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APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē
2017.gada 12.decembrī
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Rīgas Stradiņa universitātes Uzņemšanas noteikumi
doktora studiju programmās
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta otro daļu,
2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr.846
“Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību
uzņemšanai studiju programmās” 3.punktu, kā arī
Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes 3.6. un 4.6.punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Rīgas Stradiņa universitātes Uzņemšanas noteikumi doktora studiju programmās (turpmāk –
Noteikumi) nosaka kārtību, kādā reflektanti tiek uzņemti Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk Universitāte, saīsināti - RSU) doktora studiju programmās.
2. Uzņemšana studijām Universitātē notiek, pamatojoties uz Augstskolu likumu, (turpmāk AL) Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobr noteikumiem Nr.846 “Noteikumi par prasībām
kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” (turpmāk - 10.10.2006. MK noteikumi Nr.
846), RSU Satversmi, šiem Noteikumiem, kā arī atbilstīgi citiem normatīvajiem aktiem.
3. Uzņemšanu nodrošina RSU Studentu serviss saskaņā ar procesa aprakstu Nr. 7 „Studentu
servisa pakalpojumu nodrošinājums”.
4. Tiesības studēt Universitātē ir Latvijas Republikas pilsoņiem, personām, kurām ir Latvijas
Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās
atļaujas [AL 45.(1)]. Citām personām ir tiesības studēt Universitātē atbilstīgi normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
5. Prasības un kritēriji uzņemšanai katrā no doktora studiju programmām, kā arī citi attiecīgo
studiju programmu raksturojoši rādītāji noteikti šo Noteikumu pielikumā.
II Dokumenti
6. Pieteikties pretendēšanai uz studijām var klātienē RSU Studentu servisā vai elektroniski
elektroniskajā reģistrācijas vietnē https://uznemsana.rsu.lv. Piesakoties klātienē, reflektants aizpilda
reflektanta anketu un iesniedz Noteikumos un to attiecīgajā pielikumā noteiktos dokumentus.
Piesakoties elektroniski, reflektants aizpilda pieteikuma formu elektroniskajā reģistrācijas vietnē
https://uznemsana.rsu.lv, bet dokumentus iesniedz RSU Studentu servisā līdz reflektantu
reģistrācijas termiņa beigām.
7. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi. Ja reflektants dokumentus personīgi nevar
iesniegt, to var izdarīt cita persona, kura uzrāda notariālu pilnvaru vai kurai iepriekš ir noformēts
reflektanta mutvārdu pilnvarojums uz vietas Universitātē (Administratīvā procesa likuma 38.panta
pirmā daļa).
8. Dokumentus reflektants iesniedz valsts valodā. Dokumenti, kurus reflektants iesniedz
svešvalodā, jālegalizē normatīvajos aktos [1961.gada 5.oktobra Hāgas Konvencija par ārvalstu
publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu] noteiktajā kārtībā un tiem jāpievieno
normatīvajos aktos [2000.gada 22.augusta MK noteikumi Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi
dokumentu tulkojumi valsts valodā" (grozīti ar 2004.gada 6.janvāra MK noteikumiem Nr.6)]
noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā.
9. Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno
Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai
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grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds [10.10.2006. MK noteikumu Nr.846
7.punkts].
10. Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā Universitātes norēķinu kontā maksu par dokumentu
reģistrēšanas pakalpojumu. Šīs maksas apmēru nosaka Universitāte, un tā atpakaļ netiek izmaksāta.
11. Reflektantu, kuri nav imatrikulēti studijām Universitātē, iesniegtos dokumentus RSU Studentu
serviss glabā RSU Lietu nomenklatūrā noteiktajā kārtībā. Pēc RSU Lietu nomenklatūrā noteiktā
dokumentu glabāšanas termiņa notecējuma reflektantu iesniegtos dokumentus iznīcina.
III Termiņi
12. Datumu un laiku, kad reflektanti iesniedz dokumentus studijām, nosaka RSU ar rektora
rīkojumu.
IV Konkursa norise
13. Doktorantūras nodaļa apkopo reflektantu iesniegtos dokumentus, organizē recenzentu
nozīmēšanu, nosaka plānotās promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas laiku un kārtību
atbilstoši procesa aprakstam Nr. 44 „Doktorantūras studijas un zināšanu vērtēšana”.
14. Reflektantu pieteikumi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
14.1. plānotā promocijas darba anotācijas divu recenzentu vērtējums – 0 līdz 20 punkti;
14.2. zinātnisko iestrādņu vērtējums – 0 līdz 50 punkti;
14.3. plānotā promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas komisijas vērtējums – 0
līdz 17 punkti.
15. Atbilstoši vērtēšanas rezultātiem RSU Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par reflektanta
uzņemšanu doktora studijās.
16. RSU Studentu serviss izziņo konkursa rezultātus ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa
noslēguma dienas, publicējot RSU tīmekļa vietnē - www.rsu.lv. Konkursa rezultātu apstrīdēšanas
