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Pielikums Nr.1 

Rīgas Stradiņa universitātes 

Uzņemšanas noteikumiem 

doktora studiju programmās 

 

 

 

 

Uzņemšanas prasības un kritēriji doktora studiju programmās „Medicīna”, „Farmācija”, „Socioloģija”, „Juridiskās 

zinātnes” un „Politikas zinātne”. 

 

 

 

 Medicīna Farmācija Juridiskās 

zinātnes 

Politikas zinātne Socioloģija 

Virziens Veselības aprūpe  Veselības aprūpe Tiesību zinātnes Socioloģija, 

politoloģija un 

antropoloģija 

Socioloģija, 

politoloģija un 

antropoloģija 

Iegūstamā kvalifikācija Doktora grāds vai apliecinājums par doktora studiju programmas apguvi 

Studiju ilgums 3 gadi 

Studiju veids Pilna laika klātiene 

Uzņemšanai studiju 

programmā 

nepieciešamā iepriekš 

iegūtā izglītība 

Augstākā- maģistra 

grāds veselības aprūpē 

vai tam pielīdzinātais 

grāds medicīnā, 

stomatoloģijā, bioloģijā 

vai farmācijā 

Augstākā- maģistra grāds 

vai tam pielīdzinātais 

grāds farmācijā, ķīmijā, 

medicīnā, stomatoloģijā 

vai bioloģijā 

Augstākā- maģistra 

grāds tiesību zinātnēs 

vai atbilstoša augstākā 

izglītība.
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Augstākā- maģistra 

grāds sociālajās vai 

humanitārajās zinātnēs 

vai tam pielīdzinātais 

grāds 

Augstākā- maģistra 

grāds sociālajās vai 

humanitārajās 

zinātnēs vai tam 

pielīdzinātais grāds 
 

Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

Plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana 

Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Reflektanti tiek imatrikulēti izvēlētajā studiju programmā saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido sekojošo kritēriju 

summa
2
: 

• plānotā zinātniskā darba anotācijas recenzentu vērtējums 

                                                           
1
 Reflektantam, kuram ir augstākā izglītība citā specialitātē, jākārto pārbaudījums tiesību teorijā un izvēlētajās specializācijas priekšmetā. 

2
 Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana. 



2 
 

• zinātnisko iestrādņu vērtējums 

• plānotā zinātniskā pētījuma mutiskās aizstāvēšanas komisijas vērtējums  

Iesniedzamie 

dokumenti: 

Medicīna Farmācija Juridiskās zinātnes 

 

Politikas zinātne Socioloģija 

Reflektanta anketa (uz 

veidlapas) vai 

elektroniskā pieteikuma 

izdruka no 

https://uznemsana.rsu.lv. 

          

Pases vai ID kartes kopija 

(oriģināls jāuzrāda) 
          

Viena fotokartīte (3x4cm) 
          

Maģistra vai tam 

pielīdzināma diploma un 

diploma pielikuma kopija 

(oriģināls jāuzrāda) 

          

Reflektanta dzīves gājuma 

apraksts (CV) Europass 

formātā, iekļaujot 

zinātnisko publikāciju 

sarakstu un stažēšanos 

ārzemju augstskolās un 

pētniecības institūcijās 

saistībā ar par plānoto 

promocijas darba tēmu 

          

Dalība starptautiskajos, 

LZP, augstskolu 

pētniecības projektos par 

plānoto promocijas darba 

tēmu (pievienojot projekta 

vadītāja apstiprinājuma 

vēstuli) 

          

Zinātniskā darba vadītāja 

(vadītāju) dzīves gājuma 

apraksts (CV) Europass 

formātā, norādot 

zinātnisko publikāciju 

skaitu un doktorantu 
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skaitu, kuri ir ieguvuši 

zinātnisko grādu 

 

Dokumentu kopijas 

(oriģināli jāuzrāda), kas 

apliecina mācības kursos, 

semināros, piedalīšanos 

konferencēs un semināros 

(ja tādas ir) par plānoto 

promocijas darba tēmu 

          

Publikāciju kopijas (ja 

tādas ir) par plānoto 

promocijas darba tēmu 

          

Dokuments, kas apliecina 

reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu 

          

Ētikas komitejas atļauja 

vai izziņa par dokumentu 

iesniegšanu Ētikas 

komitejā atļaujas 

iegūšanai 

(ja nepieciešams) 

       

Rekomendācijas vēstule 

no RSU struktūrvienības 

vadītāja (ja tāda ir) 

       

RSU fakultātes 

rekomendācijas vēstule 

(ja tāda ir) 

        

Plānotā zinātniskā darba 

anotācija ar reflektanta un 

zinātniskā darba 

vadītāja/u parakstiem pēc 

sekojošas shēmas: 

