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Rīgas Stradiņa universitātes 

nolikums par akadēmiskajiem amatiem 

 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 27-38. pantiem  

RSU Satversmes 4. un 36 pantiem 

Rīgas Stradiņa universitātes nolikums par akadēmiskajiem amatiem (turpmāk- 

Nolikums) nosaka vēlēšanu kārtību akadēmiskajos amatos. Ievēlēšana atbilstošā 

akadēmiskajā amatā apliecina personas akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas 

atbilstību gan studiju, gan pētniecības darbam.  

Akadēmiskie amati ir profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks, 

lektors, pētnieks, asistents pētniecībā asistents. 

1. Profesoru, asociēto profesoru un docentu amatu vietu skaitu attiecīgās zinātnes 

apakšnozarēs atbilstoši finansējuma iespējām un nepieciešamībai atbilstošu 

studiju programmu īstenošanai nosaka Senāts saskaņā ar RSU attīstības 

stratēģiju un budžetu 

2. Lektoru un asistentu amatu vietu skaitu nosaka atbilstoši fakultātes 

īstenotajām studiju programmām, studējošo skaitam, finansiālajām iespējām 

un pēc fakultātes dekāna ierosinājuma un mācību prorektora priekšlikuma, 

apstiprina rektors.  

3. Vadošo pētnieku, pētnieku un asistentu pētniecībā amata vietu skaitu nosaka 

atbilstoši struktūrvienību zinātnisko pētījumu vajadzībām un finansiālajām 

iespējām pēc attiecīgas struktūrvienības vadītāja ierosinājuma apstiprina 

zinātņu prorektors.  

4. Ievēlēšana akadēmiskajā amatā notiek atklāta konkursa kārtībā uz sešiem 

gadiem.  

5. Personu var ievēlēt tikai vienā profesora, asociētā profesora, docenta, lektora 

vai asistenta akadēmiskajā amatā un tikai vienā augstskolā. Šādā amatā 

ievēlētu personu vienlaikus var arī ievēlēt vadošā pētnieka vai pētnieka amatā 

un tikai vienā zinātniskajā institūcijā.  

6. Akadēmiskā amata vieta kļūst vakanta, ja beidzās ievēlēšanas termiņš vai  ir 

jauna akadēmiskā amata nepieciešamība studiju programmu īstenošanai. 

Rektoram ar pretendentu, kuram beidzies ievēlēšanas termiņš, ir tiesības slēgt 

uz  vienu gadu darba līgumu par pienākumu pildīšanu. Ja pretendents gada 

laikā nespēj kvalificēties akadēmiskajam amatam, tad var tikt sludināts 

konkurss uz pakāpi zemāku akadēmiskā amata vietu 
 

2.  Prasības akadēmisko amatu pretendentiem  

 

2.1.Uz profesora amatu var pretendēt persona, kurai ir zinātņu doktora grāds, kura ir 

savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kurai ir zinātnes nozarei atbilstošas 

zinātniskās publikācijas, mācību grāmatas vai mācību līdzekļi, kura aktīvi veic 



zinātnisko darbu un nodrošina augstas kvalitātes studijas atbilstošajā zinātnes nozarē 

un kurai ir vismaz triju gadu akadēmiskā darba stāžs asociētā profesora amatā.  

2.2. Uz asociētā profesora amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, 

zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, mācību grāmatas vai mācību 

līdzekļi, kura aktīvi veic zinātnisko darbu un kurai ir  3 gadi docenta vai tam 

pielīdzināta amata darba pieredze. 

2.3. Uz docenta amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes nozarei 

atbilstošas publikācijas, kura spēj lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbus, veikt individuālu pētniecisko darbu un kurai ir 3gadi 

pedagoģiskā darba pieredze 

2.4. Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, kura ir 

savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kurai ir nozarei atbilstošas publikācijas, 

kura aktīvi veic zinātnisko darbu.  

2.5. Uz lektora amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra grāds, nozarei 

atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi un kura spēj lasīt 

lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus.  

