencēs; 

1.5. zinātniskais un pedagoģiskais darbs RTU; 

1.6. pieteikuma doktorantūras studijām kvalitatīvais novērtējums. 

2. Fakultātes Zinātnes komisija vērtē kandidātus uzņemšanai studijām doktorantūrā pēc 

1. punktā minētajiem kritērijiem. 1.2.-1.5. kritēriju vērtējums punktos ir dots 

1. pielikumā. Vērtējot vidējo svērto diploma atzīmi, tā tiek pielīdzināta punktiem. 

3. Vērtējot kandidātus uzņemšanai studijām doktorantūrā, pie vienāda vērtējuma 

priekšroka tiek dota tiem, kuri strādā RTU pamatdarbā, ko apliecina attiecīgas IEVF 

struktūrvienības vadītāja izsniegta izziņa.  

4. Galējo lēmumu par kandidātu sarakstu rekomendēšanai uzņemt studijām programmā 

„Vadībzinātne un ekonomika” fakultātes Zinātnes komisija pieņem, balstoties uz 1. 

pielikumā aprakstītajiem vērtēšanas kritērijiem un pretendentu kvalitatīvo 

novērtējumu. 

5. Ņemot vērā Fakultātes Zinātnes komisijas rekomendācijas un budžeta vietu skaitu, 

Doktorantūras daļa lemj par doktorantu uzņemšanu studijām doktorantūrā. 

6. Metodika nav attiecināma uz studentiem, kuri vēlas iestāties doktorantūras studijās par 

maksu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. pielikums 

RTU IEVF metodikai vērtēšanai uzņemšanai  

studijām doktorantūras programmā „Vadībzinātne un ekonomika” 

 

Konkursa kritēriju vērtējums (punktos) 

 

KONKURSA KRITĒRIJI IZPILDES RĀDĪTĀJU VĒRTĒJUMS 

1. PUBLIKĀCIJU SKAITS UN TO ZINĀTNISKĀ 

KVALITĀTE 
Punktu skaits 

Publicētas Iesniegtas (75%) 

1.1.Ar promocijas darba jomu saistītas 

grāmatas/grāmatas nodaļas autors/līdzautors pēdējo 10 

gadu laikā 
4 3 

1.2.Mācību metodisko izdevumu līdzautors pēdējo 6 

gadu laikā 
3 2,25 

1.3. Raksti zinātniskā žurnālā (izņemot 1.4.p) pēdējo 

10 gadu laikā: 
-ja atsaucē norādīta autora piederība RTU 

-ja atsauce noradīta autora piederība citai organizācijai 

 

5 

3 

 

3,75 

2 

1.4.Raksti RTU zinātnisko rakstu krājumā pēdējo 10 

gadu laikā 
4 3 

1.5.Raksti starptautiski citētā konferenču pilna teksta 

rakstu krājumā pēdējo 10 gadu laikā 
4 3 

1.6.Recenzētas konferenču tēzes pēdējo 6 gadu laikā 1 0,75 

1.7.Patentu autors vai līdzautors  4 3 

1.8.Pārējās publikācijas, tai skaitā, studentu 

zinātniskās konferences tēzes, projektu atskaites u.c. 

pēdējo 3 gadu laikā 
0,75 0,5625 

2. PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKI 

PĒTNIECISKAJOS PROJEKTOS pēdējo 10 gadu 

laikā 

Projektu skaits, 

kurā pretendents 

ir vadītājs vai 

atbildīgais 

izpildītājs 

Projektu skaits, kurā 

pretendents ir pētnieks vai 

izpildītājs 
(neskaita Eiropas Sociāla fonda projektus, studentu 

apmaiņu u.c.) 

2.1.Starptautiskie projekti 5 3 

2.2.Citi zinātniski pētnieciskie projekti 3 2 

3. PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKAJĀS 

KONFERENCĒS pēdējo 6 gadu laikā 
Skaits  

3.1.Uzstāšanās starptautiskās konferencēs (ar mutisku 

vai stenda referātu) 
2  

3.2.Uzstāšanās vietējās konferencēs (ar mutisku vai 

stenda referātu) 
1  

4. ZINĀTNISKAIS UN PEDAGOĢISKAIS DARBS 

RTU  

Skaits (ne vairāk 

kā 8 punkti) 
 

4.1. Lekcijas  0,06251 Par 1 akadēmisko stundu 

4.2.Noslēguma darbu vadīšana:  

4.2.1.Vadītie bakalaura darbi 2  

4.2.2.Vadītie diplomprojekti un maģistru darbi 

 (profesionālās studijas) 
3  

4.3.Vadītie laboratorijas darbi 0,03125 Par 1 akadēmisko stundu 

4.4. Noslēguma darbu recenzēšana 0,25 Par katru darbu 

                                                           
1 Viens KP (32 akad. st.) lekciju – 2 punkti, praktiskās nodarbības 1 punkts. 

 
 



4.5. Dalība Valsts pārbaudījumu komisijas darba 

(noslēguma darbu aizstāvēšana) 
0,03125 Par katru noslēguma darbu 

5. PIETEIKUMA DOKTORANTŪRAS STUDIJĀM 

KVALITATĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 

ne vairāk 

kā 50 punkti  
Ekspertu vērtējums 

5.1. Tēma un pamatojums 10  

5.2. Darba tēmas aktualitāte 15  

5.3. Zinātniskie jaunumi un praktiskais pielietojums 20  

5.4. Pieteikuma noformējuma kvalitāte 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


