
UZŅEMŠANAI PAREDZĒTO DOKUMENTU NOFORMĒŠANAS NOSACĪJUMI 
 

Pieteikumu studijām doktora studiju programmās reflektants sagatavo ievērojot zemāk minētos nosacījumus. 

 
I Iesniedzamie dokumenti 

1. Iesniedzamos dokumentus sakārto šādā secībā: 

1.1. RTU rektoram adresēts iesniegums; 

1.2. Maģistra diploma un tā pielikuma kopija (uzrādot tā oriģinālu); 

1.3. Promocijas darba iespējamā vadītāja rekomendācija ar atbilstošās doktora studiju programmas 

direktora vīzu; 

1.4. Pretendenta dzīves un darba gājums (CV); 

1.5. Pases kopija reflektantiem, kuri beiguši citas mācību iestādes; 

1.6. Doktoranta darba plāns pirmajam mācību gadam; 

1.7. Doktoranta darba plāns visam doktorantūras periodam; 

1.8. Publikāciju saraksts ar norādītām saitēm jānosūta uz doktorantura@rtu.lv; 

1.9.  Zinātnisko projektu saraksts; 

1.10. Ziņojumu konferencēs saraksts; 

1.11. Maksājuma uzdevums par reģistrācijas maksu (40.00 EUR). 

 
II Veidlapas 

2. RTU rektoram adresētu iesniegumu, CV, doktoranta darba plānu pirmajam mācību gadam un visam 

doktorantūras periodam sagatavo aizpildot noteikta parauga veidlapas. 

 
III Publikāciju saraksts un to kopijas 

3. Publikāciju sarakstā iekļauj publikācijas, kuru autors vai līdzautors ir reflektants un kuras ir publicētas vai 

pieņemtas publicēšanai par laika periodu, kas norādīts attiecīgās fakultātes doktorantūras reflektantu 

 vērtēšanas metodikā. Ja laika periods fakultātes metodikā nav norādīts, tad publikāciju sarakstu veido par 

 bakalaura un maģistranta studiju laiku. 
 

4. Publikāciju sarakstā ir šādas sadaļas: 

4.1. Grāmatas/grāmatas nodaļa Norāda tikai tās grāmatas vai nodaļas grāmatā, kurām 

 ir piešķirts ISBN numurs. 

4.2. Mācību metodiskie izdevumi Norāda tikai tos metodiskos izdevumus, kuri ir 

publicēti izdevumā, kuram ir piešķirts ISBN numurs. 

4.3. Raksti zinātniskā žurnālā Norāda tikai tos rakstus, kuri ir publicēti recenzējamos 

zinātniskos žurnālos, kuri ir iekļauti starptautiski pieejamās 

datu bāzēs. Publikāciju sarakstā rakstiem zinātniskā žurnālā 

norāda datu bāzes nosaukumu. 

4.4. Raksti RTU zinātnisko rakstu Norāda tikai tos rakstus, kuri ir publicēti RTU zinātnisko 

krājumā rakstu krājumā. 

4.5. Raksti konferenču pilna teksta Norāda tikai recenzētus rakstus (kopsavilkumus, tēzes 

rakstu krājumā nenorādīt), kuru apjoms pārsniedz 5 lpp. (12 pt, single 

spacing) un, kuri ir publicēti starptautisku konferenču 

(redkolēģijā pārstāvētās vismaz divas valstis) pilna teksta 

rakstu krājumā (angl. proceedings). 

4.6. Recenzētas konferenču tēzes Norāda tikai recenzētus kopsavilkumus (angl. 

Abstract/Extended abstract), kuru apjoms pārsniedz 150 

vārdus un, kuri ir publicēti starptautisku konferenču 

(redkolēģijā pārstāvētas vismaz divas valstis) tēžu krājumā. 

4.7. Patenti Norāda Latvijas un starptautiskos patentus. 

4.8. Pārējās publikācijas, tajā skaitā Norāda tikai tās publikācijas, kuru autors, līdzautors 

studentu zinātniskās konferences vai sagatavotājs ir reflektants. 

tēzes, projektu atskaites u.c. 
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5. Publikāciju atsauces noformē atbilstoši starptautiskajiem standartiem LVS ISO 690. Ir iespējams publikāciju 

sarakstu veidot arī no ORTUS Publikāciju reģistra izgūtām atsaucēm (iespējams tikai gadījumos, kad 

publikācijas ir pievienotas ORTUS Publikāciju reģistram). 