2.6. Uz pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra grāds, nozarei 

atbilstošas zinātniskas publikācijas un kura spēj veikt individuālu pētniecisko darbu.  

2.7. Uz asistenta amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra grāds atbilstošajā 

zinātnes nozarē, kura spēj vadīt praktiskās nodarbības un līdzdarboties pētnieciskajā 

darbā.  

2.8.Koleģiālā institūcija, pirmo reizi vēlot personu akadēmiskajā amatā, var noteikt 

atklātu lekciju vai novadīt atklāto praktisko semināru, laboratorijas darbu vai cita 

veida nodarbību ar studentiem. Iepriekš minēto nodarbību tematikai jāatbilst attiecīgā 

akadēmiskā amata prasībām.  

  

 

3.Akadēmisko amatu vēlēšanu organizācija  
 

3.1. Pamatojoties uz saņemtajiem akadēmisko struktūrvienību ierosinājumiem par 

vakantajām akadēmisko amatu vietām, Personāla departaments sagatavo apkopojumu 

un to saskaņo ar attiecīgās fakultātes dekānu vai zinātnes prorektoru. Saskaņoto 

sludinājuma projektu iesniedz Rektorātā izskatīšanai. Pēc Rektorāta sēdes lēmuma 

Personāla departaments sagatavo projektu par vakantajām akadēmiskā  amata vietām 

zinātņu nozarēs un apakšnozarēs  un izsludina atklātu konkursu uz vakantajām 

akadēmiskā amata vietām, publicējot sludinājumu RSU mājas lapā. Vadošiem 

pētniekiem, pētnieku un asistentiem pētniecībā sludinājumus publicē arī “Latvijas 

Vēstnesī’” 

3.2. Izsludināto profesoru un asociēto profesoru  amatu pretendentiem ne vēlāk kā 

viena mēneša laikā jāiesniedz Lietvedības un arhīva daļā šādi dokumenti: 
 rektoram adresēts iesniegums par vēlmi piedalīties konkursā uz izsludināto 

akadēmiskā personāla vietu; 

 dzīves un darba gājums CV (pievienojot pēdējo 6 gadu  publikāciju sarakstu) 

 atbilstoša zinātniskā grāda apliecinoša dokumenta kopija; (Ja pretendents kandidē uz 

profesora amatu pirmo reizi, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina, ka 

pretendents ir bijis vismaz trīs gadus asociētā profesora amatā’, ja pretendē uz asoc. 

profesora amatu pirmo reizi, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina, ka 

pretendentam ir bijis vismaz trīs gadus docenta vai tam pielīdzinātā amatā); 

 katedras, zinātniskās iestādes vai citas rekomendācijas (ja ir); 



 pedagoģisko kvalifikāciju, pilnveidi apliecinošu dokumentu un citu dokumentu 

kopijas, kas apliecina akadēmiskā un zinātniskā darba pieredzi (par pēdējiem 6 

gadiem) 

 noteikta parauga zinātniskās un akadēmiskās kvalifikācijas anketa (pielikums Nr.1). 

 

3.3. Izsludināto docentu, lektoru un asistentu  amatu pretendentiem ne vēlāk kā viena 

mēneša laikā jāiesniedz Lietvedības un arhīva daļā šādi dokumenti: 

 rektoram adresēts iesniegums par vēlmi piedalīties konkursā uz izsludināto 

akadēmiskā personāla vietu; 

 dzīves un darba gājums CV (pievienojot pēdējo 6 gadu  publikāciju sarakstu) 

 atbilstoša zinātniskā grāda apliecinoša dokumenta kopija; (Ja pretendents kandidē uz 

docenta amatu pirmo reizi, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina, ka 

pretendentam ir 3gadi pedagoģiskā darba pieredze); 

 katedras, zinātniskās iestādes vai citas rekomendācijas (ja ir); 

 pedagoģisko kvalifikāciju, pilnveidi apliecinošu dokumentu un citu dokumentu 

kopijas, kas apliecina akadēmiskā un zinātniskā darba pieredzi (par pēdējiem 6 

gadiem) 

