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Esiet sveicināti, jaunie doktoranti!

Esam gandarīti par Jūsu izrādīto interesi studēt 
dok torantūrā tieši Rīgas Stradiņa universitātē. RSU ir 
atvērta tipa, moderna Eiropas augstskola, kurā galvenā 
vērtība ir cilvēks. Ejot kopsolī ar laiku, esam apliecinā-
juši, ka mūsu universitātes izglītības kvalitātei ir izcila 
reputācija. Turklāt vienmēr esam uzsvēruši zinātnes fun-
damentālo nozīmi augstskolas dzīvē. Aicinām arī Jūs 

pievienoties mūsu pētnieku komandai un kļūt par Rīgas Stradiņa universitātes doktorantu!
Starpdisciplināri pētījumi ir mūsu universitātes doktora studiju programmu pamatā. 

Tieši tāpēc mūsu augstskolas doktorantu skaits pārsniedz jau 180. Viņi studē izcilās dok-
tora studiju programmās – “Medicīna”, “Farmācija”, “Socioloģija”, “Juridiskās zinātnes”, 
“Politikas zinātne”, “Komunikācijas kultūra un multimediji”, “Psiholoģija” un “Vadīb-
zinātne”. Šo jomu mijiedarbība piedāvās Jums veikt zinātniskos atklājumus, izman tojot 
plašu pētniecisko instrumentāriju, meklējot un atklājot netradicionālus risi nājumus tra-
dicionālām problēmām.

Latvijas ilgtermiņa attīstības pamatā ir mūsu intelekts. Izvēloties studijas dokto-
ran tūrā, Jūs apliecināsiet savu gatavību kļūt par savas nozares zinātnisko problēmu 
celm laužiem un panākumu karognesējiem vienlaikus. Tas dos Jums iespēju pierādīt savu 
jaun atklājumu novitāti pasaules zinātnieku elitei. Esam pārliecināti, ka mums sadarbo-
joties tas sekmīgi izdosies. 

Novēlu Jums ilgtermiņa motivāciju, izcilus sasniegumus un kopēju labklājību virzošus 
pasaules atklājumus zinātnē, veidojot iedvesmojošu un panākumiem bagātu profesionālo 
karjeru starptautiskā mērogā tieši Rīgas Stradiņa universitātē!

Ar cieņu  
Rīgas Stradiņa universitātes rektors  

profesors AigArs Pētersons
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Doktora studijas vainago secīgo augstākās izglītī bas 
iegūšanas procesu un tai pašā laikā ir pirmais nozīmī-
gais solis profesionālajā zinātnes telpā. Tas ir laiks, kad 
izda rām izvēli par labu noteiktam zinātnes virzienam, 
kas bieži pārtop par ilglaicīgu darbības programmu 
pētniecībā.

Doktorants ir cilvēks, kurš nolēmis gūt zināša nas, 
lai ieskatītos vēl nezināmajā un tādējādi pārceltu uz 
priekšu izzinātā robežas. Novērojot vai eksperimen tējot, 

rodas jaunas patiesības, kuras nekad nevar būt par daudz, neatkarīgi no tā, vai tās tiek 
ap stiprinātas vai noraidītas. Zinātnisko atklājumu un atziņu sūtība ir kļūt plaši pie-
ejamām, lai rosinātu arvien jaunus pētījumus.

Doktora studijas daudznozaru vide ar labu materiālo un tehnisko nodrošinājumu 
veici nās drošu gaitu izziņas ceļos. Taču secinājumi būs jāizdara pašiem. Te palīdzēs dis-
ku sijas ar kolēģiem, pieredzējušiem zinātniekiem, praktiķiem un studējošajiem. Mūsu 
universitātes vide, kur vietu rod  gan sapņotājs, gan censonis, ir izcili piemērota radošu 
diskusiju uzsākšanai un risināšanai. Jūs turat rokās izdevumu, kas kalpos kā karte ceļā 
uz zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu.

Novēlu raitu ceļu uz Jūsu pirmo nozīmīgo atskaites punktu pētnieka karjerā – promo-
cijas darba iesniegšanu!

RSU Zinātnes departamenta direktors  
asociētais profesors Uldis Berķis
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“Zinātne nav un nekad nekļūs par pabeigtu grāmatu.  
Katrs nozīmīgs sasniegums rada jaunus jautājumus.  

Laikam ejot, katra attīstība nonāk pie jaunām  
un lielākām grūtībām.”

AlBerts einšteins

Doktora studijas visā Eiropā pieder augstākā līmeņa 
izglītības studijām. Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) 
šobrīd nodrošina doktorantūras studijas vairākās studiju 
programmās – medicīnā, farmācijā, juridiskajās zināt-

nēs, politikas zinātnēs, psiholoģijas, socioloģijas, komunikācijas kultūras un multimediju 
stu diju programmās. Šajā akadēmiskajā gadā ir arī jauna doktora studiju programma – 
“Vadīb zinātne”. RSU piedāvā iegūt augstāko izglītības līmeni pēc ļoti dažādām sekmīgi 
pabeigtām maģistrantūras studijām. 

Doktorantūras studijas ir ne tikai zinātniskais darbs, bet arī studijas un promocijas 
eksāmenu nokārtošana. Studijas doktorantūrā ir vairākus gadus ilgs rūpīgi plānots un 
paveikts darbs. Zinātniskā darba rezultātu publicēšana un promocijas darba aizstāvēšana 
ir šī darba noslēgums.

Jauni doktoranti un jauni zinātnieki jebkurā zinātnes nozarē nozīmē, ka nozare 
attīstās un tai ir nākotne. Doktora grāds ir sava veida kvalitātes rādītājs gan akadēmis-
kajā, gan zinātniskajā vidē. Ceru, ka doktorantūras studiju beidzēji nākotnē būs ne tikai 
va do šie zinātnieki, akadēmiskais personāls, bet arī ieņems vadošas vietas rūpniecībā, 
organi za toriskajā darbā dažādās ministrijās un valsts iestādēs.

Novēlu visiem doktorantiem – veiksmi, labu sadarbību ar promocijas darbu vadītājiem 
un darba prieku! Lai veiksmīgi iegūts doktora grāds ir Jūsu mērķis!

Doktorantūras nodaļas dekāne  
profesore sAndrA lejniece
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“Lai kādi grūti uzdevumi, kādi pienākumi, lai arī 
kādas cīņas būtu jāizcīna – visam pamatā ir ticība, griba, 

un kā trešais nāk klāt uzvara. Ticība, griba, uzvara!”
Kārlis UlmAnis

Ikviena saprātīga un domājoša būtne visu savu ap-
zinīgo mūžu vēlas izzināt, saprast un attīstīties. Un, lai 
visgudrākās, pārdrošākās un dažbrīd neticamākās idejas 
īstenotos, ir daudz jāstrādā. 

Mūsu izcilā Rīgas Stradiņa universitāte paver fantastisku iespēju izprast zinātnes 
dzīles un maksimāli dod atbalstu jaunām, talantīgām un mūsdienīgām personām studēt 
doktorantūras studiju programmā “Medicīna”. Medicīnas nozarē gadu gaitā uzkrātās lie-
liskās zināšanas un gūtās kompetences, kā arī atbilstoši pasaules līmenim izveidotās 
zināt niski pētnieciskās institūcijas, eksperimentālās laboratorijas un augstas raudzes zināt-
niskie centri, dod neatsveramu tehnisku kapitālu un morālu atbalstu zinātniskā mērķa 
sasniegšanai. 

Augstskolas izcilo akadēmiķu, profesoru un vadošo pētnieku uzraudzībā ir izstrādāti 
un aizstāvēti pasaules līmeņa promocijas darbi, kuru skanējums vēl šodien atbalsojas 
ārpus Latvijas robežām. 

Galvenais, lai Jūsu studijas ir mērķpilnas, kas prasa asu domāšanu un loģisku lēmumu 
pieņemšanu ik dienas. Lai Jūsu prāti sintezē un analizē, un paver jaunus apvāršņus zināt-
nes laukā! Esiet drosmīgi, ambiciozi un lepni par to, ko darāt, bet vēl vairāk – lai ar Jums 
varētu lepoties Rīgas Stradiņa universitāte! Lai Jūsu centība, pūles un rezultāti vaina gojas 
pasaulīgiem panākumiem! Nenobīstieties no pirmās neprecīzi izskanējušās domas vai 
idejas, bet gūstiet baudījumu no darba un godājiet savus darbu vadītājus – skolotājus, 
jo tikai kopsolī mēs varam uzvarēt, būt stipri, varoši un slaveni. Lai Jūsu atstātās pēdas 
paliek medicīnā un zinātnē Latvijā!

Doktora studiju programmas  
“Medicīna” vadītāja 

profesore AngeliKA KrūmiņA
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Farmācija jau vairākus gadus ir viena no Latvijas 
zinātnes prioritārajām un perspektīvākajām nozarēm. 
Doktora programma piedāvā attīstīt savas spējas jaunu 
zāļu izpētē, radīt inovatīvas zāļu formas, rūpēties par 
zāļu terapijas individualizētu pielāgošanu pacientiem, 
analizēt zāļu terapijas problēmas, izstrādāt jaunas analī-
tiskās metodes un produktus.

Tā kā doktora studiju programmā “Farmācija” ir 
tikai četras budžeta vietas, tad katram doktorantam 

tiek dotas ne tikai milzīgas iespējas, bet arī atbildība pret nozari. Programma izveidojusi 
sadar bības iespējas ar citām universitātēm Latvijā un Eiropā. Promocijas darbi tiek izstrā-
dāti ciešā sadarbībā ar labākajiem speciālistiem farmācijā, medicīnā, ķīmijā, bioloģijā un 
veterinārmedicīnā. 