6. Sarakstā aiz katras publikācijas iekavās norāda, vai publikācija ir publicēta vai pieņemta publicēšanai. 

7. Sarakstam pievieno sarakstā iekļauto publikāciju kopijas, ja raksts nav pieejams elektroniski: 

7.1. Izdevuma vāka vai titullapas kopija; 

7.2. Satura rādītāja kopija (tikai lapu, kurā ir minēta publikācija); 
7.3. Pašu publikāciju; 

7.4. Ja publikācijas apjoms ir lielāks par 10 lapām, pievieno publikācijas pirmo un pēdējo lapu; 
7.5. Ja publikācija ir pieņemta publicēšanai, sarakstam pievieno manuskriptu un apliecinājumu no 

izdevniecības vai konferences organizatoriem, ka minētā publikācija ir pieņemta publicēšanai. 

 
 

IV Zinātnisko projektu saraksts 

8. Zinātnisko projektu sarakstā iekļauj starptautiskos un citus zinātniski pētnieciskos projektus, kuros 

reflektants ir vadītājs, atbildīgais izpildītājs, pētnieks vai asistents, vai pildījis citus līdzvērtīgus pienākumus 

laika periodā, kas norādīts attiecīgās fakultātes doktorantūras reflektantu vērtēšanas metodikā. 

 Ja laika periods fakultātes metodikā nav norādīts, tad zinātnisko projektu sarakstu veido par bakalaura un 

 maģistranta studiju laiku. 

9. Zinātnisko projektu sarakstā ir šādas sadaļas: 

9.1. Starptautiskie projekti Norāda tikai tos starptautiskos projektus, kuros 

piedalās partneri no vismaz divām valstīm. 

9.2. Citi zinātniski Norāda pārējos projektus, izņemot Eiropas Sociāla 

pētnieciskie projekti fonda projektus, studentu apmaiņu u.c. 

10. Par katru zinātnisko projektu sarakstā norāda: 

10.1.Projekta nosaukumu; 

10.2.Programmas nosaukumu (piem. COST, FP7) vai projekta finansētāju; 

10.3.Reflektanta dalības ilgumu projektā mēnešos; 

10.4.Reflektanta pienākumu aprakstu projektā. 

11. Reflektants sarakstam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina zinātnisko projektu sarakstā norādītās 

informācijas patiesumu, piemēram kopiju no darba vai uzņēmuma līgumu. 

 
 

V Ziņojumu konferencēs saraksts 

12. Ziņojumu konferencēs sarakstā iekļauj zinātniskās konferences, kurās reflektants ir personīgi uzstājies ar 

mutisku ziņojumu vai ir minēts kā pirmais autors stenda referātā, vai kurās reflektants ir piedalījies kā 

klausītājs laika periodā, kas norādīts attiecīgās fakultātes doktorantūras reflektantu vērtēšanas metodikā. Ja 

 laika periods fakultātes metodikā nav norādīts, tad ziņojumu konferencēs sarakstu veido par bakalaura un 

 maģistranta studiju laiku. 

13. Pie uzstāšanās starptautiskās konferencēs norāda tikai tās konferences, kuru redkolēģijā ir pārstāvētas vismaz 

divas valstis. 

14. Ziņojumu konferencēs sarakstā ir šādas sadaļas: 

14.1. Uzstāšanās ar mutisku vai stenda referātu starptautiskās konferencēs; 

14.2.Uzstāšanās ar mutisku vai stenda referātu vietējās konferencēs; 

14.3.Piedalīšanās konferencēs kā klausītājam. 

15. Par katru ziņojumu sarakstā norāda: 

15.1. Referāta (stenda referāta) nosaukumu; 

15.2.Konferences nosaukumu; 

15.3.Konferences norises vietu; 

15.4.Konferences norises laiku; 

15.5.Aptuveno konferences apmeklētāju skaitu. 

16. Ja reflektants ir uzstājies konferencē, sarakstam pievieno konferences programmas kopiju, kurā ir minēts 

reflektanta uzvārds un referāta nosaukums. 

 
Zinātniskais un pedagoģiskais darbs RTU 

17. Ja reflektants ir veicis zinātnisko vai pētniecisko darbu RTU: 
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17.1. Reflektants pievieno vadīto noslēguma darbu sarakstu, kurā norāda vadīto bakalaura un inženiera 

darba nosaukumus, autora vārdu un uzvārdu pēdējo divu semestru laikā. Sarakstu apstiprina 

struktūrvienības vadītājs; 

17.2. Reflektants pievieno asistēto lekciju, vadīto laboratorijas un praktisko nodarbību sarakstu, kurā 

norāda akadēmisko stundu skaitu, priekšmeta nosaukumu, šifru un studentu skaitu vienā nodarbībā 

pēdējo divu semestru laikā. Sarakstu apstiprina struktūrvienības vadītājs. 