3.4. Izsludināto vadošo pētnieku, pētnieku un asistentu (pētniecībā) amatu pretendentiem 

ne vēlāk kā viena mēneša laikā jāiesniedz Lietvedības un arhīva daļā 

šādi dokumenti: 

 rektoram adresēts iesniegums par vēlmi piedalīties konkursā uz izsludināto 

akadēmiskā personāla vietu; 

 dzīves un darba gājums CV (pievienojot pēdējo 6 gadu  publikāciju sarakstu) 

 atbilstoša zinātniskā grāda apliecinoša dokumenta kopija;  

 katedras, zinātniskās iestādes vai citas rekomendācijas (ja ir); 

 zinātnisko  kvalifikāciju, pilnveidi apliecinošu dokumentu un citu dokumentu kopijas, 

kas apliecina zinātniskā darba pieredzi (par pēdējiem 6 gadiem) 

3.5. Personāla departaments pēc iesniegto dokumentu saņemšanas no Lietvedības un 

arhīva nodaļas reģistrē un nodod attiecīgi Profesoru padomei (profesoru un asociēto 

profesoru amata pretendenti), Fakultāšu Domēm (lektoru, asistentu amata 

pretendenti), Senātam (docentu amata pretendenti), Zinātnes Padomei (vadošo 

pētnieku, pētnieku un asistentu pētniecībā amata pretendenti) Institūtu Domēm 

(vadošo pētnieku, pētnieku un asistentu pētniecībā amata pretendenti). 

 

4. Profesoru un asociēto profesoru ievēlēšana amatā  

 

4.1. Nozares profesoru padome no Padomes locekļiem veido Ekspertu komisiju, kura 

izvērtē visu attiecīgā amata pretendentu iesniegtos dokumentus un Padomes  sēdē 

sniedz vērtējumu par pretendentu atbilstību amatam (pielikums Nr.2,4)  

Profesoru un asociēto profesoru amatu pretendentiem nepieciešamā minimālā 

atbilstība atsevišķu sadaļu prasībām (skat. tabulu):  

Amati  Minimālais kritēriju skaits kvalitātes 

sadaļās  

                    Zinātniskā 

                  kvalifikācija  

pedagoģiskā 

kvalifikācija un 

kompetence  

personāla vadības spējas 

un organizatoriskā 

kvalifikācija  

Profesors  4 6 3  

Asociētais 

profesors  

3  5 1  

 



Profesoriem un asociētiem profesoriem sadaļā Zinātniskā kvalifikācija kritērijs LZP 

eksperts  un sadaļā Pedagoģiskā kvalifikācija un kompetence kritērijs doktorantu 

vadīšana ir  obligāts 

4.2. Katram pretendentam, kas kandidē uz profesora amata vietu, ir jāatbilst vismaz 

vienam no AIP noteiktajiem starptautiskajiem vērtējuma kritērijiem (pielikums Nr.3), 

ja pretendents neatbilst nevienam no šiem kritērijiem, tad viņam jāsaņem neatkarīgs 

starptautisks vērtējums, kuru organizē attiecīgās nozares profesoru padome. Asociētā 

profesora amata vietas pretendentiem starptautiskā vērtējuma saņemšana nav obligāta. 

4.3. Nozaru profesoru padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse 

balsstiesīgo padomes locekļu. 

4.4. Profesoru un asociēto profesoru amata pretendentu zinātnisko un pedagoģisko 

kvalifikāciju novērtē nozares profesoru padome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 

(LR MK Noteikumi Nr.391, 04.09.2001)  

4.5. Pēc iepazīšanās ar dokumentiem, Ekspertu komisijas ziņojumu par pretendentu 

atbilstību novērtēšanas kritērijiem, jautājumiem un diskusijas, nozaru profesoru 

padome pieņem Lēmumu par profesoru vai asociēto profesoru ievēlēšanu uz 

attiecīgajām vakantajām vietām, ar klātesošo balsu vairākumu, aizklāti balsojot.  