Studijas ir ļoti dinamiskas un interesantas. Programma sniegs jaunas atziņas, pras-
mes un zināšanas, bet galvenais – lieliskus kolēģus, kontaktus un nākotnes iespējas gan 
zinātnes, gan akadēmiskajā vidē.

Svarīgi ir nenorobežoties savos pētījumos, meklēt radošas idejas un sadarbības 
iespējas.

Esiet atsaucīgi, meklējiet iedvesmu pētījumiem un iedvesmojiet ar saviem panāku-
miem citus!

Doktora studiju programmas  
“Farmācija” vadītāja 

asociētā profesore dAce BAndere
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Doktora studiju programma “Socioloģija” ir devusi 
iespēju aizstāvēt promocijas darbu un iegūt zināt nis ko 
grādu šobrīd ietekmīgiem lietišķās socioloģijas un aka-
dē miskās vides profesionāļiem, kas ar savu zināt nisko 
kapa ci tāti stiprina Latvijas sociālo zinātņu pār stāvju 
ko pienu. Prog rammas doktoranti aktīvi aplie  cina sevi 
Lat  vijas, Eiropas un pasaules sociologu asociā ciju kon-
fe  rencēs, popu larizējot savu pētījumu rezul tātus un 
sek  mē jot starptautiski recen zējamo publikāciju skaita 

pie augumu. Griba izstrā dāt promocijas darbu sociolo ģijā ir iespēja veidot zinātnieka kar-
jeru zinātnes nozarē ar vis bagātāko teorētisko un empī risko zināšanu uzkrājumu, ko 
pel nīti var uzskatīt par sociālo zinātņu “ciltsmāti” un mūs dienu lietišķi izmantojamo datu 
gal veno avotu. Socio loga izglītība un doktora grāds sniedz izci las profesionālās karjeras 
iespē jas valsts iestāžu un komerciālā sektora augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, kā 
arī pēt niecības, izglītības, ekspertīzes un konsultāciju sek torā nodarbinātajiem.

Vadītāju indivi duāls darbs ar doktorantiem promo cijas darba izstrādē, konferenču 
un publi kā ciju prakses mērķtiecīga plānošana, integrā cija akadēmiskajos un lietišķajos 
pētījumos sekmē visu doktorantu studiju darba rezul tēšanos aizstāvētā promocijas darbā. 

Lai visiem interesentiem izdodas saskatīt visaktuālākos Latvijas sabiedrības sociālos 
problēmjautājumus un lai to izpēte rada jaunas, problēmrisinošas zināšanas, bet sekmīgi 
izstrādāts promocijas darbs ir ieguldījums Latvijas socioloģijas nozares attīstībā, papla-
šinājums RSU doktora studiju programmai “Socioloģija” un gandarījums autoram!

Doktora studiju programmas 
“Socioloģija” vadītāja  

docente AndA lAķe
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Sciencia est potentia. 
Zināšana(s) ir spēks.

Frānsiss BēKons

Šogad Latvija svin savu 100 gadu jubileju. Sagaidot 
šo valstij un mums katram nozīmīgo notikumu, aicinu 
Jūs pievienoties Rīgas Stradiņa universitātes “Juridiskās 
zinātnes” doktorantu saimei!

Doktorantūra ir nākamais solis pēc maģistrantūras 
beigšanas, lai paaugstinātu savu konkurētspēju, pilnveidotos akadēmiskajā un pētniecis-
kajā jomā un rastu iespēju aizstāvēt promocijas darbu.

Neapšaubāmi, studiju laikā ikvienu sagaida daudz jaunu pienākumu, izaicinājumu, 
taču tas ļauj sasniegt panākumus un īstenot savus mērķus.

Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” laikā doktorantiem tiek nodro ši-
nāta kompetenču pilnveide, kas veicina atbildību par darba rezultātiem tiesiskās darbības 
jomās, inovācijas attiecīgajā tiesību zinātnes nozarē, pētniecību un tālāku mācīšanos 
sa rež ģītos un neprognozējamos apstākļos, izmantojot jaunas pieejas.

Doktorantiem tiek dota iespēja padziļināti apgūt tiesību zinātnes apakšnozarē izvē-
lētos studiju kursus, sagatavoties akadēmiskajam darbam augstskolā, apgūt tiesību  
zinātnes nozares jaunākās pētījumu metodes un prasmi lietot tās praksē, kā arī apgūt 
jaunākās informācijas tehnoloģijas, pētījumu plānošanas, datu apstrādes un pasniegšanas 
(prezentācijas) paņēmienus, apgūt prasmi izstrādāt mācību līdzekļus, studiju kursu pro-
grammas un pilnveidot tās, izstrādāt un sagatavoties aizstāvēt promocijas darbu tiesību 
zinātnes doktora grāda iegūšanai, lai apgūtu tādas zināšanas, prasmes un attieksmi, kas 
ļautu tiem sekmīgi veikt zinātniskus pētījumus tiesību jomā.

Uz tikšanos Rīgas Stradiņa universitātē!

Doktora studiju programmas  
“Juridiskās zinātnes” vadītāja  

profesore sAndrA KAijA
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Doktora grāds ir ne vien apliecinājums zinātnis ka jai 
kvalifikācijai, bet arī atzinība grāda ieguvēja pro fesionā-
lajām spējām un sasniegumiem. Doktora grāds daudz  viet 
pasaulē ir ne vien prestiža elements, bet arī nerakstīta 
ne pie ciešamība vadošiem ierēdņiem un politiķiem. 

Studijas doktora programmā “Politikas zinātne” pie-
dāvā attīstīt jau uzkrātās zinā ša nas, iemaņas un spē jas 
jaunā, augstākā līmenī. Studiju rezultāts dos iespēju ne 
vien uzsākt zinātnisku karjeru, tas arī ļaus kvalitatīvi 

at šķir  ties citu vidū kā valsts pārvaldē, tā arī privātajā sektorā. Aicinu pievienoties jau -
najai un ener ģiskajai politikas zinātnes doktorantūras komandai Rīgas Stradiņa univer sitātē 
un kopīgi sasniegt jaunus mērķus personīgajā un zinātnes attīstībā! 

Doktora studiju programmas 
“Politikas zinātne” vadītājs  

docents māris Andžāns



13

RSU  DOKTORANTŪRA  2018

Doktorantūras studiju programmas “Komunikā ci jas 
kultūra un multimediji” mērķis ir izprast sabiedrību kā 
komunikatīvās mijiedarbības sistēmu. Indivīdi ar da-
žādām interesēm iesaistās komunikācijā, lai darītu tās 
zināmas citiem un meklētu saskaņu, esot atšķirīgiem. 
Taču valoda kā galvenais saziņas instruments nav nevai-
nojama: vārdu un gramatisko formu daudznozīmība var 
veicināt atšķirīgas interpretācijas, slēpt runātāja nodomu, 
šādi veidojot nevienlīdzīgas varas attiecības. Doktoranti 

savos promocijas darbos apkopo komunikācijas neveiksmes cēloņus ar mērķi izvirzīt 
teorē tiskos modeļus, kas skaidrotu valodas un citu zīmju sistēmu darbību mainīgajos 
saziņas kontekstos.

Īpaši mēs rosinām doktora grāda pretendentus komunikācijas zinātnē izvērtēt lab-
klājības politikas un veselības komunikāciju gan Latvijā, gan pasaulē. Labklājīgas valsts 
pagrimums ir viens no populisma pieauguma iemesliem, kas jau ir kļuvis ievērojams 
demo krātiskajās valstīs. Populisms izaicina normatīvās mediju teorijas, kuras noteica 
pēc kara Eiropas žurnālistikas vērtības. Jā, mēs dzīvojam ne visai patīkamu politisko, 
sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā. Aprakstīt, izprast un teorētiski konceptualizēt 
notie košo – tas ir ceļš uz problēmu pārvaldību.

Doktora studiju programmas 
“Komunikācijas kultūra un multimediji” vadītājs 

profesors sergejs KrUKs
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Studijas doktorantūrā – tā ir izglītības un pieredzes 
pakāpe, kas paver plašu ceļu strādāt kā ekspertam gan 
akadēmiskajā vidē un pētniecībā, gan praksē, kļūstot 
par viedokļa līderi psiholoģijas nozarē. Tās ļauj aplie-
cināt augstāko kompetenci psiholoģijā, palīdzot attīstīt 
uz pētniecību vērstu domāšanu, paplašinot profesionālo 
skatījumu, sekmējot uzskatu elastību, radošumu un inte-
lektuālu neatkarību. Šīs studijas nodrošina profesionālās 
karjeras izaugsmes iespējas, ņemot vērā katra doktoranta 

individuālos mērķus un  motivāciju.
Doktoranti – jaunie zinātnieki – ir kolēģi, kuri sniedz nozīmīgu ieguldījumu jaunu 

zināšanu radīšanā, saņemot būtisku individuālu profesionālās attīstības atbalstu no 
pie re dzējušiem docētājiem.  Katra doktoranta pētījuma sagatavošanas un profesionālās 
izaug smes ceļš ir unikāls.

Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programmā “Psiholoģija” var studēt 
dažādu zinātņu pārstāvji, lai, iegūstot jaunas zināšanas, izstrādājot oriģinālu pētījumu 
projektu un izplatot tā rezultātus, piedaloties starptautiskajā sadarbībā un mobilitātē, 
attīstītu savu pētnieciskā un akadēmiskā darba kompetenci, kas sakņojas padziļinātā 
psiholoģijas teoriju un metodoloģijas izpratnē.  