gadījumā RSU Studentu serviss tādā pašā termiņā un kārtībā izziņo arī apelācijas komisijas
lēmumu.
17. Reflektanti, kuri nav izturējuši konkursu uz valsts finansētajām studiju vietām doktora studiju
programmās, var pretendēt uz maksas studiju vietām attiecīgajās studiju programmās.
V Studiju līguma noslēgšana un imatrikulācija
18. Visi konkursu izturējušie reflektanti (ja konkursa rezultāti nav apstrīdēti noteiktajā termiņā –
atbilstoši apstiprinātajiem konkursa rezultātiem, bet ja ir apstrīdēti – atbilstoši apelācijas komisijas
lēmumam) Doktorantūras nodaļas noteiktajā termiņā noslēdz ar Universitāti studiju līgumu.
19. Reflektants tiek imatrikulēts pēc studiju līguma ar Universitāti noslēgšanas un līguma
nosacījumu izpildes.
20. Reflektants tiek imatrikulēts Universitātē ar RSU rīkojuma dokumentu.
VI Reflektanta un Universitātes tiesības un pienākumi
21. Reflektantam uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi:
21.1. iesniegt un noteiktajos gadījumos uzrādīt šajos Noteikumos un to attiecīgajā pielikumā
noteiktos dokumentus;
21.2. pareizi aizpildīt Universitātes noteiktos dokumentus, sniegt Universitātei tikai patiesu
informāciju;
21.3. iepazīties un ievērot šos Noteikumus, kā arī ārējos normatīvos aktus, kas regulē
uzņemšanu;
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21.4. ievērot normatīvajos aktos un šajos Noteikumos, kā arī RSU noteiktos termiņus;
21.5. Doktorantūras nodaļas noteiktajā laikā personīgi ierasties uz plānotā promocijas darba
anotācijas mutisko aizstāvēšanu, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu;
21.6. nokārtot finansiālās saistības pret Universitāti, īpaši, ja reflektants piesakās studijām
par maksu;
21.7. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktus pienākumus.
22. Universitātei uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi:
22.1. nodrošināt godīgu uzņemšanu atbilstīgi normatīvajiem aktiem;
22.2. sniegt reflektantiem informāciju par studiju iespējām Universitātē, kā arī viņu tiesībām
un pienākumiem;
22.3. informēt par valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu Universitātē un maksas
studiju vietu skaitu, ko finansē fiziskās un juridiskās personas;
22.4. pieņemt reflektantu iesniegtos dokumentus;
22.5. izziņot konkursa rezultātus;
22.6. organizēt studiju līgumu noslēgšanu ar reflektantiem, kuri izturējuši konkursu;
22.7. organizēt reflektantu, kuri izturējuši konkursu un noslēguši studiju līgumus,
imatrikulāciju;
22.8. nepieļaut diskriminējošu attieksmi pret reflektantiem;
22.9. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktus pienākumus.
23. Reflektanta un Universitātes pienākumiem atbilst pretējās puses attiecīgās tiesības.
VII Ar uzņemšanu saistītu lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
24. Triju darba dienu laikā no vērtējumu publicēšanas reflektants ir tiesīgs iesniegt RSU
Uzņemšanas komisijai rakstisku apelācijas iesniegumu par saņemto vērtējumu.
25. Triju darba dienu laikā pēc saņemšanas apelācijas iesniegumus izskata Apelācijas komisija,
kuras personālsastāvs tiek noteikts ar rektora rīkojumu.
26. Apelācijas komisija apelācijas iesniegumu izskatīšanā uzaicina reflektantu un ir tiesīga pēc
ieskatiem pieaicināt citas personas, piemēram, citus reflektantus vai citu RSU personālu.
Reflektanta neierašanās nav pamats Apelācijas komisijas sēdes atlikšanai.
27. Par Apelācijas komisijas lēmumu reflektantiem, kas iesniedza apelācijas iesniegumu, tiek
paziņots individuāli pa elektronisko pastu.
28. Pēc apelācijas iesniegumu izskatīšanas un atbilstoši apelācijas iesniegumu izskatīšanas
rezultātiem Uzņemšanas komisija sagatavo un apstiprina konkursa rezultātus.
29. Apelācijas komisijas lēmumu vai Uzņemšanas komisijas apstiprinātos konkursa rezultātus var
apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu RSU rektoram viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
RSU rektora pieņemto lēmumu reflektants var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā [10.10.2006. MK Nr.846 noteikumu 17.punkts].
VIII Noslēguma jautājumi
30. Visus ar uzņemšanu Universitātē saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas Republikā
spēkā esošajās tiesību normās vai šajos Noteikumos, izskata RSU Studentu serviss.
31. Informāciju par studiju iespējām un uzņemšanu Universitāte izvieto savās telpās un mājas lapā
internetā: www.rsu.lv. Informāciju par uzņemšanas norisi reflektants var uzzināt arī RSU
Informācijas centrā, tālr. 67409105; e-pasts: infocentrs@rsu.lv un Doktorantūras nodaļā, tālrunis
67409120; e-pasts dn@rsu.lv
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32. Šiem Noteikumiem ir pievienoti šādi pielikumi, kas nosaka uzņemšanas prasības un kritērijus
doktora studiju programmās:
32.1. Pielikums Nr. 1 – Farmācija;
32.2. Pielikums Nr. 2 – Medicīna;
32.3. Pielikums Nr. 3 – Juridiskās zinātnes;
32.4. Pielikums Nr. 4 – Komunikācijas kultūra un multimediji;
32.5. Pielikums Nr. 5 – Politikas zinātne;
32.6. Pielikums Nr. 6 – Psiholoģija;
32.7. Pielikums Nr. 7 – Socioloģija;
32.8. Pielikums Nr. 8 – Vadībzinātne.