4.6. Nozares profesoru padomes locekļi, kas iepazinušies ar visu pretendentu 

iesniegtajiem dokumentiem un iepriekš saņemot biļetenus ar visiem pretendentiem, 

var neklātienē piedalīties aizklātajā balsojumā, atsūtot uz padomes sēdi slēgtu 

aploksni ar savu balsojumu.  

4.7. Ārvalstu profesori, kuri ir nozares profesoru padomē, tās darbā var piedalīties 

neklātienē, iepazīstoties ar dokumentiem un rakstveidā paziņojot savu viedokli par 

visiem pretendentiem, kā arī to, par kuru pretendentu viņi balso. 

4.8. Padomes galīgais lēmums par profesora vai asociētā profesora ievēlēšanu 

jāiesniedz RSU rektoram.  
 

 

5. Balsošanas kārtība koleģiālas institūcijās (Zinātnes padomē, profesoru 

padomē un fakultātes domē) 
 

5.1. Pirms aizklātās balsošanas ar klātesošo koleģiālo institūciju locekļu vienkāršu 

balsu vairākumu, atklāti balsojot, ievēl balsu skaitīšanas komisiju ne mazāk kā trīs 

locekļu sastāvā.  

5.2. Vienā biļetenā ieraksta visus amata pretendentus uzvārdu alfabēta secībā, ja visi 

pretendē uz vienu un to pašu vakanci konkrētajā apakšnozarē. Biļetenā uzrāda 

vakanto vietu skaitu uz katru akadēmisko amatu konkrētajā apakšnozarē.  

5.3. Balsu skaitīšanas komisija saņem no koleģiālās institūcijas sekretāra sagatavotus 

biļetenus un, parakstoties koleģiālas institūcijas locekļiem reģistrācijas lapā, izdala tos 

koleģiālas institūcijas locekļiem.  

5.4. Balsojot koleģiālās institūcijas locekļi savu attieksmi pret amata pretendentu 

pauž, svītrojot biļetenā vienu no vārdiem – "par" vai "pret", kas biļetenā atrodas līdzās 

pretendenta vārdam un uzvārdam, un atstājot biļetenā ne vairāk kā tik pretendentu, cik 

ir vakanto vietu. Ja akadēmiskā amata pretendents ir koleģiālās institūcijas loceklis, 

tad balsojumā par savu kandidatūru viņš nepiedalās.  

5.5. Par nederīgiem atzīstami biļeteni, kas neatbilst izdalītajiem, ir saplēsti, neļauj 

konstatēt balsotāja attieksmi pret visiem biļetenā iekļautajiem pretendentiem vai arī 

kuros balsots par lielāku skaitu pretendentu, nekā ir vakanto vietu.  

5.6. Par amatā ievēlētu atzīstams pretendents, kas saņēmis vairāk par pusi („par”) 

klātesošo balsstiesīgo profesoru padomes vai fakultātes domes locekļu balsu.  



5.7. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu akadēmiskā amata vietu konkrētajā apakšnozarē 

piedalās divi pretendenti un neviens no viņiem nav ieguvis vairāk par pusi („par”) 

klātesošo balsstiesīgo koleģiālās institūcijas locekļu balsu, tad neviens no 

pretendentiem nav ievēlēts.  

5.8. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu akadēmiskā amata vietu konkrētajā apakšnozarē 

piedalās trīs un vairāk pretendentu un neviens no viņiem nav ieguvis vairāk par pusi 

(„par”) nepieciešamo balsu, tajā pašā sēdē notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās 

divi pretendenti, kuri ieguvuši visvairāk balsu, vai arī vairāki pretendenti, ja tie 

ieguvuši vienādu balsu skaitu. Ja vēlēšanu otrajā kārtā pretendenti nav ieguvuši 

nepieciešamo balsu skaitu ievēlēšanai attiecīgajā akadēmiskajā amatā, tad koleģiālā 

institūcija, atklāti balsojot, tajā pašā sēdē pieņem lēmumu par turpmāko rīcību. 