Novēlu – lai izdodas formulēt nozīmīgu un patiesi interesantu pētniecisko problēmu, 
ar aizrautību meklēt un ar prieku rast tās risinājumu doktorantūras studiju laikā!

Doktora studiju programmas 
“Psiholoģija” vadītāja 

profesore Kristīne mārtinsone
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Vai Jūs esat gatavi jauniem izaicinājumiem un pār-
maiņām Jūsu dzīvē? Vai Jūs interesē menedžmenta prob-
lēmu risinājumi zinātniskā un praktiskā kontekstā?

Mēs piedāvājam Jums veikt zinātnisko pētījumu 
kopā ar mums jaunajā doktora studiju programmā “Vadīb-
zinātne” ar specializāciju uzņēmējdarbības vadībā, mār-
ke tinga vadībā un veselības vadībā. Studiju programma 
“Vadībzinātne” ir Latvijā unikāla. 

Jums tiks dota iespēja veikt patstāvīgu kritisku ana-
līzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus un inovāciju uzdevumus, izvirzīt 
pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tostarp 
starptautiskā kontekstā, kā arī veikt akadēmisko darbību.

Mēs nevaram Jums solīt vieglu dzīvi, bet mēs solām dzīvi, kas būs piepildīta ar 
iedves mu, idejām, jauniem kontaktiem un iespējām. Mūsu izcilie profesori ir gatavi sa-
dar boties un sniegt atbalstu Jums pētījuma procesā, zinātniskajās un akadēmiskajās akti-
vitātēs, dalīties ar zināšanām un pieredzi. Mēs nodrošināsim Jums iespēju piedalīties 
starp tautiskos projektos, diskutēt par pētījuma rezultātiem un prezentēt tos konferencēs.

Būsim kopā ceļā uz akadēmisku izcilību. Uz tikšanos! 

Doktora studiju programmas  
“Vadībzinātne” vadītāja  

profesora p. i. tAtjAnA mUrAvsKA
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RSU Doktorantūras nodaļas 
darba mērķis

RSU Doktorantūras nodaļas darba mērķis ir organizēt doktorantūras studijas, lai 
jaunie zinātnieki:

• būtu kompetenti vispārējā un konkrētajā zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijā; 
• sasniegtu tādu zinātniski pētnieciskā darba līmeni, lai spētu iekļauties plašākā 

zināt niskā kontekstā nacionālā un starptautiskā mērogā; 
• iegūtu plašas zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē / apakšnozarē / specialitātē un 

dotu savu oriģinālu ieguldījumu tās attīstībā; 
• apgūtu zināmu pedagoģiskā darba pieredzi un prastu iepazīstināt ar sava un kolēģu 

zinātniskā darba rezultātiem nacionālo un starptautisko zinātnieku auditoriju; 
• spētu strādāt patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citiem zinātniekiem projektu izstrādē; 
• spētu formulēt un risināt problēmas saskaņā ar zinātniski pētnieciskā darba orga

ni zācijas principiem; 
• studiju laikā izstrādātu un iesniegtu promocijas darbu doktora zinātniskā grāda 

aizstāvēšanai. 

RSU doktora studiju programmu 
īss raksturojums

Doktora 
studiju programmas  

nosaukums

Doktora 
studiju programmas 

vadītājs
KP* Studiju  

ilgums

Programmas  
akreditācijas  

termiņš

Medicīna Prof. Angelika Krūmiņa 120 3 gadi 08.05.2023.

Farmācija Asoc. prof. Dace Bandere 120 3 gadi 08.05.2023.

Socioloģija Doc. Anda Laķe 120 3 gadi 06.06.2019.

Juridiskās zinātnes Prof. Sandra Kaija 120 3 gadi 06.06.2019.

Politikas zinātne Doc. Māris Andžāns 120 3 gadi 06.06.2019.

Komunikācijas kultūra 
un multimediji Prof. Sergejs Kruks 120 3 gadi 06.06.2019.

Psiholoģija Prof. Kristīne Martinsone 120 3 gadi 02.06.2021.

Vadībzinātne Prof. p. i. Tatjana Muravska 120 3 gadi 06.06.2019.

 * KP (kredītpunkts) – vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms.
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Zinātnisko grādu nomenklatūra

Zinātniskā grāda 
nosaukums

Zinātniskā grāda saīsinātais  
apzīmējums latīņu valodā

Zinātnes nozares, kurās tiek  
piešķirts attiecīgais grāds

Medicīnas doktors Dr. med. Medicīna

Farmācijas doktors Dr. pharm. Farmācija

Socioloģijas doktors Dr. sc. soc. Socioloģija 
Komunikācijas zinātne

Tiesību doktors Dr. iur. Juridiskās zinātnes

Politikas zinātnes doktors Dr. sc. pol. Politikas zinātne

Psiholoģijas doktors Dr. psych. Psiholoģija

Vadībzinātnes doktors Dr. sc. admin. Vadībzinātne
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Doktorantūras nodaļas statistiskie rādītāji

 1. Doktorantūras nodaļas doktorantu skaita dinamika 
no 2013./2014. līdz 2017./2018. aka dē miskajam gadam
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 3. Doktora studiju programmās studējošo doktorantu dalība 
projektā “Doktora studiju grants” 2018. gadā
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 4. Doktora studiju programmas “Medicīna” apakšnozarēs studējošo 
doktorantu skaits 2017./2018. aka dē miskajā gadā
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 5. Doktora studiju programmas “Farmācija” apakšnozarēs studējošo 
doktorantu skaits 2017./2018. aka dē miskajā gadā
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 6. Doktora studiju programmas “Socioloģija” apakšnozarēs studējošo 
doktorantu skaits 2017./2018. aka dē miskajā gadā
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 7. Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” apakšnozarēs studējošo 
doktorantu skaits 2017./2018. aka dē miskajā gadā
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 8. Doktora studiju programmas “Politikas zinātne” apakšnozarēs studējošo  
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 9. Doktora studiju programmas “Komunikācijas kultūra un multimediji” 
apakš nozarēs studējošo doktorantu skaits 2017./2018. aka dē miskajā gadā
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Doktora studiju finansējuma avoti

Doktora studiju grants
Pieteikšanās kārtība: katra kalendārā gada sākumā Doktorantūras nodaļa izsludina 

pieteikšanos. Doktorantiem, kas studē valsts budžeta finansētajās vietās, ‒ RSU budžetā 
noteiktā studiju finansējuma daļa no valsts budžeta līdzekļiem un doktorantiem, kas studē 
fizisko un juridisko personu finansētajās vietās (turpmāk ‒ maksas doktorantiem),‒ RSU 
pašu pelnītie līdzekļi un RSU sadarbības partneru piešķirtie līdzekļi, t.sk. ziedojumi 
(ja ir pieejami līdzekļi).

Grants var tikt piešķirts šādā apmērā:
 1. Pirmā studiju gada doktorantam – līdz 2000,00 EUR (diviem tūkstošiem eiro, nulle 

centiem);
 2. Otrā studiju gada doktorantam – līdz 4000,00 EUR (četriem tūkstošiem eiro, nulle 

centiem);
 3. Trešā studiju gada doktorantam – līdz 3000.00 EUR (trijiem tūkstošiem eiro, nulle 

centiem).
Granti var tikt piešķirti uz laika posmu līdz 12 mēnešiem (līdz 31.decembrim) šādu 

doktorantu studiju procesa nepieciešamību nodrošināšanai, atbilstoši promocijas darba 
tēmai:

 1) konferenču un kongresu dalības maksas (un citu ar to saistītos izdevumus) seg-
šanai, ja paredzēta mutiska uzstāšanās sēdes laikā un ja ir pasākuma organizētāju 
rakstveida vai elektronisks saskaņojums;

 2) mācību literatūras iegādei (paliek RSU īpašumā) un periodikas abonēšanai (paliek 
RSU lietošanā);

 3) zinātnisko publikāciju sagatavošanas un publicēšanas apmaksai starptautiski citē-
jamos izdevumos;

 4) laboratorijas materiālu un reaģentu, mazo tehnoloģiju iegādei un mazā medicīnas 
inventāra iegādes segšanai;

 5) analīžu, izmeklējumu (prioritāri jāveic RSU laboratorijās) un citu ar promocijas 
darbu saistītu pakalpojumu veikšanai.

Sīkāka informācija:
Gundega Ziemele, Doktorantūras nodaļas biroja vadītāja, tālr. 67409120, 
e-pasts: gundega.ziemele@rsu.lv
http://www.rsu.lv/fakultates/doktoranturasnodala/doktorastudijugrants

Valsts minimālā (ikmēneša), vienreizējā, paaugstinātā  
un kredītam pielīdzinātā stipendija 

Pieteikšanās kārtība: elektroniski RSU studējošā portālā – https://students.rsu.lv, aiz
pildot elektronisko pieteikumu un pievienojot nepieciešamos dokumentus PDF formātā. 
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Pieteikšanās termiņš: rudens semestrī – līdz 15. oktobrim, pavasara semestrī – līdz 
15. martam. Stipendijām var pieteikties tie doktoranti, kuri studē valsts budžeta finan-
sētās studiju vietās. 

Finansējuma apjoms: valsts minimālā (ikmēneša) stipendija – 113,86 EUR, kredītam 
pielīdzinātā stipendija – 85,37 EUR.