Doktorantūras nodaļas dekāns

Studentu servisa vadītāja

prof. A.Pētersons

I.Treija
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Pielikums Nr.1
1.

Studiju programma

Farmācija

2.

Virziens

Veselības aprūpe

3.

Iegūstamā kvalifikācija

Doktora grāds vai apliecinājums par doktora studiju programmas apguvi

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika klātiene

6.

7.

8.

9.

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Iesniedzamie
dokumenti

Augstākā- maģistra grāds vai tam pielīdzinātais grāds farmācijā, ķīmijā, medicīnā, stomatoloģijā vai
bioloģijā, vai inženierzinātņu maģistra grāds materiālzinātnēs
Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana
Reflektanti tiek imatrikulēti saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido sekojošo kritēriju summa:
1. plānotā promocijas darba anotācijas divu recenzentu vērtējums;
2. zinātnisko iestrādņu vērtējums;
3. plānotā promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas komisijas vērtējums.
Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā promocijas darba anotācijas mutiska
aizstāvēšana.
1. Reflektanta anketa (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no
https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Viena fotokartīte (3x4cm).
4. Maģistra vai tam pielīdzināma diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda).
5. Parakstīts reflektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju
sarakstu un stažēšanos ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās.
6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas
darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).
7. Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot
zinātnisko publikāciju skaitu, doktorantu skaitu, kuri ir ieguvuši zinātnisko grādu un LZP
eksperta statusu.
8. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros,
piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu
9. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu.
10. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
11. Rekomendācijas vēstule no RSU struktūrvienības vadītāja (ja tāda ir).
12. Plānotā promocijas darba anotācija ar reflektanta un promocijas darba vadītāja/u
parakstiem pēc sekojošas shēmas:
12.1. reflektanta vārds, uzvārds;
12.2. plānotā promocijas darba nosaukums;
12.3. plānotā promocijas darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir
piesaistīti);
12.4. pētījuma izpildīšanas vieta;
12.5. pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
12.6. pētnieciskā darba mērķis;
12.7. pētnieciskā darba uzdevumi;
12.8. zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze /-es;
12.9. projekta pētījuma uzbūve (dizains);
12.10. primāro datu iegūšanas metodes vai sekundāro datu avoti;
12.11. pētījuma izpildes termiņi pa gadiem;
12.12. datu analīzei izmantojamie mainīgie un parametri (tikai kvantitatīvu pētījumu
gadījumos);
12.13. datu statistisko analīzes metožu uzskaitījums un izvēles pamatojums;
12.14. pētnieciskā projekta sadarbības partneri- speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki;
12.15. materiāli tehniskais pētniecisko darbu nodrošinājums;
12.16. zinātniskās iestrādes (zinātniskās par plānoto promocijas darba tēmu; stenda
referāti konferencēs, konferenču tēzes; dalība starptautiskajos, LZP, RSU, citu
augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu vai saistībā ar
darbu RSU; stažēšanās vai studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās);
12.17. anotācijai vēlams nepārsniegt sešu lappušu apjomu.
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Pielikums Nr.2
1.

