
Pretendentu uz studijām doktora programmā vērtēšanas metodika  

Arhitektūras  fakultātē  

 

1. Dokumentu iesniegšanas kārtību un termiņus nosaka RTU Doktorantu studiju nodaļas izstrādātie 

noteikumi un publiski sniegtā informācija. 

2. Pretendentu vērtēšanu studijām AF Doktora programmā veic AF Zinātnes komisija.  

3. Pretendentus vērtē pēc sekojošiem rādītājiem – iecerētās pētnieciskā darba tēmas pamatojuma 

izklāsta, iepriekšējās pētnieciskā darba pieredzes pēdējos 6 gados, iepriekšējo studiju sekmju līmeņa, 

ieguldījuma pētnieciskā un pedagoģiskā darba nodrošināšanā AF.  

4. Iecerētās pētnieciskā darba tēmas pamatojums jāiesniedz rakstveidā ar potenciālā darba vadītāja 

apstiprinājumu.  

5. Iepriekšējo pētnieciskā darba pieredzi (par pēdējiem 6 gadiem) pretendents apliecina iesniedzot 

publikāciju, dalību konferencēs, pētījumos un citās aktivitātēs apliecinošus materiālus.  

6. Pieteikuma izvērtēšanā tiks ņemta vērā tikai tā informācija, kas ir dota pielikumos. 

7. Par nepatiesu datu sniegšanu pretendents tiek diskvalificēts no tālākas dalības konkursā. 

8. Zinātniskais un pedagoģiskais darbs RTU to apjoma, kvalitātes un nozīmības ziņā tiek novērtēts ar 

punktu skaitu skalā no 1 – 10, par 1 pieņemot 1 īpašu uzdevuma vieslekciju, ar 10 – pilna mācību 

priekšmeta kursa vadīšanu. 

9. Iecerētās pētnieciskā darba tēmas pamatojuma kvalitāte, nozīmība un potenciāls tiek novērtēts ar 

punktu skaitu skalā no 1 – 5.  

10. Rekomendācijām no nozarē atzītiem speciālistiem jāatspoguļo interese par pieteikto pētījuma tēmu, 

kā arī potenciālais atbalsts pētījuma izstrādē. Rekomendācijas tiek ņemtas vērā, ja pretendentiem ir 

vienāds punktu skaits pētniecības un studiju aktivitāšu aprēķinā. 

 

1. Publikāciju skaits un to zinātniskā kvalitāte  

1.1 Grāmatas/grāmatas nodaļas līdzautors  

 Vidējais uzrakstītais lapaspušu skaits nodaļā 1-10 1 

 >10  1,5 

 > 100 2 

1.2 Mācību metodisko izdevumu līdzautors  

 Vidējais lapaspušu skaits 1-10 1 

  >10  1,5 

 > 100 2 

1.3 Raksti zinātniskā žurnālā 1 

1.4 Raksti RTU zinātniskajā krājumā 1 

1.5 Raksti konferenču pilna teksta rakstu krājumā  1 

1.6 Recenzētas konferenču tēzes 0,3 

1.7 Pārējās recenzējamās publikācijas, tai skaitā, studentu zinātniskās 

konferences tēzes, projektu atskaites u.c 

0,3 

2.  Piedalīšanās zinātniski pētnieciskajos projektos  

 Dalība starptautiskos projektos kā atbildīgas izpildītājs 2 

 Dalība starptautiskos projektos kā pētnieks vai asistents 1 

 Dalība citos zinātniskos projektos kā vadītājs 1,5 

 Dalība citos zinātniskos projektos kā izpildītājs, pētnieks vai asistents 1 

3. Piedalīšanās konferencēs  

 Uzstāšanās ar mutisku referātu starptautiskā konferencē 1 

 Uzstāšanās ar stenda referātu starptautiskā konferencē 1 

 Uzstāšanās vietējās zinātniskās konferencēs un pētniecības projektu 

zinātniskos semināros  

1 

 Piedalīšanās konferencēs (bez uzstāšanās) 0,2 

4. Maģistra diploma vidējā svērtā atzīme  

5. Pētnieciskā darba tēmas pamatojums  

6.  Zinātniskais un pedagoģiskais darbs RTU  

 KOPĀ  

 

 

 