Sīkāka informācija: 
par valsts minimālo (ikmēneša), vienreizējo, paaugstināto stipendiju –  
Studentu serviss, tālr. 67409075, e-pasts: studentuserviss@rsu.lv,
par kredītam pielīdzināto stipendiju –  
Gundega Ziemele, Doktorantūras nodaļas biroja vadītāja, tālr. 67409120, 
e-pasts: gundega.ziemele@rsu.lv
 http://www.rsu.lv/studentiem/finansejumaatbalstsstudijam/valstsstipendijas

Valsts galvotais studiju kredīts un studējošā kredīts
Pieteikšanās kārtība: katra semestra sākumā, iesniedzot dokumentus RSU Kredītu 

piešķiršanas komisijai.
Finansējuma apjoms: valsts galvotais studiju kredīts – studiju maksas apmērā, stu dē -

jošā kredīts – 170,75 EUR mēnesī. 

Sīkāka informācija:
Studentu serviss, tālr. 67409075, e-pasts: studentuserviss@rsu.lv
http://www.rsu.lv/studentiem/finansejumaatbalstsstudijam/
stu diju-un-stu de josa-krediti

Studējošo mobilitātes iespējas

Erasmus+ apmaiņas programma
Pieteikšanās Erasmus studijām (mobilitātes ilgums no 3 līdz 12 mēnešiem)
 1. Atbilstoši savas fakultātes noslēgtajiem sadarbības līgumiem un savas studiju pro-

grammas līmenim, jāizvēlas valsts un universitāte.
 2. Jāiepazīstas ar studiju kursu piedāvājumu izvēlētās universitātes mājaslapā.

Pieteikšanās Erasmus praksei (mobilitātes ilgums no 2 līdz 12 mēnešiem)
 1. Jāiepazīstas ar sadarbības augstskolām savas studiju programmas ietvaros un ar 

to piedāvātajām iespējam prakšu jomā.
 2. Jākonsultējas ar savu studiju programmas vadītāju par iespējamām prakses vietām.

Iesniedzamie pieteikšanās dokumenti: 
 1. Pieteikums studijām vai praksei apmaiņas programmā
 2. CV angļu valodā
 3. Valodu zināšanas apliecinoši sertifikāti (ja tādi ir)
Pēc pieteikumu termiņa beigām studentam ir jāpiedalās pārrunās ar komisiju, 

kura, ievērojot studentu sekmes un valodu zināšanas, pieņems lēmumu par nominēšanu 
stu dijām Erasmus programmas ietvaros un stipendijas piešķiršanu.
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Ja esi ieguvis stipendiju

Erasmus+ 2017./2018. akadēmiskā gada stipendiju likmes1

400 EUR mēnesī 450 EUR mēnesī 500 EUR mēnesī

Bulgārija, Igaunija, 
Lietuva, Malta, Polija, Rumānija, 

Slovākija, Ungārija

Beļģija, Čehija, Grieķija, 
Horvātija, Islande, Kipra, 

Luksemburga, Nīderlande, 
Portugāle, Slovēnija, Spānija, 

Turcija, Vācija

Austrija, Dānija, Francija, Itālija, 
Īrija, Lielbritānija, Lihtenšteina, 

Norvēģija, Somija, Zviedrija

 1. Erasmus studijām
• jāiepazīstas ar informāciju par izvēlēto augstskolu, pieteikšanās kārtību, piedā

vā   ta jiem kursiem, dokumentu pieņemšanas termiņiem attiecīgās universitātes 
mājaslapā;

• ievērojot pieteikšanās termiņus, jāsagatavo pilna pieteikumu dokumentu pakete.
 2. Erasmus praksēm

• ar izvēlēto prakses vietu jāsaskaņo prakses saturs un organizācija.
 3. Ievērojot pieteikšanās termiņus, Erasmus koordinatoram jāiesniedz šādi doku

menti:
• visi pieteikuma dokumenti, ko pieprasa partneruniversitāte vai prakses vieta;
• 2 eksemplāros parakstīts Learning Agreement for Studies (Erasmus studijām) 

vai Learning Agreement for Traineeships (Erasmus praksei);
• informācija par bankas kontu stipendijas saņemšanai (iesniedzama elektro-

niski, nosūtot aizpildītu formu uz Erasmus koordinatora e-pastu).
Ja pieteikšanās notiek tiešsaistes režīmā, students pieteikšanos veic patstāvīgi, 

bet Erasmus koordinatoram iesniedz 3 eksemplāros parakstītu Learning Agreement for 
Studies (Erasmus studijām) vai Learning Agreement for Traineeships (Erasmus praksei).

 4. Pēc oficiāla apstiprinājuma saņemšanas no ārvalstu universitātes Erasmus 
koor dinators veic nepieciešamās formalitātes pirms studiju uzsākšanās ārvalstīs, 
tai skaitā organizē finansējuma līguma slēgšanu.

Kontaktpersona:
Akadēmisko un starptautisko sakaru departaments,  
Erasmus projektu koordinatore Maruta Funta, tālr. 67409264,  
e-pasts: Maruta.Funta@rsu.lv
http://www.rsu.lv/studentiem/iespejasarvalstis/apmainasprogrammaerasmus 

 1 2018./2019. akadēmiskā gada stipendiju likmes var mainīties atkarībā no Eiropas Komisijas 
finansējuma.



25

RSU  DOKTORANTŪRA  2018

Rīgas Stradiņa universitātes prioritārie 
pētniecības virzieni

Galvenās pētniecības nozares
Onkoloģija
 • Krūts vēža molekulārā epidemioloģija, pārmantotu audzēju molekulārā epidemio-

loģija.
 • Klīniski pielietojamu terapijas efektivitātes marķieru identifikācija krūts un kolo

rektālā vēža pacientiem.
 • Metastātiska vēža proteoma analīze
 • Multimodālas informācijas platformas, kas integrē vizuālās diagnostikas, patolo-

ģijas un biomarķieru datus, jaunas paaudzes vēža reģistru izveide sadarbībā ar 
bio infor mātikas ESFRI platformu ELIXIR.

 • Audzēju teranostika.
 • PET lietojumi diagnostikā un terapijas kontrolē.
 • Onkoģenēzes izpēte primāros audzējos, pielietojot jaunas pētnieciskās tehnoloģijas.
 • Audzēju bioloģija: audzēju heterogenitāte, vēža cilmes šūnas.
Darba un vides veselība
 • Darba un apkārtējās vides aerosolu un nanodaļiņu ietekmes izpēte (ķīmiskie, bio-

loģiskie, putekļu, tostarp nano).
 • Iekštelpu gaisa kvalitāte.
 • Ārējo faktoru iedarbība uz novecošanu un darba spējām.
 • Cilvēka biomonitorings.
 • Ergonomika, uzvedība un ekonomika.
Infekcijas slimības un imunoloģija
 • Betaherpesvīrusu HHV6 un HHV7 līdzdalības noskaidrošana encefalopātijas, 

encefalīta un epilepsijas attīstībā, lietojot multidisciplināru pieeju.
 • Cilvēka hemokīnu receptoru CCR1 un CCR2 kā potenciālu Bšūnu malignitātes 

progresijas diagnostisko marķieru izpēte.
 • Persistentu vīrusinfekciju iesaistes izpēte imūnās sistēmas modulēšanā un auto-

imūno sistēmas slimību attīstībā.
 • Infekcijas, autoimūnās un imūndeficīta izraisītās ādas slimības.
 • Fibromialģijas un mialģiskā encefalomielīta/hroniskā noguruma sindroma sais tība ar 

betaherpesvīrusu (HHV6A, HHV6B, HHV7) un parvovīrusa B19 infekciju.
 • Cilvēka bokavīrusa (HBoV) tipu epidemioloģija, patogenitāte un iespējamā asociā

cija ar dziļo elpceļu slimībām un akūtu gastroenterītu bērniem.

Izaugsmes pētniecības nozares
 • Zāļu formu tehnoloģijas (farmācija).
 • Rehabilitācija un sabiedrības novecošanās, uzturzinātne un sporta medicīna.

https://www.rsu.lv/petniecibas-virzieni
https://www.rsu.lv/petniecibas-virzieni
https://www.rsu.lv/petniecibas-virzieni
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 • Mātes un bērna veselība.
 • Neirozinātne un cilvēka smadzeņu slimību pētniecība.
 • Hroniskās slimības, terapiju algoritmi, jaunas ārstniecības metodes.
 • Kodolmedicīna, radioloģija un modernās vizualizācijas metodes.
 • Sociālās zinātnes (sociālā antropoloģija).
 • Humanitārās zinātnes (medicīnas filozofija, medicīnas ētika un deontoloģija; bio

ēti ka un pētniecības ētika, medicīnas vēsture, medicīnas terminoloģija.
 • Literatūrzinātnes pētījumi par cilvēka veselības, dzīvesveida un medicīnas sa snie 

gumu atspoguļojumiem).