Studiju programma

Medicīna

2.

Virziens

Veselības aprūpe

3.

Iegūstamā kvalifikācija

Doktora grāds vai apliecinājums par doktora studiju programmas apguvi

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika klātiene

6.

7.

8.

9.

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Iesniedzamie
dokumenti

Augstākā- maģistra grāds veselības aprūpē vai tam pielīdzinātais grāds medicīnā, stomatoloģijā,
bioloģijā, biomedicīnā vai farmācijā
Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana
Reflektanti tiek imatrikulēti saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido sekojošo kritēriju summa:
1. plānotā promocijas darba anotācijas divu recenzentu vērtējums;
2. zinātnisko iestrādņu vērtējums;
3. plānotā promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas komisijas vērtējums.
Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā promocijas darba anotācijas mutiska
aizstāvēšana.
Reflektanta anketa (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no
https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Viena fotokartīte (3x4cm).
4. Maģistra vai tam pielīdzināma diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda).
5. Parakstīts reflektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju sarakstu un
stažēšanos ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās.
6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba
tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).
7. Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot
starptautiski citējamo zinātnisko publikāciju skaitu pēdējos 5 gadus, doktorantu skaitu, kuri ir
ieguvuši zinātnisko grādu un LZP eksperta statusu.
8. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina stažēšanās ārzemēs (ja tādas ir) par
plānoto promocijas darba tēmu
9. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu:
9.1. Zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskajās datu bāzēs (Web of
Science un /vai SCOPUS un citās);
9.2. Zinātniski raksti Latvijā un ārvalstīs izdots recenzējamos izdevumos;
9.3. Publikācijas nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā;
9.4. Uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānotā promocijas darba tēmu;
9.5. Stenda referāti konferencēs par plānotā promocijas darba tēmu;
9.6. Konferenču tēzes par plānotā promocijas darba tēmu.
10. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
11. Rekomendācijas vēstule no RSU struktūrvienības vadītāja (ja tāda ir).
12. Plānotā promocijas darba anotācija ar reflektanta un promocijas darba vadītāja/u parakstiem pēc
sekojošas shēmas:
12.1. reflektanta vārds, uzvārds;
12.2. plānotā promocijas darba nosaukums (jānorāda medicīnas apakšnozare (saskaņā ar LZP
dalījumu), kurā plāno aizstāvēt promocijas darbu;
12.3. plānotā promocijas darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir
piesaistīti);
12.4. pētījuma izpildīšanas vieta;
12.5. pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
12.6. pētnieciskā darba mērķis;
12.7. pētnieciskā darba uzdevumi;
12.8. zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze /-es;
12.9. projekta pētījuma uzbūve (dizains);
12.10. primāro datu iegūšanas metodes vai sekundāro datu avoti;
12.11. pētījuma izpildes termiņi pa gadiem;
12.12. datu analīzei izmantojamie mainīgie un parametri (tikai kvantitatīvu pētījumu
gadījumos);
12.13. datu statistisko analīzes metožu uzskaitījums un izvēles pamatojums;
12.14. pētnieciskā projekta sadarbības partneri- speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki;
12.15. materiāli tehniskais pētniecisko darbu nodrošinājums;
12.16. zinātniskās iestrādes (zinātniskās publikācijas par plānoto promocijas darba tēmu;
stenda referāti konferencēs, konferenču tēzes; dalība starptautiskajos, LZP, RSU, citu
augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu vai saistībā ar darbu
RSU; stažēšanās vai studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās);
12.17.
ētikas komitejas atļauja pētījuma veikšanai vai apstiprinājums, ka iesniegts
izskatīšanai;
12.18. anotācijai vēlams nepārsniegt sešu lappušu apjomu.
1.
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Pielikums Nr.3
1.

Studiju programma

Juridiskās zinātnes

2.

Virziens

Tiesību zinātnes

3.

Iegūstamā kvalifikācija

Doktora grāds vai apliecinājums par doktora studiju programmas apguvi

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika klātiene

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

Augstākā- maģistra grāds tiesību zinātnēs vai atbilstoša augstākā izglītība.

6.

7.

8.

