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PROMOCIJAS EKSĀMENA SPECIALITĀTĒ PRASĪBAS 

 

1. Medicīnas un veselības zinātņu nozarē, izņemot farmācijā, studējošajiem. 

1.1. Promocijas eksāmena specialitātē kārtošana katedrā. 

1.2. Doktorants iesniedz Doktorantūras nodaļai iesniegumu, norādot nozari, 

apakšnozari atbilstoši MK Nr.49 “Noteikumi par zinātnes nozarēm un 

apakšnozarēm” un RSU katedru, kurā vēlas kārtot promocijas eksāmenu 

specialitātē. 

1.3. Doktorantūras nodaļa uzrunā RSU katedru, lūdzot noteikt promocijas 

eksāmena specialitātē eksaminācijas komisijas sastāvu, kurā tiek iekļauti 

vismaz divi komisijas locekļi, kas ir attiecīgās nozares speciālisti, eksāmena 

datumu, laiku un veidu. 

1.4. Attiecīgās katedras vadītājs elektroniski informē Doktorantūras nodaļu par 

eksaminācijas komisijas sastāvu, eksāmena datums, laiku un veidu. 

1.5. Doktorantūras nodaļa sagatavo rīkojuma projektu par promocijas eksāmena 

komisijas sastāvu, organizē tā saskaņošanu un parakstīšanu. 

1.6. Eksaminācijas komisija izstrādā promocijas eksāmena jautājumu saturu 

atbilstoši doktoranta promocijas darba tēmai, un promocijas eksāmena 

specialitātē sēdes slaikā nodrošina eksāmena audio ierakstu. 

1.7. Doktorantūras nodaļa ievieto informāciju par promocijas eksāmenu attiecīgā 

studiju kursa e-studiju vietnē.  

1.8. Promocijas eksāmena komisija fiksē vērtējumu, sastādot protokolu par 

promocijas eksāmena gaitu. 

1.9. Promocijas eksāmena komisija iesniedz protokolu par promocijas eksāmena 

gaitu Doktorantūras nodaļai, saglabājot eksāmena audio ierakstu un iesniedzot 

to doktorantūras nodaļā pēc pieprasījuma. 
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1.10. Pamatojoties uz protokolu, Doktorantūras nodaļa e-sekmēs izliek vērtējumu 

par promocijas eksāmena nokārtošanu. 

2. Promocijas eksāmena specialitātē pielīdzināšana.  

2.1. Doktorantūras nodaļa atbalsta promocijas eksāmena specialitātē 

pielīdzināšanu, ja doktorantam ir derīgs ārstniecības personas sertifikāts, kas 

izsniegts apakšnozarē, kurā tiek izstrādāts promocijas darbs. 

2.2. Doktorants elektroniski iesniedz Doktorantūras nodaļai iesniegumu par 

promocijas eksāmena specialitātē pielīdzināšanu, iesniegumam pievienojot 

ārstniecības personas sertifikāta kopiju. 

2.3. Doktorantūras nodaļa elektroniski nosūta doktora studiju programmas 

vadītājam iesniegumu par promocijas eksāmena specialitātē pielīdzināšanu. 

2.4. Doktora studiju programmas vadītājs izskata iesniegumu un atbalsta vai 

neatbalsta promocijas eksāmena specialitātē pielīdzināšanu. 

2.5. Ja doktora studiju programmas vadītājs atbalsta promocijas eksāmena 

specialitātē pielīdzināšanu, Doktorantūras nodaļa sagatavo pielīdzināšanas 

dokumentus, organizē to parakstīšanu. 

2.6. Pamatojoties uz pielīdzināšanas dokumentiem, Doktorantūras nodaļa e-sekmēs 

izliek vērtējumu par promocijas eksāmena nokārtošanu 

2.7. Ja doktora studiju programmas vadītājs neatbalsta promocijas eksāmena 

specialitātē pielīdzināšanu, doktorants kārto promocijas eksāmenu specialitātē 

katedrā. 

3. Farmācijas un sociālo zinātņu nozarēs studējošajiem. 

3.1. Promocijas eksāmenu specialitātē organizē attiecīgās doktora studiju 

programmas vadītājs, nosakot promocijas eksāmena specialitātē eksaminācijas 

komisijas sastāvu, kurā tiek iekļauti vismaz divi komisijas locekļi, kas ir 

attiecīgās nozares speciālisti, un doktora studiju programmas vadītājs, 

eksāmena datumu, laiku un veidu. 

3.2. Eksaminācijas komisija elektroniski paziņo Doktorantūras nodaļai par 

eksaminācijas komisijas sastāvu, eksāmena datumu, laiku un veidu. 

3.3. Doktorantūras nodaļa sagatavo rīkojuma projektu par promocijas eksāmena 

komisijas sastāvu, organizē tā saskaņošanu un parakstīšanu. 

3.4. Eksaminācijas komisija izstrādā promocijas eksāmena jautājumu saturu 

atbilstoši doktoranta promocijas darba tēmai, un promocijas eksāmena 

specialitātē sēdes slaikā nodrošina eksāmena audio ierakstu. 
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3.5. Doktorantūras nodaļa ievieto informāciju par promocijas eksāmenu attiecīgā 

studiju kursa e-studiju vietnē. 

3.6. Promocijas eksāmena komisija fiksē vērtējumu, sastādot protokolu par 

promocijas eksāmena gaitu. 

3.7. Promocijas eksāmena komisija iesniedz protokolu par promocijas eksāmena 

gaitu Doktorantūras nodaļai, saglabājot eksāmena audio ierakstu un iesniedzot 

to doktorantūras nodaļā pēc pieprasījuma. 

3.8. Pamatojoties uz protokolu, Doktorantūras nodaļa e-sekmēs izliek vērtējumu 

par promocijas eksāmena nokārtošanu. 

 

Doktorantūras nodaļas dekāne    S.Lejniece 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