Caurviju zinātnes nozares
 • Anatomija, embrioloģija, histoloģija, patoloģija, struktūrbioloģija.
 • Anestezioloģija un reanimatoloģija, neatliekamo stāvokļu un militārā medicīna.
 • Veselības aprūpes zinātne.
 • Sabiedrības veselība.
 • Sociālā politika, veselības ekonomika, vadībzinātne, apmācības tehnoloģijas vese

lības nozarēs.
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Ministru kabineta noteikumi Nr. 1000
Rīgā 2005. gada 27. decembrī 

(protok. Nr. 77, 1. §)

Noteikumi par doktora zinātniskā 
grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību 

deleģēšanu augstskolām
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 

11. panta trešo daļu

1. Noteikumi deleģē doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesības augst-
skolām.

2. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesības tiek deleģētas šādām augst-
skolām uz doktora studiju programmu akreditācijas laiku:
 2.1. Latvijas Universitātei – astronomijā, bioloģijā, datorzinātnē, demogrāfijā, eko-

nomikā, farmācijā, filoloģijā, filozofijā, fizikā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, juridis kajā 
zi nātnē, komunikācijas zinātnē, ķīmijā, matemātikā, medicīnā, mehānikā, peda- 
go ģijā, politikas zinātnē, psiholoģijā, socioloģijā, teoloģijā un reliģiju zinātnē, 
vadīb zinātnē, valodniecībā, vēsturē un vides zinātnē;

 2.2. Rīgas Tehniskajai universitātei – arhitektūrā, būvzinātnē, ekonomikā, elektro nikā 
un tele komuni kācijās, elektrotehnikā, enerģētikā, informācijas tehnoloģijās, ķīmijā, 
ķīmijas inženierzinātnē, mašīnzinātnē, materiālzinātnē, mehānikā, trans portā un 
satiksmē, vadībzinātnē un vides zinātnē;

 2.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātei – arhitektūrā, būvzinātnē, ekonomikā, 
hidro inženierzinātnē, informācijas tehnoloģijās, lauksaimniecības zinātnē, 
mate  riāl zinātnē, mežzinātnē, pārtikas zinātnē, pedagoģijā, vides zinātnē un vete-
ri nār medicīnā;

 2.4. Daugavpils Universitātei – bioloģijā, ekonomikā, fizikā, literatūrzinātnē, mate mā-
tikā, pedagoģijā, psiholoģijā un valodniecībā;

 2.5. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai – mākslas zinātnē;
 2.6. Latvijas Kultūras akadēmijai – mākslas zinātnē;
 2.7. Latvijas Mākslas akadēmijai – mākslas zinātnē;
 2.8. Rīgas Stradiņa universitātei – farmācijā, juridiskajā zinātnē, medicīnā, politikas 

zinātnē un socioloģijā;
 2.9. (svītrots ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1256);
 2.10. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai – pedagoģijā;
 2.11. Liepājas Universitātei – pedagoģijā un valodniecībā;
 2.12. Transporta un sakaru institūtam – transportā un satiksmē;
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 2.13. Rīgas Starptautiskajai ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolai – vadī-
bzinātnē.

2.14. Biznesa augstskolai “Turība” – juridiskajā zinātnē un komunikācijas zinātnē un 
vadībzinātnē.

2.15. (svītrots ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 730);
2.16. Vidzemes Augstskolai – informācijas tehnoloģijās;
2.17. Rēzeknes Augstskolai – informācijas tehnoloģijās un pedagoģijā;
2.18. Baltijas Starptautiskajai akadēmijai – ekonomikā un juridiskajā zinātnē.

 (Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr. 67; MK 20.07.2010. noteikumiem Nr. 639; 
MK 03.05.2011. noteikumiem Nr. 336; MK 31.07.2012. noteikumiem Nr. 530; MK 10.12.2013. 
noteikumiem Nr. 1422; MK 25.02.2014. noteikumiem Nr. 109; MK 05.08.2014. notei
kumiem Nr. 411; MK 31.03.2015. noteikumiem Nr. 149.; MK 07.07.2015. noteikumiem 
Nr. 384; MK 27.10.2015. noteikumiem Nr. 612; MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 471; 
MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 730)

3. Šo noteikumu 2. punktā minētās augstskolas, īstenojot tiesības attiecībā uz doktora 
zinātniskā grāda piešķiršanu (promociju), atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas 
pārraudzībā.

Ministru prezidents A. Kalvītis  
Izglītības un zinātnes ministre I. Druviete

https://likumi.lv/ta/id/295789-grozijumi-ministru-kabineta-2005-gada-27-decembra-noteikumos-nr-1000-noteikumi-par-doktora-zinatniska-grada-pieskirsanas-promoc...
https://likumi.lv/ta/id/292910-grozijums-ministru-kabineta-2005-gada-27-decembra-noteikumos-nr-1000-noteikumi-par-doktora-zinatniska-grada-pieskirsanas-promoc...
https://likumi.lv/ta/id/295789-grozijumi-ministru-kabineta-2005-gada-27-decembra-noteikumos-nr-1000-noteikumi-par-doktora-zinatniska-grada-pieskirsanas-promoc...
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Ministru kabineta noteikumi Nr. 1001 
Rīgā 2005. gada 27. decembrī  

(protok. Nr. 77, 2. §)

Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 
(promocijas) kārtība un kritēriji

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma  
11. panta pirmo un otro daļu

 I. Vispārīgais jautājums

 1. Noteikumi nosaka doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (turpmāk – promocija) 
kārtību, kā arī kritērijus, pēc kuriem personas akadēmiskā darbība tiek pielīdzināta 
akreditētas doktora studiju programmas (turpmāk – programma) prasībām, ja uz dok-
tora zinātnisko grādu (turpmāk – grāds) pretendē personas, kuras nav studējušas 
attie cīgajā programmā.

 II. Promocijas darbs

 2. Grādu piešķir par pieredzējuša zinātnieka (turpmāk – promocijas darba vadītājs) vadībā 
patstāvīgi izstrādātu un publiski aizstāvētu promocijas darbu, kas satur oriģinālu 
zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē vai 
apakšnozarē. Pretendējot uz otru grādu citā zinātnes nozarē, promocijas darbu iespē-
jams izstrādāt arī bez promocijas darba vadītāja, izmantojot nozares vadošo speciālistu 
(turpmāk – konsultants) konsultācijas. Promocijas darba galvenajiem rezultātiem jābūt 
publicētiem zinātniskajos izdevumos.

 3. Promocijas darbs var būt: 
 3.1. disertācija; 
 3.2. tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. Publikācijām jābūt publicētām 

vai pieņemtām publicēšanai zinātniskajā periodikā, kas tiek anonīmi recenzēta, 
ir starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs un tiek citēta starp-
tautiski pieejamās datu bāzēs; 

 3.3. monogrāfija – recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai tēmai, ir starp-
tautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un 
kop savilkumu svešvalodā.

 4. Prasības promocijas darba apjomam, struktūrai un noformējumam nosaka attiecīgā 
programma.
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 III. Promocijas padome

5. Promocijas padomes (turpmāk – padome) sastāvu zinātnes nozarē vai apakšnozarē no-
saka attiecīgā augstskola. Padomes sastāvā iekļauj vismaz piecus zinātniekus, kuriem 
ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības zinātnes nozarē, no tiem diviem – 
zinātnes apakšnozarē, kurā tiek aizstāvēts promocijas darbs. Padomē drīkst iekļaut 
ārvalstu zinātniekus, ja saņemta Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas (turp māk – 
komisija) piekrišana. Padomes pilnvaru termiņš nepārsniedz sešus gadus. Padome 
darbo jas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprina augstskola.

 6. Padome visus lēmumus, izņemot lēmumu par grāda piešķiršanu, pieņem, atklāti bal-
sojot, ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir 
padomes priekšsēdētāja balss.

 7. Padomes darbu nodrošina augstskola. Promocijas procesa izmaksas sedz doktoran-
tūras programmu īstenotāja augstskola no programmas īstenošanai paredzētajiem 
līdzekļiem. Ja promocijas darba autors (turpmāk – pretendents) nav apguvis atbilstošu 
programmu vai apguvis to pirms vairāk nekā diviem pilniem kalendāra gadiem, 
neie  gūstot grādu, lēmumu par to, no kādiem līdzekļiem segt promocijas procesa 
izmaksas, pieņem augstskola.

IV. Promocijas darba iesniegšana

 8. Grāda saņemšanai pretendents augstskolā, kurai ir deleģētas promocijas tiesības attie-
cīgajā zinātnes nozarē, iesniedz šādus dokumentus: 

 8.1. iesniegumu ar atbalstošu promocijas darba vadītāja vai konsultanta vīzu; 
 8.2. promocijas darbu; 
 8.3. promocijas darba kopsavilkumu latviešu valodā; 
 8.4. augstskolas izziņu par programmas izpildi vai eksāmenu nokārtošanu izvēlētajā 

nozarē, apakšnozarē un svešvalodā; 
 8.5. dzīves aprakstu (Curriculum Vitae); 
 8.6. promocijas darba rezultātus atspoguļojošo zinātnisko publikāciju sarakstu un to 

kopijas; 
 8.7. izrakstu no augstskolas vai citas zinātniskās institūcijas struktūrvienības (kurā 

izstrādāts promocijas darbs) sēdes protokola, kas apliecina promocijas darba 
apsprie šanu, tā zinātnisko novitāti un pretendenta personisko ieguldījumu.

 9. Ja promocijas darbs ir tematiski vienota publikāciju kopa, kurā pretendentam ir līdz-
autori, vai kolektīva monogrāfija, tai pievieno rakstisku visu promocijas darbā 
iekļauto publikāciju līdzautoru piekrišanu publikācijas izmantošanai promocijā vai 
šo publi kāciju korespondējošā (galvenā) autora apliecinājumu par pretendenta perso-
nisko ieguldījumu publikāciju sagatavošanā.

 10. Augstskola, kurā pretendents iesniedz dokumentus promocijai, nedēļas laikā izvērtē 
dokumentu formālo atbilstību šo noteikumu prasībām un, ja pretendents: 

 10.1. ir apguvis atbilstošu programmu, nodod darbu izskatīšanai padomē; 
 10.2. nav apguvis atbilstošu programmu, nodod darbu izskatīšanai attiecīgo 

prog ram mu īstenojošās struktūrvienības domē vai zinātniskajā padomē, kura 
preten denta akadēmiskās darbības pielīdzina programmas prasībām.
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 11. Ja dokumentos konstatētas nepilnības, augstskola rakstiski pieprasa pretendentam 
iesniegt trūkstošos vai neatbilstošos dokumentus. Pieprasītos dokumentus pretendents 
iesniedz divu nedēļu laikā. Ja iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu pra sībām, 
augstskola atdod dokumentus pretendentam, norādot, kādas nepilnības ir konsta tētas. 
Šajā gadījumā pretendentam ir tiesības dokumentus iesniegt atkārtoti ne agrāk kā 
pēc trim mēnešiem.

