
 
Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija 
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Kārtība Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecības studiju noslēguma darbu 
stipendijas piešķiršanai 
Nr. 2-2019/RTUAF-401 

 
 

Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecība sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības 
fonds” (turpmāk – RTU Attīstības fonds) izsludina kārtību stipendiju piešķiršanai ar mērķi veicināt mākslīgā 
intelekta pētniecības attīstību Latvijā.  
 
1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Stipendiju konkursam aicināti pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas fakultātes maģistra līmeņa studenti, kas izstrādās savu maģistra darbu 
2019./2020. studiju gadā, sadarbojoties ar Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedru. 

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 ikmēneša stipendija 300 EUR apmērā laika periodam no 
2019. gada septembra līdz 2020. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.  

 
2. Pretendentiem jāiesniedz: 

2.1. aizpildīta anketa RTU Attīstības fonda mājas lapā, kurā norādīta kontaktinformācija, kā arī topošā 
maģistra darba tēma; 

2.2. 4-5 A4 formāta lapas garš (burtu lielums: „12”, fonts „Times New Roman”) maģistra darba 
apraksts, kurā aprakstīta darba tēmas aktualitāte, darba struktūra, kā arī apskatītas teorijas un 
pētījumu daļas un minēti galvenie literatūras avoti. 

3. Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē 2. punktā minētie dokumenti un jāaizpilda 
konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājas 
lapā www.fonds.rtu.lv sadaļā „Aktuālie konkursi” pie „Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecības 
stipendijas” līdz 2019. gada 22. septembrim (ieskaitot). 

 
4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:  

4.1. sekmju izraksts no pēdējiem diviem mācību semestriem (iepriekšējā studiju gada) ar aprēķinātu 
vidējo svērto atzīmi (kritērija vērtība 0,3);  

4.2. noslēguma darba tēmas oriģinalitāte, aktualitāte un pamatojums (kritērija vērtība 0,5); 
4.3. studenta motivācija attīstīt mākslīgā intelekta izpēti un izstrādi Latvijā (kritērija vērtība 0,2). 

5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē pretendentus, balstoties uz 4. punktā minētajiem 
kritērijiem un to vērtības koeficientiem.  

 
6. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 

6.1. Komisijas priekšsēdētājs  RTU Datorzinātnes un informācijas 
 tehnoloģijas fakultātes pārstāvis 

6.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  RTU Datorzinātnes un informācijas 
 tehnoloģijas fakultātes pārstāvis 

6.3. Komisijas loceklis  RTU Attīstības fonda pārstāvis 
 
7. Citi noteikumi. 

7.1. Persona, kurai konkursa kārtībā ir piešķirta stipendija, paraksta saistības par pētniecisko darbu 
turpināšanu un izpildi atbilstoši programmai, izmantojot stipendiju un veicot pētījumus. 



7.2. Stipendiātam ir pienākums sniegt īsas starpatskaites stipendiju konkursa izvērtēšanas komisijai 
par paveikto darbu līdz katra mēneša 20. datumam, sākot no oktobra mēneša. Stipendiju izmaksa 
tiek veikta tikai gadījumā, ja atskaites kvalitāte ir apmierinoša. 

7.3. Ja atskaite netiek saņemta vai tā nerada pārliecību par stipendiāta sekmīgu mācību un zinātnisko 
darbu, stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija var pieņemt lēmumu par stipendiju izmaksas 
pārtraukšanu. 

7.4. Stipendijas ieguvējam pētījuma veikšanas procesos aktīvi jāiesaistās IKSA valsts nozīmes 
pētniecības centra laboratorijas darbībā; 

7.5. Stipendiātam ir pienākums paziņot RTU Attīstības fondam, ja studijas un noslēguma darba 
izstrāde stipendijas saņemšanas periodā tiek pārtraukta. 

7.6. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem studijās” Nr. RTUAF-401. 

 
Rīgā, 2019. gada 9. septembrī 
 
Nodibinājuma  
„Rīgas Tehniskās universitātes  
Attīstības fonds” izpilddirektora vietniece      Santa Zunda 
 
 