5.9. Balsu skaitīšanas komisija apkopo balsošanas rezultātus, ieraksta vēlēšanu 

rezultātus protokolā par katru amata pretendentu, paraksta protokolu un ziņo 

koleģiālajai institūcijai  

5.10. Balsu skaitīšanas protokolu par vēlēšanu rezultātiem koleģiālā institūcija 

apstiprina, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo koleģiālās institūcijas locekļu balsu 

vairākumu.  

5.11. Balsu skaitīšanas komisija vēlēšanu biļetenus kopā ar protokolu nodod 

koleģiālās institūcijas sekretāram.  

5.13. Pamatojoties uz debašu protokolu un balsu skaitīšanas protokolu, profesoru 

padomes lēmumu par profesora vai asociētā profesora amata pretendenta ievēlēšanu 

vai neievēlēšanu amatā noformē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

Par profesoru padomes lēmumu pretendentiem paziņo padomes sekretārs.  

5.14. Ar akadēmiskajā amatā ievēlēto personu rektors slēdz darba līgumu uz 

ievēlēšanas laiku. Personāldaļa sagatavo darba līgumus atbilstoši ievēlēšanas 

rezultātiem, kuri stājas spēkā ar nākamo dienu.  

 

 6. APELĀCIJAS KĀRTĪBA 

 

6.1 Apelācija par profesoru un asociēto profesoru vēlēšanu iespējamiem 

procedūru pārkāpumiem iesniedzama RSU rektoram Augstākās izglītības 

padomes noteiktajā kārtībā. 

 

 

Zinātņu prorektore    /paraksts/  I.Ozolanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESORU UN ASOCIĒTO PROFESORU VĒLĒŠANAS 
RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTĒ 

 

 

Profesora un asociētā profesora akadēmiskā amata kandidātiem konkursam jāiesniedz 

šādi dokumenti: 

 rektoram adresēts iesniegums par vēlmi piedalīties konkursā uz izsludināto 

akadēmiskā personāla vietu; 

 dzīves un darba gājums CV (pievienojot pēdējo 6 gadu  publikāciju sarakstu) 

 atbilstoša zinātniskā grāda apliecinoša dokumenta kopija; (Ja pretendents kandidē uz 

profesora amatu pirmo reizi, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina, ka 

pretendents ir bijis vismaz trīs gadus asociētā profesora amatā’, ja pretendē uz asoc. 

profesora amatu pirmo reizi, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina, ka 

pretendentam ir bijis vismaz trīs gadus docenta vai tam pielīdzinātā amatā); 

 katedras, zinātniskās iestādes vai citas rekomendācijas (ja ir); 

 pedagoģisko kvalifikāciju, pilnveidi apliecinošu dokumentu un citu dokumentu 

kopijas, kas apliecina akadēmiskā un zinātniskā darba pieredzi (par pēdējiem 6 

gadiem) 

 noteikta parauga zinātniskās un akadēmiskās kvalifikācijas anketa (pielikums Nr.1,). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 1 

 

ZD -11 

 

ANKETA 

 

 

Pretendenta vārds, uzvārds     

 

Zinātniskais grāds   

Dzimšanas gads, datums, mēnesis    

Kopējais publikāciju skaits   

 Pēdējo 6 gadu publikāciju skaits 

Monogrāfiju skaits   

Autorapliecību, patentu skaits   

Pedagoģiskais stāžs   

 

Vadīto doktorantu skaits_ , no tiem aizstāvējuši disertācijas      

 

Pretendenta zinātniskā kvalifikācija (pēdējo 6 gadu laikā) 

 
1. Publicētie zinātniskie raksti, kas iekļauti 

recenzējamos zinātniskos izdevumos 

(skaits) 

 

2. Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs Latvijā un 

ārzemēs (skaits, vieta , laiks) 

 

