APSTIPRINĀTS
RTU Zinātnes padomē 2016.gada 20.jūnijā

KONKURSA PAR GODA NOSAUKUMU
„RTU GADA ZINĀTNIEKS”, „RTU GADA JAUNAIS ZINĀTNIEKS” UN “RTU GADA
JAUNĀ ZINĀTNIECE”
NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
Nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās ikgadējais konkurss par Rīgas Tehniskās
Universitātes (turpmāk – RTU) gada labākā zinātnieka, gada labākā jaunā zinātnieka un
gada labākās jaunās zinātnieces goda nosaukuma noteikšanu.
2. Konkursa mērķis
Sekmējot RTU zinātniskās darbības tālāku attīstību, izvērtējot akadēmiskā personāla
zinātniskās darbības rezultātus un sasniegumus un veicinot jaunu zinātnieku iesaisti
pētniecībā, noteikt izcilākos RTU zinātniekus un zinātnieces.
3. Goda nosaukuma nominācijas
Goda nosaukumu ik gadu piešķir trīs nominācijās:
3.1. RTU Gada zinātnieks 20.. * ;
3.2. RTU Gada jaunais zinātnieks 20.. ;
3.3. RTU Gada jaunā zinātniece 20.. .
4. Goda nosaukuma pretendenti un iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendēt uz RTU Gada zinātnieka goda nosaukumu var jebkurš/jebkura RTU
zinātniskajā darbībā iesaistīts/iesaistīta darbinieks/darbiniece, kuram/kurai ir habilitētā
zinātņu doktora vai zinātņu doktora grāds un kuram/kurai iepriekš nav piešķirts RTU Gada
zinātnieka goda nosaukums;
4.2. Pretendēt uz RTU Gada jaunā zinātnieka goda nosaukumu var jebkurš RTU
zinātniskajā darbībā iesaistīts darbinieks, kuram ir zinātņu doktora grāds, attiecīgajā studiju
gadā vēl nav pilni 35 gadi un kuram iepriekš nav piešķirts RTU Gada jaunā zinātnieka goda
nosaukums;
4.3. Pretendēt uz RTU Gada jaunās zinātnieces goda nosaukumu var jebkura RTU
zinātniskajā darbībā iesaistīta darbiniece, kurai ir zinātņu doktora grāds, attiecīgajā studiju
gadā vēl nav pilni 35 gadi un kurai iepriekš nav piešķirts RTU Gada jaunās zinātnieces
goda nosaukums;
4.4. Pretendentu/-us konkursam izvirza fakultātes zinātņu prodekāns, par katru pretendentu
aizpildot un elektroniskā formā nosūtot Zinātniskās darbības koordinācijas un informācijas
nodaļas projektu vadītājam pieteikuma anketu (1. pielikums; 2. pielikums; 3. pielikums)
līdz esošā gada 15. septembrim, pirms tam to saskaņojot ar fakultātes dekānu;
4.5. Aizpildot pretendenta anketu (pielikumā), norādīt un uzsvērt pretendenta sasniegumus
zinātniskajā darbībā par tekošo un iepriekšējo kalendāro gadu, kas var būt:
organizatoriskais darbs pētniecībā, zinātnes pasākumos un institūcijās, izcilas starptautiskas
zinātniskās publikācijas, RTU piesaistītā finansējuma apjoms, vadīto doktorantu skaits,
pretendenta vadībā izstrādātie un aizstāvētie promocijas darbi, dalība zinātniskajos
projektos, iegūtie patenti un licences vai citi radoši sasniegumi;
4.6. Informācija par goda nosaukuma ieguvējiem tiek publicēta Latvijas masu informācijas
avotos, tajā skaitā RTU mājaslapā.
* Goda nosaukums ietver esošā gada skaitli

5. Konkursa žūrija
Konkursa žūrija ir RTU Zinātnes padome.
6. Konkursa norise un pretendentu izvērtēšana
6.1. RTU Zinātnes padome apspriež pretendentu kandidatūras un aizklātā balsojumā nosaka
uzvarētājus visās trīs nominācijās;
6.2. Ja pretendents ir RTU Zinātnes padomes loceklis, viņš nepiedalās apspriešanas un
vēlēšanu procesā.
7. Apbalvojuma saturs
Goda nosaukuma ieguvēji saņem RTU Gada zinātnieka, RTU Gada jaunās zinātnieces vai
RTU Gada jaunā zinātnieka diplomu un naudas balvas.
8. Apbalvošana
8.1. Apbalvojumu svinīgi pasniedz ikgadējās RTU starptautiskās zinātniskās konferences
plenārsēdē;
8.2. Goda nosaukuma ieguvēja fotogrāfija tiek ievietota RTU Gada zinātnieku galerijā.