 V. Zinātniskā grāda pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšana 
doktora studiju programmas prasībām

12. Augstskolas struktūrvienības dome vai zinātniskā padome mēneša laikā no dokumentu 
iesniegšanas dienas lemj par tāda pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšanu, 
kurš nav apguvis atbilstošu programmu. Pieņemot lēmumu, ievēro šādus kritērijus: 

 12.1. patstāvīgi veikts tematiski vienots pētījums, kas sniedz jaunas zinātniskās 
at ziņas un par ko ir publicēti vai pieņemti publicēšanai zinātniskie raksti atbils-
tošajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē; 

 12.2. sekmīgi nokārtoti programmā paredzētie promocijas eksāmeni; 
 12.3. promocijas darba zinātniskie rezultāti referēti vismaz vienā starptautiskā semi -

nārā un konferencē attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē; 
 12.4. pretendents ir vadījis vismaz viena studenta kursa darbu, kvalifikācijas darbu, 

diplomdarbu (diplomprojektu), bakalaura darbu vai maģistra darbu vai ir lasījis 
lekcijas vismaz viena kredītpunkta apjomā augstskolā, vai vadījis vismaz triju 
studentu prakses darbus; 

 12.5. pretendents vadījis darba grupu, pildot noteiktu sadaļu zinātniskajā projektā, 
piedalījies vismaz viena starptautiska semināra vai konferences organizēšanā 
vai veicis pētījumus sadarbībā ar ārvalstu zinātniskajām institūcijām, citām 
Latvijas zinātniskajām institūcijām vai uzņēmumiem.

13. Ja pieņemts lēmums par akadēmiskās darbības pielīdzināšanu programmas prasībām, 
augstskola nedēļas laikā pēc tā pieņemšanas lēmumu paziņo pretendentam un nodod 
dokumentus tālākai izskatīšanai padomē. Ja pieņemts lēmums akadēmisko darbību 
nepielīdzināt programmas prasībām, augstskola norāda lēmuma pamatojumu un doku-
mentus atdod pretendentam.

14. Pretendentam ir tiesības novērst norādītās nepilnības un iesniegt dokumentus atkār toti, 
bet ne agrāk kā trīs mēnešus pēc augstskolas lēmuma pieņemšanas.

 VI. Promocijas darba vērtēšana

15. Padome mēneša laikā pēc promocijas darba saņemšanas lemj par tā pieņemšanu pub-
liskai aizstāvēšanai. Promocijas darbu pieņem publiskai aizstāvēšanai, ja tas atbilst 
šādiem kritērijiem:

 15.1. promocijas darba autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījumu mērķi un 
uzdevumus, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās 
metodes, izklāstījis, kā arī apspriedis darbā gūtos rezultātus un atziņas, apko-
pojot tos secinājumos un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs; 

 15.2. promocijas darbs ir pabeigts oriģināls pētījums, kura rezultātiem ir būtiska 
nozīme attiecīgajā zinātnes apakšnozarē; 
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 15.3. zinātniskā darba apjoms ir pietiekams atbilstoši padomes nolikumā noteiktajām 
prasībām; 

 15.4. darbā lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes; 
 15.5. darba rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfijā vai ar to 

saistītais intelektuālais īpašums ir patentēts; 
 15.6. darba rezultāti ir referēti starptautiskās zinātniskās konferencēs vai semināros; 
 15.7. darbs nav viltojums vai plaģiāts vai nav izdarīts cits zinātniskās ētikas pār-

kāpums.
16. Pieņemot darbu aizstāvēšanai, padome: 
 16.1. nosaka darbam trīs recenzentus, no kuriem viens ir šīs padomes eksperts 

atbils to šajā zinātnes apakšnozarē, bet divi – apakšnozares eksperti no citām 
zināt niskajām institūcijām vai organizācijām (vēlams ārpus Latvijas); 

 16.2. nosaka, kādā svešvalodā un kādā termiņā jāsagatavo promocijas darba kopsavil-
kuma tulkojums, lai nodrošinātu tā starptautisko pieejamību un apspriešanu; 

 16.3. rakstiski informē pretendentu par padomes sastāvu un recenzentiem; 
 16.4. nosaka promocijas sēdes laiku ne agrāk kā trīs mēnešus un ne vēlāk kā sešus 

mēnešus pēc promocijas darba saņemšanas; 
 16.5. vismaz divas nedēļas pirms promocijas darba aizstāvēšanas izziņo par to laik-

rak stā “Latvijas Vēstnesis” un “Zinātnes Vēstnesis”. Reizē ar izziņošanu laik rak  stā 
“Latvijas Vēstnesis” augstskola nodrošina promocijas darba publisku pie ejamību 
internetā un augstskolas bibliotēkā; 

 16.6. nedēļas laikā nosūta komisijai promocijas darbu un ar to saistītos dokumentus.
17. Ja promocijas darbs satur likuma “Par valsts noslēpumu” izpratnē klasificējamu 

informāciju, internetā un augstskolas bibliotēkā ievieto tikai promocijas darba kopsa-
vilkumu. Šajā gadījumā padome lemj par promocijas darba aizstāvēšanu slēgtā sēdē, 
kurā piedalās tikai padomes locekļi, recenzenti, pretendents, promocijas darba vadī-
tājs un citas personas, kurām likumā noteiktajā kārtībā ir atļauta pieeja klasifi cētai 
informācijai. Par aizstāvēšanu slēgtā sēdē tiek norādīts informācijā, kuru publicē 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un “Zinātnes Vēstnesis”.

18. Par darba recenzentiem nedrīkst pieaicināt pretendenta radiniekus, tiešos padotos vai 
vadītājus darba vietā, pretendenta publikāciju līdzautorus, promocijas darba vadī tāju 
un konsultantu, kā arī tās laboratorijas, katedras vai grupas personālu, kurā darbs 
izstrādāts.

19. Grāda pretendentam ir tiesības mēneša laikā pēc šo noteikumu 16.3. apakšpunktā 
minētās informācijas saņemšanas iesniegt augstskolā pamatotus iebildumus pret 
padomes sastāvu vai recenzentiem. Šajā gadījumā augstskola var mainīt padomes 
sastāvu vai uzdot padomei mēneša laikā pieaicināt citus promocijas darba recenzentus. 
Ja pretendentam ir iebildumi pret atkārtoti izveidoto padomi vai pieaicinātajiem recen-
zentiem, viņš var atsaukt savu iesniegumu par promocijas darba aizstāvēšanu.

20. Ja padome promocijas darbu publiskai aizstāvēšanai nepieņem, tā rakstiski paziņo 
lēmumu pretendentam, norādot, kuras šo noteikumu 15. punktā minētās prasības nav 
izpildītas. Pretendentam ir tiesības atkārtoti iesniegt darbu aizstāvēšanai augstskolā 
ne agrāk kā pēc gada.

21. Komisija mēneša laikā pēc šo noteikumu 16.6. apakšpunktā minēto dokumentu saņem-
šanas sagatavo atzinumu. Ja komisija konstatē, ka darbs satura un metodoloģijas 
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ziņā neatbilst vispārpieņemtajiem starptautiskajiem attiecīgās nozares standartiem, 
promocijas process tiek pārtraukts. Šo lēmumu ne vēlāk kā četras nedēļas pirms 
publiskās darba aizstāvēšanas rakstiski paziņo attiecīgajai padomei, norādot, kādas

 prasības ir pārkāptas. Šādā gadījumā padome nedēļas laikā rakstiski paziņo preten-
dentam komisijas lēmumu un informē pretendentu par turpmāko rīcību.

22. Recenzenti novērtē promocijas darba rezultātu teorētisko novitāti un praktiskās iz man-
tošanas perspektīvas, atbilstību attiecīgās zinātnes nozares starptautisko sasnie gumu 
līmenim, pretendenta lietoto analīzes un datu apstrādes metožu atbilstību pro mo cijas 
darba mērķiem un uzdevumiem, kā arī pretendenta secinājumu un atziņu atbilstību 
rezultātiem.

23. Recenzentiem ir tiesības rakstiski pieprasīt no pretendenta papildu informāciju par 
promocijas darbu.

24. Recenzenti rakstiski iesniedz padomei atsauksmi par promocijas darbu, norādot pro-
mocijas darba atbilstību grāda piešķiršanas prasībām konkrētajā zinātnes nozarē un 
apakšnozarē. Padome iepazīstina pretendentu ar atsauksmēm ne vēlāk kā trīs darb-
dienas pirms promocijas sēdes.

25. Ja viena recenzenta atsauksme ir negatīva, promocija var notikt, bet pretendents ir 
tiesīgs atsaukt promocijas darbu un to papildināt vai pārstrādāt.

26. Ja divu vai triju recenzentu atsauksmes ir negatīvas, promocijas darbu padomes sēdē 
neizskata un atdod pretendentam pārstrādāšanai. Pārstrādāto promocijas darbu pre-
tendents atkārtoti var iesniegt augstskolā ne agrāk kā sešus mēnešus pēc negatīvo 
atsauksmju saņemšanas.

27. Par promocijas darba atsaukšanu pirms promocijas sēdes padome nedēļas laikā pēc 
atsaukuma saņemšanas iesniedz paziņojumu publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēst-
nesis” un “Zinātnes Vēstnesis”.