9.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Iesniedzamie
dokumenti

Reflektantam, kuram ir maģistra grāds vai atbilstoša augstākā izglītība citā specialitātē, jākārto
pārbaudījums tiesību teorijā un izvēlētajās izvēlētās specializācijas priekšmetā.
Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana
Reflektanti tiek imatrikulēti saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido sekojošo kritēriju summa:
1. plānotā promocijas darba anotācijas divu recenzentu vērtējums;
2. zinātnisko iestrādņu vērtējums;
3. plānotā promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas komisijas vērtējums.
Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā promocijas darba anotācijas mutiska
aizstāvēšana.
1. Reflektanta anketa (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no
https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Viena fotokartīte (3x4cm).
4. Maģistra vai tam pielīdzināma diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda).
5. Parakstīts reflektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju
sarakstu un stažēšanos ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās.
6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas
darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).
7. Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot
zinātnisko publikāciju skaitu, doktorantu skaitu, kuri ir ieguvuši zinātnisko grādu un LZP
eksperta statusu.
8. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros,
piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu
9. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu:
9.1. Zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskajās datu bāzēs (Web of
Science un /vai SCOPUS un citās);
9.2. Zinātniski raksti Latvijā un ārvalstīs izdots recenzējamos izdevumos;
9.3. Publikācijas nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā;
9.4. Uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānotā promocijas darba tēmu;
9.5. Stenda referāti konferencēs par plānotā promocijas darba tēmu;
9.6. Konferenču tēzes par plānotā promocijas darba tēmu.
10. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
11. RSU fakultātes rekomendācijas vēstule (ja tāda ir).
12. Plānotā promocijas darba anotācija ar reflektanta un promocijas darba vadītāja/u parakstiem
pēc sekojošas shēmas:
12.1. reflektanta vārds, uzvārds;
12.2. plānotā promocijas darba nosaukums;
12.3. plānotā promocijas darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir
piesaistīti);
12.4. pētījuma izpildīšanas vieta;
12.5. pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
12.6. pētnieciskā darba mērķis;
12.7. pētnieciskā darba uzdevumi;
12.8. pētnieciskā darba novitāte un agrāk analoģiska rakstura pētījumu (publikāciju) apskats
(analīze);
12.9. zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze /-es vai pētnieciskais/ -ie jautājums/-i;
12.10. pētījuma metodes un tiesību normu interpretācijas metodes, to izvēles pamatojums;
12.11. pētījuma uzbūves tips, uzbūve laikā, orientējošais grupējums, uzdevumu izpildes termiņi
pa gadiem;
12.12. pētnieciskā projekta sadarbības partneri- speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki;
12.13. zinātniskās iestrādes par plānoto promocijas darba tēmu; stenda referāti konferencēs,
konferenču tēzes; dalība starptautiskajos, LZP, RSU, citu augstskolu pētniecības
projektos par plānoto promocijas darba tēmu vai saistībā ar darbu RSU; stažēšanās vai
studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās);
12.14. anotācijai vēlams nepārsniegt sešu lappušu apjomu.
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Pielikums Nr.4
1.

Studiju programma

Komunikācijas kultūra un multimediji

2.

Virziens

Informācijas un komunikācijas zinātnes

3.

Iegūstamā kvalifikācija

Doktora grāds vai apliecinājums par doktora studiju programmas apguvi

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika klātiene

6.

7.

8.

9.

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Iesniedzamie
dokumenti

Augstākā- maģistra grāds sociālajās, humanitārajās, izglītības vai dabas zinātnēs vai tam pielīdzināts
grāds
Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana
Reflektanti tiek imatrikulēti saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido sekojošo kritēriju summa:
1. plānotā promocijas darba anotācijas divu recenzentu vērtējums;
2. zinātnisko iestrādņu vērtējums;
3. plānotā promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas komisijas vērtējums.
Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā promocijas darba anotācijas mutiska
aizstāvēšana.
1. Reflektanta anketa (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no
https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Viena fotokartīte (3x4cm).
4. Maģistra vai tam pielīdzināma diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda).
5. Parakstīts reflektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju
sarakstu un stažēšanos ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās.
6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas
darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).
7. Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot
zinātnisko publikāciju skaitu, doktorantu skaitu, kuri ir ieguvuši zinātnisko grādu un LZP
eksperta statusu.
8. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros,
piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu.
9. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu.
10. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
11. Rekomendācijas vēstule no RSU struktūrvienības vadītāja (ja tāda ir).
12. RSU fakultātes rekomendācijas vēstule (ja tāda ir).
13. Plānotā promocijas darba anotācija ar reflektanta un promocijas darba vadītāja/u
parakstiem pēc sekojošas shēmas:
13.1. reflektanta vārds, uzvārds;
13.2. plānotā promocijas darba nosaukums;
13.3. plānotā promocijas darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi
ir piesaistīti);
13.4. pētījuma izpildīšanas vieta;
13.5. pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
13.6. pētījuma zinātniskā novitāte;
13.7. pētnieciskā darba mērķis;
13.8. pētnieciskā darba uzdevumi;
13.9. zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze /-es;
13.10. pētnieciskā darba teorētiskais pamats;
13.11. primāro datu iegūšanas metodes vai sekundāro datu avoti;
13.12. datu analīzes metodes, to izvēles pamatojums;
13.13. pētījuma uzdevumu izpildes termiņi pa gadiem;
13.14. iespējamie pētnieciskā projekta sadarbības partneri - speciālisti, iestādes, ārvalstu
pētnieki;
13.15. zinātniskās iestrādes (zinātniskās publikācijas par plānoto promocijas darba
tēmu; stenda referāti konferencēs, konferenču tēzes; dalība starptautiskajos, LZP,
RSU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu
vai saistībā ar darbu RSU; stažēšanās vai studijas ārvalstu augstskolās un
pētniecības institūcijās);
13.16. anotācijai vēlams nepārsniegt sešu lappušu apjomu.
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Pielikums Nr.5
1.