DSP „Medicīna” 

 reflektanta vārds, uzvārds; 

 plānotā zinātniskā darba nosaukums; 

 plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti); 

 pētījuma izpildīšanas vieta; 

 pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums; 

 pētnieciskā darba mērķis; 

 pētnieciskā darba uzdevumi; 

 zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze /-es; 

 projekta pētījuma uzbūve (dizains); 
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 primāro datu iegūšanas metodes vai sekundāro datu avoti; 

 pētījuma izpildes termiņi pa gadiem; 

 datu analīzei izmantojamie mainīgie un parametri (tikai kvantitatīvu pētījumu gadījumos); 

 datu statistisko analīzes metožu uzskaitījums un izvēles pamatojums; 

 pētnieciskā projekta sadarbības partneri- speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki; 

 materiāli tehniskais pētniecisko darbu nodrošinājums; 

 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); 

 ētikas komitejas atļauja pētījuma veikšanai (ja nepieciešams); 

 anotācijai vēlams nepārsniegt sešu lappušu apjomu. 

   

DSP „Farmācija” 

 reflektanta vārds, uzvārds; 

 plānotā zinātniskā darba nosaukums; 

 plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti); 

 pētījuma izpildīšanas vieta; 

 pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums; 

 pētnieciskā darba mērķis; 

 pētnieciskā darba uzdevumi; 

 zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze /-es; 

 projekta pētījuma uzbūve (dizains); 

 primāro datu iegūšanas metodes vai sekundāro datu avoti; 

 pētījuma izpildes termiņi pa gadiem; 

 datu analīzei izmantojamie mainīgie un parametri (tikai kvantitatīvu pētījumu gadījumos); 

 datu statistisko analīzes metožu uzskaitījums un izvēles pamatojums; 

 pētnieciskā projekta sadarbības partneri- speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki; 

 materiāli tehniskais pētniecisko darbu nodrošinājums; 

 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); 

 ētikas komitejas atļauja pētījuma veikšanai (ja nepieciešams); 

 anotācijai vēlams nepārsniegt sešu lappušu apjomu. 

 

DSP „Juridiskās zinātnes” 

 reflektanta vārds, uzvārds; 

 plānotā zinātniskā darba nosaukums; 
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 plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti); 

 pētījuma izpildīšanas vieta; 

 pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums; 

 pētnieciskā darba mērķis; 

 pētnieciskā darba uzdevumi; 

 pētnieciskā darba novitāte un agrāk analoģiska rakstura pētījumu (publikāciju) apskats (analīze); 

 zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze /-es; 

 datu iegūšanas un apstrādes (analīzes metodes); 

 pētījuma uzbūves tips, uzbūve laikā, orientējošais grupējums, uzdevumu izpildes termiņi pa gadiem; 

 datu statisko analīzes metožu uzskaitījums un izvēles pamatojums; 

 pētnieciskā projekta sadarbības partneri- speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki; 

 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); 

 pētnieciskā darba zinātnisko avotu saraksts; 

 plānotā zinātniskā darba anotācija saskaņojama ar studiju programmas „Juridiskās zinātnes” vadītāju 

 

DSP „Politikas zinātne” 

 reflektanta vārds, uzvārds; 

 plānotā zinātniskā darba nosaukums; 

 plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti); 

 pētījuma izpildīšanas vieta; 

 pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums; 

 pētījuma zinātniskā novitāte; 

 pētnieciskā darba mērķis; 

 pētnieciskā darba uzdevumi; 

 zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze /-es; 

 pētnieciskā darba teorētiskais pamats; 

 darba pētīšanas metodes uz izpētāmā materiāla atlasīšanas kritēriji; 

 pētnieciskajam darbam nepieciešamais materiāli-tehniskais nodrošinājums; 

 iespējamā sadarbība ar ārvalstu pētniekiem pētnieciskā projekta veikšanas gaitā; 

 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). 

 

DSP „Socioloģija” 

 reflektanta vārds, uzvārds; 
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 plānotā zinātniskā darba nosaukums; 

 plānotā zinātniskā darba vadītājs (otrais vadītājs, zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti); 

 pētījuma izpildīšanas vieta; 

 pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums; 

 pētījuma zinātniskā novitāte; 

 pētnieciskā darba mērķis; 

 pētnieciskā darba uzdevumi; 

 zinātniskie pieņēmumi jeb darba hipotēze /-es; 

 pētnieciskā darba teorētiskais pamats;  

 primāro datu iegūšanas metodes vai sekundāro datu avoti; 

 datu analīzes metodes, to izvēles pamatojums; 

 pētījuma uzdevumu izpildes termiņi pa gadiem; 

 

 iespējamie pētnieciskā projekta sadarbības partneri - speciālisti, iestādes, ārvalstu pētnieki; 

 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). 

 

Doktorantūras nodaļas dekāns                   prof. A.Pētersons 

 

Studentu servisa vadītāja               I.Treija 

 