 VII. Promocijas darba publiskā aizstāvēšana un grāda piešķiršana

28. Padomes sēde, kura lemj par promociju, ir atklāta, izņemot šo noteikumu 17. punktā 
minēto gadījumu. Sēdē drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas, uzdot jautā ju mus 
pretendentam, padomei un recenzentiem, kā arī izteikties par promocijas darbu.

29. Padomes sēdē, kurā notiek promocija, darba recenzenti piedalās ar lēmēja balss-
tiesībām. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no padomes 
balsstiesīgo ekspertu skaita un ne mazāk kā divi recenzenti.

30. Promocijas sēdē: 
 30.1. padomes sekretārs ziņo par pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, visiem 

lēmumiem, kas ir pieņemti par promociju, un iepazīstina klātesošos ar preten-
denta dzīves aprakstu; 

 30.2. klātesošajiem ir tiesības uzdot jautājumus par padomes sekretāra sniegto 
infor māciju; 

 30.3. pretendents ziņo par promocijas darbu un atbild uz klātesošo jautājumiem par 
promocijas darba saturu un rezultātiem; 

 30.4. padome uzklausa un apspriež recenzentu atsauksmes, kā arī pretendenta akadē-
misko diskusiju ar recenzentiem; 

 30.5. padome uzklausa promocijas darba vadītāja (konsultanta) atsauksmi par pre-
tendenta akadēmisko darbību.



34

RSU  DOKTORANTŪRA  2018

31. Lēmumu par grāda piešķiršanu vai atteikumu piešķirt grādu padome pieņem ar 
vienkāršu balsu vairākumu, aizklāti balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, padome rīko 
diskusiju un balso atkārtoti. Ja pēc atkārtotas balsošanas balsis sadalās līdzīgi, padome 
vēlreiz izskata darbu, bet ne agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
promocijas sēdes, kurā lēmums netika pieņemts. Līdz nākamajai padomes sēdei pre-
tendentam pēc saskaņošanas ar padomes priekšsēdētāju ir tiesības izdarīt promocijas 
darbā labojumus. Par pieņemto lēmumu padome nedēļas laikā rakstiski informē pre-
tendentu, augstskolu un komisiju.

32. Augstskolai vai komisijai mēneša laikā pēc šo noteikumu 31. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas ir tiesības rakstiski pieprasīt no padomes jebkādus ar konkrēto promociju 
saistītos dokumentus un apstrīdēt padomes lēmumu, ja promocijas darbā konstatēta 
neatbilstība grāda piešķiršanai izvirzāmajām prasībām vai nav ievērota promocijas 
kārtība.

33. Ja komisija apstrīd šo noteikumu 31. punktā minēto padomes lēmumu, augstskolai 
nav tiesību izsniegt pretendentam diplomu par grāda piešķiršanu līdz laikam, kamēr 
strīds nav atrisināts šo noteikumu VIII nodaļā noteiktajā kārtībā.

34. Ja šo noteikumu 21. vai 32. punktā minētie komisijas iebildumi par promocijas darba 
atbilstību grāda piešķiršanai izvirzāmajām prasībām tiek atzīti par pamatotiem, 
padome atdod promocijas darbu pretendentam pārstrādāšanai. Pretendents drīkst 
atkārtoti iesniegt promocijas darbu pēc norādīto trūkumu novēršanas, bet ne agrāk kā 
gadu pēc šo noteikumu 21. vai 32. punktā minēto komisijas iebildumu saņemšanas. 
Ja konstatēts promocijas kārtības formāls pārkāpums, padome divu mēnešu laikā 
atkārtoti organizē promocijas sēdi.

35. Ja komisija ir apstrīdējusi padomes lēmumu par grāda piešķiršanu un šo noteikumu 
32. punktā minētie komisijas iebildumi par promocijas darba atbilstību grāda pie-
šķir šanai izvirzāmajām prasībām atzīti par pamatotiem, augstskola atceļ padomes 
priekš  sēdētāju un norīko par padomes priekšsēdētāju citu padomes locekli.

36. Diplomu par grāda piešķiršanu augstskola izsniedz ne agrāk kā sešas nedēļas un ne vēlāk 
kā sešus mēnešus pēc padomes lēmuma piešķirt grādu, ja šis lēmums nav apstrīdēts.

 VIII. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

37. Augstskolas, padomes vai komisijas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību mēneša 
laikā var apstrīdēt Latvijas Zinātnes padomē.

38. Latvijas Zinātnes padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.

 IX. Noslēguma jautājumi

39. Padomes, kas izveidotas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, turpina darbu ne ilgāk 
kā trīs mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

40. Augstskolas, kurām ir deleģētas promocijas tiesības, izveido padomes un apstiprina 
to nolikumus triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

Ministru prezidents A. Kalvītis  
Izglītības un zinātnes ministre I. Druviete
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SASKAŅOTS APSTIPRINĀTS 
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē Rīgas Stradiņa universitātes Senātā 
2018. gada 26. marta sēdē 2018. gada 17. aprīļa sēdē 
Protokols Nr. 151/12/2018 Protokols Nr. 21/17.04.2018.

Rīgas Stradiņa universitātes  
Doktorantūras nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma  
15. panta pirmo daļu,  

RSU Satversmes 3.6. punkta 
3. un 6. apakšpunktu  

un 3.13. punkta pirmo daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Rīgas Stradiņa universitātes Doktorantūras nodaļa (turpmāk – Nodaļa) ir Rīgas  
Stra diņa universitātes (turpmāk – Universitāte, saīsināti – RSU) struktūrvienība, kas 
organizē Universitātes doktorantūras studiju programmu īstenošanu. 

1.2. Nodaļa darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, RSU Satversmi, šo nolikumu un citiem Universitātes iekšējiem normatī-
vajiem aktiem.

1.3. Oficiālajā sarakstē lietojami šādi nodaļas nosaukumi svešvalodās:
1.3.1. The Department of Doctoral Studies of Rīga Stradiņš University (angļu valodā);
1.3.2. Promotionsbüro der Stradina Universität Riga (vācu valodā);
1.3.3. Département d´Etudes Doctorales de ĺ Université Stradina de Riga (franču 

valodā);
1.3.4. Oтдел Докторантуры Рижского университета им. Страдиня (krievu valodā);
1.3.5. Sectio promotiōnis studiōrum doctorālium Universitas Rigensis Stradina (latīņu 

valodā).
1.4. Nodaļas mērķauditorija ir:

1.4.1. RSU doktoranti – studiju laikā;
1.4.2. zinātniskā grāda pretendenti – RSU doktora studiju programmu absolventi 

divus gadus pēc sekmīgām studiju laika beigām;
1.4.3. topošie zinātnieki – RSU un citu universitāšu doktora studiju programmu absol-

venti pēc sekmīgām studiju beigām, kuri gatavojas pieteikties RSU pirmajai 
promocijas darba apspriešanai, – piecus gadus pēc sekmīgām studiju laika 
beigām;

1.4.4. jaunie zinātnieki – piecus gadus pēc promocijas darba sekmīgas aizstāvēšanas 
RSU promocijas padomē un pēc doktora grāda iegūšanas attiecīgajā zinātnes 
nozarē un apakšnozarē.
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2. Galvenie darbības mērķi un uzdevumi

2.1. Nodaļas mērķi:
2.1.1. organizēt Universitātes doktora studiju programmu īstenošanu atbilstoši dok-

torantūras studiju attīstības tendencēm Latvijā un Eiropas Savienībā;
2.1.2. veicināt zinātniskā grāda pretendentu un topošo zinātnieku promocijas darbu 

aizstāvēšanu RSU promocijas padomēs;
2.1.3. veicināt zinātniskā grāda pretendentu topošo un jauno zinātnieku zinātnisko 

un pedagoģisko darbību.
2.2. Nodaļas uzdevumi:

2.2.1. izstrādāt un pilnveidot doktora studiju programmas sadarbībā ar RSU akadē-
miskajām struktūrvienībām; 

2.2.2. nodrošināt doktora studiju programmu īstenošanu;
2.2.3. organizēt promocijas darbu pirmo apspriešanu pirms promocijas darba iesnieg-

šanas promocijas padomē;
2.2.4. organizēt komunikāciju ar doktoriem, topošajiem un jaunajiem zinātniekiem; 
2.2.5. organizēt dažādus izglītojošus pasākumus doktorantiem, promocijas darba 

vadītājiem, zinātniskā grāda pretendentiem, topošajiem un jaunajiem zinātnie-
kiem (seminārus, konferences, lekcijas u.c.);

2.2.6. popularizēt RSU doktora studiju programmas Latvijā un ārzemēs;
2.2.7. noteikt Nodaļas attīstības virzienus un stratēģiju;
2.2.8. Nodaļas mērķu īstenošanai sadarboties ar citām Universitātes struktūr-

vienībām;
2.2.9. veikt citus uzdevumus atbilstīgi Universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem.

3. Struktūra
3.1. Nodaļu vada dekāns, kurš bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Nodaļu visās tās lietās un 

ir atbildīgs par Nodaļas darbu. Nodaļas dekānu pieņem darbā Universitātes rektors, 
noslēdzot darba līgumu.

3.2. Nodaļas dekāns ir tieši pakļauts Universitātes mācību prorektoram.
3.3. Nodaļas dekāna uzdevumi:

3.3.1. organizēt Nodaļas darbu, kā arī nodrošināt un atbildēt par šajā nolikumā no-
teikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi;

3.3.2. veikt Universitātes iekšējos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kā arī 
pildīt amata aprakstā noteiktos pienākumus;

3.3.3. ieteikt Universitātes rektoram apstiprināšanai Nodaļas štatu sarakstu.