Studiju programma

Politikas zinātne

2.

Virziens

Socioloģija, politoloģija un antropoloģija

3.

Iegūstamā kvalifikācija

Doktora grāds vai apliecinājums par doktora studiju programmas apguvi

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika klātiene

6.

7.

8.

9.

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Iesniedzamie
dokumenti

Augstākā- maģistra grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs vai tam pielīdzinātais grāds
Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana
Reflektanti tiek imatrikulēti saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido sekojošo kritēriju summa:
1. plānotā promocijas darba anotācijas divu recenzentu vērtējums;
2. zinātnisko iestrādņu vērtējums;
3. plānotā promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas komisijas vērtējums.
Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā promocijas darba anotācijas mutiska
aizstāvēšana.
1. Reflektanta anketa (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no
https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Viena fotokartīte (3x4cm).
4. Maģistra vai tam pielīdzināma diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda).
5. Parakstīts reflektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju
sarakstu un stažēšanos ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās.
6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas
darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).
7. Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot
zinātnisko publikāciju skaitu, doktorantu skaitu, kuri ir ieguvuši zinātnisko grādu un LZP
eksperta statusu.
8. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros,
piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu
9. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu.
10. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
11. RSU fakultātes rekomendācijas vēstule (ja tāda ir).
12. Plānotā promocijas darba anotācija ar reflektanta un promocijas darba vadītāja/u parakstiem
pēc sekojošas shēmas:
12.1. reflektanta vārds, uzvārds;
12.2. plānotā promocijas darba nosaukums;
12.3. plānotā promocijas darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir
piesaistīti);
12.4. pētījuma izpildīšanas vieta;
12.5. pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
12.6. pētījuma zinātniskā novitāte;
12.7. pētnieciskā darba mērķis;
12.8. pētnieciskā darba uzdevumi;
12.9. zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze /-es;
12.10. pētnieciskā darba teorētiskais pamats;
12.11. darba pētīšanas metodes uz izpētāmā materiāla atlasīšanas kritēriji;
12.12. pētnieciskajam darbam nepieciešamais materiāli-tehniskais nodrošinājums;
12.13. iespējamā sadarbība ar ārvalstu pētniekiem pētnieciskā projekta veikšanas gaitā;
12.14. zinātniskās iestrādes (zinātniskās publikācijas par plānoto promocijas darba tēmu;
stenda referāti konferencēs, konferenču tēzes; dalība starptautiskajos, LZP, RSU,
citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu vai
saistībā ar darbu RSU; stažēšanās vai studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības
institūcijās);
12.15. anotācijai vēlams nepārsniegt sešu lappušu apjomu.
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Pielikums Nr.6
Studiju programma

Psiholoģija

Virziens

Psiholoģija

3.

Iegūstamā kvalifikācija

Doktora grāds vai apliecinājums par doktora studiju programmas apguvi

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika klātiene

1.
2.

6.
Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
7.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

8.
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

9.

