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Par vērtēšanas metodiku RTU IEVF reflektantu uzņemšanai doktorantūras studijām 
2022./2023. studiju gadā 

 
 
Zinātnes komisija elektroniskā balsošanā, ar 7 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, 
nolēma apstiprināt RTU IEVF reflektantu studijām doktorantūrā vērtēšanas metodiku: 

1. Uzņemšana pilna laika doktora studiju programmās notiek konkursa kārtībā 
atbilstoši RTU Senāta lēmumam “Par uzņemšanas noteikumu doktora studiju 
programmās 2022./2023. akadēmiskajam gadam apstiprināšanu” (RTU Senāta 
lēmums Nr. 655, 25.10.2021.) un Uzņemšanas plānam 2022./2023. 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. 
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Pielikumā: RTU IEVF metodikai vērtēšanai uzņemšanai studijām doktorantūras programmā „Vadībzinātne un 
ekonomika” 
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