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1.

ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Zinātniskās darbības vērtēšana bakalaura studiju programmas, profesionālās
augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studējošajiem:
1.1. godalga studējošo zinātniski pētnieciskajā konferencē – konkursā:
1.1.1. 1.vieta - 1 punkts;
1.1.2. 2.vieta - 0.75 punkti;
1.1.3. 3.vieta – 0.5 punkti.
1.2.

uzstāšanās starptautiskā zinātniskā konferencē:
1.2.1. ar mutisku prezentāciju – 1.5 punkti;
1.2.2. ar stenda referātu – 1 punkts.
1.3. uzstāšanās akadēmiskajā konferencē:
1.3.1. ar mutisku prezentāciju - 0.75 punkti.
1.3.2. ar stenda referātu - 0.5 punkti.
1.4. Piedalīšanās ar prezentāciju RSU zinātniskos pulciņos – 0.2 punkti.
1.5. Zinātniski raksti Latvijā izdotos recenzējamos izdevumos – 1 punkts;
1.6. zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskās datu bāzēs (Web of
Science, SCOPUS un citās) – 3 punkti;
1.7. EPO, USPTO, JPO un EA patenti – 3 punkti;
1.8. Latvijas Patentu valdē reģistrēti patenti – 2 punkti.
2.

Zinātniskās darbības vērtēšana doktora studiju programmas studējošajiem
paaugstinātās stipendijas saņemšanai:
2.1. uzstāšanās starptautiskā zinātniskā konferencē:
2.1.1. ar mutisku referātu – 1 punkts;
2.1.2. ar stenda referātu – 0.75 punkti.
2.2. zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskās datu bāzēs (Web of
Science, SCOPUS un citās) – 3 punkti;
2.3. zinātniski raksti Latvijā izdotos recenzējamos izdevumos – 1 punkts;
2.4. EPO, USPTO, JPO un EA patenti – 3 punkti;
2.5. Latvijas Patentu valdē reģistrēti patenti – 2 punkti.

3.

Izvērtējot bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības
programmas, maģistra studiju programmās studējošo stipendiju pretendentu zinātnisko
darbību, tiek ņemti vērā tikai iepriekšējā semestra zinātniskās darbības rādītāji.

4.

Izvērtējot doktora studiju programmās studējošo stipendiju pretendentu zinātnisko
darbību, tiek ņemti vērā doktora studiju programmas Zinātniskās darbības izvērtēšanas
komisijai iesniegtie zinātniskās darbības rādītāji.

5.

Ja studējošais ar vienu darbu piedalās vairākos zinātniskās darbības pasākumos, ņem
vērā augstākā līmeņa novērtējumu.

6.

Veicot zinātniskās darbības rādītāju izvērtēšanu, netiek vērtēta šāda darbība:
6.1. publikācijai pieņemts, bet vēl nepublicēts raksts;
6.2. piedalīšanās vai godalgota vieta olimpiādē;
6.3. tālākizglītības pasākumi (piemēram www.e-visit.lv un t.ml.);
6.4. piedalīšanās praktiskos vai zinātniskos semināros un konferencēs bez darba,
uzstāšanās vai referāta.