Iesniedzamie
dokumenti

Augstākā - maģistra grāds vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms sociālās un cilvēkrīcības
zinātnēs vai veselības aprūpē, vai sociālajā labklājībā, vai pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs,
vai humanitārajās zinātnēs.
Reflektantam, kuram nav iegūts maģistra grāds psiholoģijā, papildus ir jākārto eksāmens psiholoģijas
pamatnozarēs: vispārīgā (kognitīvā) psiholoģija; attīstības psiholoģija; personības psiholoģija; sociālā
psiholoģija; klīniskā psiholoģija, veselības psiholoģija.
Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana
Reflektanti tiek imatrikulēti saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido sekojošo kritēriju summa:
1. plānotā promocijas darba anotācijas divu recenzentu vērtējums;
2. zinātnisko iestrādņu vērtējums;
3. plānotā promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas komisijas vērtējums.
Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā promocijas darba anotācijas mutiska
aizstāvēšana.
1. Reflektanta anketa (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no
https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Viena fotokartīte (3x4cm).
4. Maģistra vai tam pielīdzināma diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda).
5. Parakstīts reflektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju sarakstu
un stažēšanos ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās.
6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba
tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).
13. Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot
zinātnisko publikāciju skaitu, doktorantu skaitu, kuri ir ieguvuši zinātnisko grādu un LZP
eksperta statusu.
7. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros,
piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu
8. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu.
9. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
10. RSU struktūrvienības rekomendācijas vēstule (ja tāda ir).
11. Plānotā promocijas darba anotācija ar reflektanta un promocijas darba vadītāja/u parakstiem
pēc sekojošas shēmas:
12.1. reflektanta vārds, uzvārds;
12.2. plānotā promocijas darba nosaukums;
12.3. plānotā promocijas darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir
piesaistīti);
12.4. pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
12.5. pētījuma zinātniskā novitāte;
12.6. pētnieciskā darba mērķis;
12.7. pētnieciskā darba uzdevumi;
12.8. zinātniskie pieņēmumi, pētījuma jautājumi, vai darba hipotēze /-es;
12.9. pētnieciskā darba teorētiskais pamats;
12.10. primāro datu iegūšanas metodes vai sekundāro datu avoti;
12.11. datu analīzes metodes, to izvēles pamatojums;
12.12. pētījuma uzdevumu izpildes termiņi pa gadiem;
12.13. iespējamie pētnieciskā projekta sadarbības partneri - speciālisti, iestādes, ārvalstu
pētnieki;
12.14. zinātniskās iestrādes (zinātniskās publikācijas par plānoto promocijas darba tēmu;
stenda referāti konferencēs, konferenču tēzes; dalība starptautiskajos, LZP, RSU, citu
augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu vai saistībā ar
darbu RSU; stažēšanās vai studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības institūcijās);
12.15. anotācijai vēlams nepārsniegt sešu lappušu apjomu.
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Pielikums Nr.7
1.

Studiju programma

Socioloģija

2.

Virziens

Socioloģija, politoloģija un antropoloģija

3.

Iegūstamā kvalifikācija

Doktora grāds vai apliecinājums par doktora studiju programmas apguvi

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika klātiene

6.

7.

8.

9.

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības
Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Iesniedzamie
dokumenti

Augstākā- maģistra grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs vai tam pielīdzinātais grāds

Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana
Reflektanti tiek imatrikulēti saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido sekojošo kritēriju summa:
1. plānotā promocijas darba anotācijas divu recenzentu vērtējums;
2. zinātnisko iestrādņu vērtējums;
3. plānotā promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas komisijas vērtējums.
Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā promocijas darba anotācijas mutiska
aizstāvēšana.
1. Reflektanta anketa (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no
https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Viena fotokartīte (3x4cm).
4. Maģistra vai tam pielīdzināma diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda).
5. Parakstīts reflektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju
sarakstu un stažēšanos ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās.
6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas
darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).
7. Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot
zinātnisko publikāciju skaitu, doktorantu skaitu, kuri ir ieguvuši zinātnisko grādu un LZP
eksperta statusu.
8. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros,
piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu
9. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu.
10. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
11. RSU fakultātes rekomendācijas vēstule (ja tāda ir).
12. Plānotā promocijas darba anotācija ar reflektanta un promocijas darba vadītāja/u parakstiem
pēc sekojošas shēmas:
12.1.
reflektanta vārds, uzvārds;
12.2.
plānotā promocijas darba nosaukums;
12.3.
plānotā promocijas darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi
ir piesaistīti);
12.4.
pētījuma izpildīšanas vieta;
12.5.
pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
12.6.
pētījuma zinātniskā novitāte;
12.7.
pētnieciskā darba mērķis;
12.8.
pētnieciskā darba uzdevumi;
12.9.
zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze /-es;
12.10. pētnieciskā darba teorētiskais pamats;
12.11. primāro datu iegūšanas metodes vai sekundāro datu avoti;
12.12. datu analīzes metodes, to izvēles pamatojums;
12.13. pētījuma uzdevumu izpildes termiņi pa gadiem;
12.14. iespējamie pētnieciskā projekta sadarbības partneri - speciālisti, iestādes, ārvalstu
pētnieki;
12.15. zinātniskās iestrādes (zinātniskās publikācijas par plānoto promocijas darba
tēmu; stenda referāti konferencēs, konferenču tēzes; dalība starptautiskajos, LZP,
RSU, citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu
vai saistībā ar darbu RSU; stažēšanās vai studijas ārvalstu augstskolās un
pētniecības institūcijās);
12.16. anotācijai vēlams nepārsniegt sešu lappušu apjomu.
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Pielikums Nr.8
1.