3. LZP un citu valsts pētījumu projektu un 

programmu vadība vai līdzdalība(Nr) 

 

4. Starptautiski finansētu projektu vadība 

vai līdzdalība (skaits, pievienojot 

līdzdalību apliecinošas dokumentu 

kopijas) 

 

5. Zinātnisko līgumdarbu vadība vai 

līdzdalība (skaits, pievienojot līdzdalību 

apliecinošas dokumentu kopijas) 

 

6. LZP eksperts (obligāts)  

7. Patenti un licences (skaits)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pedagoģiskā kvalifikācija un kompetence (pēdējo 6 gadu laikā) 

 
1. Doktorantu darbu vadīšana (skaits, 

norādīt doktoranta uzvārdu un pašreizējo 

doktorantūras studiju gadu) (obligāts) 

 

2. Maģistrantu darba vadīšana  (skaits)  

3. Lekcijas un semināri (vid. Stundu skaits 

māc. gadā) 

 

4. Studiju kursu (priekšmetu) programmu 

izstrādāšana (skaits, specialitāte) 

 

5. Studiju programmu izstrādāšana un 

vadīšana (mācību līdzekļu 

sagatavošana)(skaits specialitāte) 

 

6. Referāti akadēmiskajās konferencēs 

(skaits) 

 

7. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu 

sagatavošana (skaits) 

 

8. Kvalifikācijas celšana ārzemju un 

Latvijas augstskolās vai zinātniki 

pētnieciskajās iestādēs. (skaits, iestāde) 

 

9.  Lekcijas ārzemju augstskolās (laiks, 

iestāde) 

 

 

 

Personāla vadības spējas un organizatoriskā kvalifikācija (pēdējo 6 gadu laikā) 

 
1. Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai 

koleģiālo institūciju vadītājs vai loceklis 

(norādot konkrēti) 

 

 

2. Starptautisko konferenču orgkomiteju 

priekšsēdētājs vai loceklis (norādot 

konkrēti) 

 

 

3. Zinātnisko izdevumu redakcijas 

kolēģijas vadītājs vai loceklis (norādot 

konkrēti) 

 

 

4. Augstskolas, fakultātes, institūta 

profesoru grupas, katedras laboratorijas 

vadītājs (norādot konkrēti) 

 

 

5. Starptautisko zinātnisko vai akadēmisko 

nozaru apvienību vadītājs vai 

līdzdalībnieks (norādot konkrēti) 

 

 

6.  Oficiāli apstiprināto valstisko, 

pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu 

konsultants, padomdevējs (norādot 

konkrēti) 

 

 

 

 

 

 Pretendenta paraksts 

 Datums 



Pielikums Nr. 2  
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PROFESORU PADOMES 
EKSPERTU KOMISIJAS ANKETA ASOCIĒTĀ PROFESORA AMATAM 

 

 

Pretendenta vārds, uzvārds  

_________________________________________________ 

 

Zinātniskais grāds 

________________________________________________________ 

 

Dzimšanas gads, datums, mēnesis 

____________________________________________ 

 

Publikāciju skaits ________  (kopējais) 

   

       ________  (pēdējos 6 gados), no tām 

 

       ________  (starptautiski rezenzētos izdevumos) 

 

Monogrāfiju skaits ______________ 

 

Autorapliecību, patentu skaits _____________ 

 

Pedagoģiskais stāžs __________________ 

 

Vadīto doktorantu skaits__________, no tiem aizstāvējuši disertācijas ____________  

 

Darbība zinātniskajās , akadēmiskajās apvienībās, asociācijās, ekspertu komisijās, 

redakcijas kolēģijās 

_______________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 



Rekomendācijas  

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________        

 

 

Kritēriji 

Pēc MK 4.09.2001. noteik. Nr.391 
Kvantitatīvais 

novērtējums 

 Minimums faktiskais 

Zinātniskā kvalifikācija 
3  

Publicētie zinātniskie raksti, kas iekļauti recenzējamos 

zinātniskos izdevumos (skaits)  

3  

Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs Latvijā un ārzemēs (skaits, vieta , laiks) 

3  

LZP un citu valsts pētījumu projektu un programmu vadība 

vai līdzdalība(Nr) 
  

Starptautiski finansētu projektu vadība vai līdzdalība (skaits, 

pievienojot līdzdalību apliecinošas dokumentu kopijas) 
  

Zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība (skaits, 

pievienojot līdzdalību apliecinošas dokumentu kopijas) 
  

LZP eksperts (obligāts)   

Patenti un licences (skaits)   

Pedagoģiskā kvalifikācija 5  

Doktorantu darbu vadīšana (skaits, norādīt doktoranta 

uzvārdu un pašreizējo doktorantūras studiju gadu) (obligāts) 
  

Maģistrantu darba vadīšana  (skaits)   

Lekcijas un semināri (vid. stundu skaits māc. gadā)   

Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrādāšana (skaits, 

specialitāte) 
  

Studiju programmu izstrādāšana un vadīšana (mācību 

līdzekļu sagatavošana)(skaits specialitāte) 
  

Referāti akadēmiskajās konferencēs (skaits)   

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana (skaits)   

Kvalifikācijas celšana ārzemju un Latvijas augstskolās vai 

zinātniski pētnieciskajās iestādēs. (skaits, iestāde) 
  

Lekcijas ārzemju augstskolās (laiks, iestāde)   

 

Organizatoriskā kompetence 1  



Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju 

vadītājs vai loceklis (norādot konkrēti) 

 

  

Starptautisko konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs vai 

loceklis (norādot konkrēti) 

 

  

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs vai loceklis 

(norādot konkrēti) 

 

  

Augstskolas, fakultātes, institūta profesoru grupas, katedras 

laboratorijas vadītājs (norādot konkrēti) 

 

  

Starptautisko zinātnisko vai akadēmisko nozaru apvienību 

vadītājs vai līdzdalībnieks (norādot konkrēti) 

 

  

Oficiāli apstiprināto valstisko, pašvaldību vai ražošanas 

uzņēmumu konsultants, padomdevējs (norādot konkrēti) 

 

  

 

Vispārējais vērtējums: pretendents ________________________  __________________ 

asociētā profesora amata prasībām 

(atbilst, neatbilst) 

Ekspertu komisija: 

Vadītājs ____________________________________ 

                       (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

locekļi ____________________________  

        (vārds, uzvārds paraksts) 

 

 ___________________________________________  

 

 

 ___________________________________________ 

 
 

 

 



 

Pielikums Nr. 3 
 

Rīgas Stradiņa universitāte Medicīnas nozares profesoru padomes 

Lēmums 

par profesora amata pretendenta ___________________________________________  
                                      (vārds, uzvārds, zinātniskais grāds)  

atbilstību starptautiskajam vērtējumam 

Kritēriji Minimālās 
prasības 

Izpilde Atbilst/neatbilst 

Minimālais pozitīvi vērtējamo kritēriju skaits -1 

Publikācijas starptautiski citējamos vai starptautiski 

recenzējamos izdevumos 

2   

Pētniecības darbs ārvalstu augstskolā vai 

pētniecības institūtā un publikācijas par šajā 

periodā paveikto starptautiski citējamos vai 

recenzējamos izdevumos 

1   

Darbs par mācībspēku ārvalstu augstskolā: 

                              Termiņš 

                               Darba apjoms 

 

0,5 gadi 

1 pilns kurss 

  

Starptautisku pētniecības vai augstākās izglītības 

projektu vadītājs vai koordinators ( ar projektu 

apjomu virs 20 000 eiro) 

1   

Slēdziens 

 

Profesora amata pretendents ______________________________ pēc starptautiskā  

vērtējuma kritērijiem  ___________________________ profesora amata prasībām 

                                                                            (atbilst/ neatbilst)  

Eksperti _________________________________________    
 (vārds, uzvārds, paraksts)  
_________________________________________________  