Studiju programma

Vadībzinātne

2.

Virziens

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

3.

Iegūstamā kvalifikācija

Doktora grāds vai apliecinājums par doktora studiju programmas apguvi

4.

Studiju ilgums

3 gadi

5.

Studiju veids

Pilna laika klātiene

6.

Uzņemšanai studiju
programmā
nepieciešamā iepriekš
iegūtā izglītība

7.

Uzņemšanai noteiktās
papildu prasības

8.

9.

Konkursa vērtēšanas
kritēriji

Iesniedzamie
dokumenti

Augstākā - sociālo zinātņu maģistra grāds sociālajās zinātnēs, ekonomikā, komerczinībās, vadības
zinātnē, darba aizsardzībā vai tam pielīdzināts grāds
Doktorantūrā var uzņemt arī radniecisku (demogrāfijas, politoloģijas, socioloģijas un juridiskās
zinātnes), kā arī izņēmuma kārtā citu nozaru maģistra grādu vai tam pielīdzinātā akadēmiskā grāda
ieguvušos, ja viņiem ir vismaz divu gadu darba pieredze ekonomikas, komerczinību vai
uzņēmējdarbības jomā un tiek nokārtots iestājpārbaudījums vadības zinātnē.
Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana
Reflektanti tiek imatrikulēti saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido sekojošo kritēriju summa:
1. plānotā promocijas darba anotācijas divu recenzentu vērtējums;
2. zinātnisko iestrādņu vērtējums;
3. plānotā promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas komisijas vērtējums.
Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā promocijas darba anotācijas mutiska
aizstāvēšana.
1. Reflektanta anketa (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no
https://uznemsana.rsu.lv.
2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Viena fotokartīte (3x4cm).
4. Maģistra vai tam pielīdzināma diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda).
5. Parakstīts reflektanta dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju
sarakstu un stažēšanos ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās.
6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas
darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).
7. Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), norādot
zinātnisko publikāciju skaitu, doktorantu skaitu, kuri ir ieguvuši zinātnisko grādu un LZP
eksperta statusu.
8. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros,
piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu.
9. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu.
10. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
11. Rekomendācijas vēstule no RSU struktūrvienības vadītāja (ja tāda ir).
12. RSU fakultātes rekomendācijas vēstule (ja tāda ir).
13. Plānotā promocijas darba anotācija ar reflektanta un promocijas darba vadītāja/u
parakstiem pēc sekojošas shēmas:
13.1. reflektanta vārds, uzvārds;
13.2. plānotā promocijas darba nosaukums;
13.3. plānotā promocijas darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir
piesaistīti);
13.4. pētījuma izpildīšanas vieta;
13.5. pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
13.6. pētījuma zinātniskā novitāte;
13.7. pētnieciskā darba mērķis;
13.8. pētnieciskā darba uzdevumi;
13.9. zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze (-es);
13.10. pētnieciskā darba teorētiskais pamats;
13.11. primāro datu iegūšanas metodes vai sekundāro datu avoti;
13.12. datu analīzes metodes, to izvēles pamatojums;
13.13. pētījuma uzdevumu izpildes termiņi pa gadiem;
13.14. iespējamie pētnieciskā projekta sadarbības partneri – speciālisti, iestādes, ārvalstu
pētnieki;
13.15. zinātniskās iestrādes (zinātniskās publikācijas par plānoto promocijas darba tēmu;
stenda referāti konferencēs, konferenču tēzes; dalība starptautiskajos, LZP, RSU,
citu augstskolu pētniecības projektos par plānoto promocijas darba tēmu vai
saistībā ar darbu RSU; stažēšanās vai studijas ārvalstu augstskolās un pētniecības
institūcijās);
13.16. anotācijai vēlams nepārsniegt sešu lappušu apjomu.
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