_________________________________________________  

Profesoru padomes priekšsēdētājs 

Profesoru padomes locekļi  
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Pielikums Nr. 4 

 

 

PROFESORU PADOMES 
EKSPERTU KOMISIJAS ANKETA PROFESORA AMATAM 

 

 

Pretendenta vārds, uzvārds  

_________________________________________________ 

 

Zinātniskais grāds 

________________________________________________________ 

 

Dzimšanas gads, datums, mēnesis 

____________________________________________ 

 

Publikāciju skaits ________  (kopējais) 

   

       ________  (pēdējos 6 gados), no tām 

 

       ________  (starptautiski rezenzētos izdevumos) 

 

Monogrāfiju skaits ______________ 

 

Autorapliecību, patentu skaits _____________ 

 

Pedagoģiskais stāžs __________________ 

 

Vadīto doktorantu skaits__________, no tiem aizstāvējuši disertācijas ____________  

 

Darbība zinātniskajās , akadēmiskajās apvienībās, asociācijās, ekspertu komisijās, 

redakcijas kolēģijās 

_______________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________  



 

_____________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

 

Rekomendācijas  

_____________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________        

 

 

Kritēriji 

Pēc MK 4.09.2001. noteik. Nr.391 
Kvantitatīvais novērtējums 

 Minimums faktiskais 

Zinātniskā kvalifikācija 
4  

Publicētie zinātniskie raksti, kas iekļauti recenzējamos 

zinātniskos izdevumos (skaits) 

3  

Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs Latvijā un ārzemēs (skaits, vieta , laiks) 

3  

LZP un citu valsts pētījumu projektu un programmu vadība 

vai līdzdalība(Nr) 
  

Starptautiski finansētu projektu vadība vai līdzdalība (skaits, 

pievienojot līdzdalību apliecinošas dokumentu kopijas) 
  

Zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība (skaits, 

pievienojot līdzdalību apliecinošas dokumentu kopijas) 
  

LZP eksperts (obligāts   

Patenti un licences (skaits)    

Pedagoģiskā kvalifikācija 6  

Doktorantu darbu vadīšana (skaits, norādīt doktoranta 

uzvārdu un pašreizējo doktorantūras studiju gadu) (obligāts) 
  

Maģistrantu darba vadīšana  (skaits)   

Lekcijas un semināri (vid. stundu skaits māc. gadā)   

Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrādāšana (skaits, 

specialitāte) 
  

Studiju programmu izstrādāšana un vadīšana (mācību 

līdzekļu sagatavošana)(skaits specialitāte) 
  

Referāti akadēmiskajās konferencēs (skaits)   

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana (skaits)   



Kvalifikācijas celšana ārzemju un Latvijas augstskolās vai 

zinātniki pētnieciskajās iestādēs. (skaits, iestāde) 
  

Lekcijas ārzemju augstskolās (laiks, iestāde)   

 

Organizatoriskā kompetence 1  

Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju 

vadītājs vai loceklis (norādot konkrēti) 

 

  

Starptautisko konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs vai 

loceklis (norādot konkrēti) 

 

  

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs vai loceklis 

(norādot konkrēti) 

 

  

Augstskolas, fakultātes, institūta profesoru grupas, katedras 

laboratorijas vadītājs (norādot konkrēti) 

 

  

Starptautisko zinātnisko vai akadēmisko nozaru apvienību 

vadītājs vai līdzdalībnieks (norādot konkrēti) 

 

  

Oficiāli apstiprināto valstisko, pašvaldību vai ražošanas 

uzņēmumu konsultants, padomdevējs (norādot konkrēti) 

 

  

 

Vispārējais vērtējums: pretendents ________________________  __________________ 

asociētā profesora amata prasībām 

(atbilst, neatbilst) 

Ekspertu komisija: 

Vadītājs ____________________________________ 

                       (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

locekļi ____________________________  

        (vārds, uzvārds paraksts) 

 

 ___________________________________________  

 

 

 ___________________________________________ 