4. Doktorantūras studiju padome
4.1. Doktorantūras studiju padome ir koleģiāla Nodaļas vadības institūcija, kas dekāna 

vadībā veic šajā nolikumā un citos Universitātes iekšējos normatīvajos aktos noteik  tos 
uzdevumus.

4.2. Padomes uzdevumi:
4.2.1. izskatīt un saskaņot studiju programmu projektus pirms to apstiprināšanas 

Universitātes iekšējos normatīvajos aktos un ārējos normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā;
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4.2.2. sagatavot un apstiprināt Nodaļas darbības un attīstības prioritātes;
4.2.3. konsultēt dekānu ar nodaļas darbu saistītajos jautājumos.
4.2.4. izskatīt un saskaņot finansējuma (grantu) piešķiršanu doktorantiem sekmīgai 

promocijas darba izstrādei saskaņā ar Universitātes iekšējiem normatīvajiem 
aktiem.

4.3. Padomes sastāvā darbojas:
4.3.1. Nodaļas dekāns (ex officio);
4.3.2. doktora studiju programmu vadītāji (ex officio);
4.3.3. studējošo pārstāvji;
4.3.4. darba devēju pārstāvis.

4.4. Studējošo pārstāvju skaitu padomē nosaka Senāts, ņemot vērā, ka studējošo īpat-
svaram padomes sastāvā jābūt ne mazākam par 20 procentiem no padomes sastāva.

4.5. Studējošo pārstāvjus padomē no sekmīgiem Universitātes doktora studiju programmās 
studējošajiem deleģē Universitātes Studējošo pašpārvalde tās noteiktajā kārtībā. Ja 
Univer sitātē studējošais padomes loceklis beidz pildīt savus pienākumus sakarā ar 
at sauk šanu, eksmatrikulāciju vai citu iemeslu dēļ, Universitātes Studējošo pašpār-
valde deleģē jaunu studējošo pārstāvi.

4.6. Darba devēju pārstāvi uz pieciem gadiem apstiprina ar rektora rīkojumu. Darba devēju 
pārstāvja kandidatūru ierosina nodaļas dekāns. Padomes locekļa amats nav atalgots 
amats.

4.7. Darba devēju pārstāvi atsauc pēc rektora, dekāna vai ne mazāk kā puses padomes 
locekļu rakstveida ierosinājuma. Ja rektora apstiprinātais darba devēju pārstāvis beidz 
pildīt padomes locekļa pienākumus pirms termiņa beigām sakarā ar atsaukšanu vai 
citu iemeslu dēļ, Universitātes rektors viņa vietā uz atlikušo padomes pilnvaru ter-
miņu apstiprina jaunu darba devēju pārstāvi.

4.8. Padomes sēdes sasauc dekāns pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes 
gadā. Padomes sēdes vada dekāns, to dienas kārtību ierosina dekāns vai citi padomes 
dalībnieki.

4.9. Padomes sēdes ir atklātas nodaļas akadēmiskajam un Universitātes administratīvajam 
personālam. Dekāns uz Padomes sēdēm var uzaicināt personas, kuras nav Padomes 
sastāvā. Ar motivētu Padomes lēmumu sēdes var tikt atzītas par slēgtām.

4.10. Padomes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā puse padomes dalībnieku. 
Dekāna klātbūtne ir obligāta. 

4.11. Padomes lēmumi tiek pieņemti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojis klāt-
esošo padomes dalībnieku vairākums. Ja balsošanā balsis sadalās vienādi, izšķirošā 
ir dekāna balss.

4.12. Pēc Nodaļas dekāna ierosinājuma var tikt organizēta elektroniskā balsošana. Ar 
elektronisko balsojumu var pieņemt Padomes lēmumus, kuru pieņemšanai nav nepie-
ciešama aizklātā balsošana. Padomes lēmumi ir pieņemti, ja par tiem elektroniski 
nobalso ne mazāk kā puse no padomes locekļiem.

4.13. Padomes sēžu norisi, sēžu protokolēšanu, kā arī dokumentu sagatavošanu un apriti 
lietvedību reglamentējošos ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
organizē dekāns.
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5. Sadarbība

5.1. Nodaļa savu mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei sadarbojas ar citām Univer-
si tātes struktūrvienībām, valsts institūcijām un privātpersonām.

5.2. Nodaļai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Universitātes struktūrvienībām infor mā ciju, 
kas nepieciešama Nodaļas darbības sekmīgai nodrošināšanai. Nodaļai ir pienā kums 
sniegt citām Universitātes struktūrvienībām to darbam nepieciešamo informāciju.

6. Finansēšana

6.1. Nodaļu finansē Universitāte.
6.2. Finanšu līdzekļu uzskaiti un saglabāšanu nodrošina Universitātes Finanšu depar-

taments.

7. Reorganizācija vai likvidācija

7.1. Nodaļa tiek reorganizēta vai likvidēta ar Universitātes Senāta lēmumu.

8. Citi noteikumi

8.1. Padome šajā nolikumā noteiktajā sastāvā sāk darboties nākamajā dienā pēc šī Noli-
kuma apstiprināšanas RSU Senātā.

Doktorantūras nodaļas dekāne 
prof. S. Lejniece
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SASKAŅOTS APSTIPRINĀTS 
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē Rīgas Stradiņa universitātes Senātā 
2018. gada 26. marta sēdē 2018. gada 17. aprīļa sēdē 
Protokols Nr. 151/12/2018 Protokols Nr. 21/17.04.2018.

Rīgas Stradiņa universitātes 
Studiju reglaments III – 

Doktora studiju reglaments
6. versija

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Rīgas Stradiņa universitātes Studiju reglaments III – Doktora studiju reglaments 
(turpmāk – Reglaments) nosaka studiju norises kārtību doktora studiju programmās.

1.2. Doktora studijas Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) ir promocijas darba 
vadītāja un akadēmiskā personāla vadīts doktoranta patstāvīgs darbs doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai.

2. Izmantotie termini

2.1. Akadēmiskais atvaļinājums – studiju pārtraukums no aktīvām studijām uz se-
mes  tri vai akadēmisko gadu medicīnisku indikāciju, sociālu iemeslu dēļ, ģime nes 
apstākļu dēļ, sakarā ar bērna piedzimšanu, saglabājot studējošā statusu. Akadē  mis-
kais atvaļinājums tiek piešķirts tikai sekmīgiem un studiju maksu samak sā ju šiem 
studējošajiem.

2.2. Akadēmiskais parāds – studiju kursa programmā paredzēto doktoranta akadē misko 
saistību neizpilde un / vai pārbaudījumu nenokārtošana, tai skaitā zināt niski pētnie-
ciskā darba nesekmīga aizstāvēšana.

2.3. Doktora studiju programma – studiju organizācijas forma ar noteiktām prasībām, 
kuru sekmīga izpilde ļauj doktorantam iegūt apliecinājumu par doktora studiju pro-
gram mas sekmīgu pabeigšanu un kļūt par zinātniskā grāda pretendentu.

2.4. Doktoranta plāns / atskaite par studiju gadā paveikto – doktoranta aizpildīts indi-
vi duāls studiju uzskaites dokuments par studiju gadā plānoto zinātnisko, pētniecisko 
un pedagoģisko darbību, kurā konkretizēti doktora studiju gada laikā veicamie uzde-
vumi, kā arī sniedz pārskatu par plānotā zinātniskā, studiju un pedagoģiskā darba 
iz pildi attiecīgajā studiju gadā.

2.5. Estudiju vide – elektroniska tiešsaistes studiju vide, kurā pieejami studijām nepie-
ciešamie materiāli.
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2.6. Lekcija – studiju kursa apguves veids, kurā docētājs izklāsta studiju kursa program-
mas teorētisko materiālu. Lekcija ir studiju informācijas avots, doktoranta izzi ņas 
darbības veicināšanas līdzeklis. Lekcija var tikt īstenota arī videolekcijas formā.

2.7. Nodarbība – studiju kursa apguves veids, kurā doktoranti akadēmiskā personāla 
vadībā konkretizē lekcijās un patstāvīgi apgūtās teorētiskās zināšanas, kā arī apgūst 
atbilstošas praktiskās iemaņas.

2.8. Plaģiāts – citas personas izteikto vai uzrakstīto domu tālāka paušana savā vārdā, 
nenorādot precīzu atsauci uz attiecīgo autoru un avotu. 

2.9. Seminārs – studiju kursa apguves veids, kurā doktoranti akadēmiskā personāla 
vadībā uzklausa un apspriež patstāvīgi sagatavotas iestrādes promocijas darba sek-
mīgai realizēšanai.

2.10. Studējošo portāls – portāls “Universum”, kurā ikviens RSU studējošais ar persona-
lizētu lietotājvārdu un paroli var iegūt informāciju par saviem vērtējumiem, redzēt 
individualizētu lekciju sarakstu, piekļūt bibliotēkas datu bāzēm, sekot līdzi savām 
finan siālajām saistībām, lasīt personalizētas ziņas, kā arī piekļūt e-studijām un 
studē jošā e-pastam.

2.11. Studiju gads – studiju posms augstskolā noteiktas studiju programmas daļas īste-
nošanai (piemēram, 1. studiju gads), kura ilgums doktorantūras studiju programmā 
ir 11 mēneši.

2.12. Studiju kurss – zināšanu, prasmju un kompetences sistēmas izklāsts, kam ir definēti 
studiju rezultāti, par kuru sasniegšanu tiek piešķirti kredītpunkti.

2.13. Studiju kursa apraksts – dokumentā formulētas prasības kursa uzsākšanai, nosaka 
studiju kursa mērķi un sasniedzamos rezultātus, izklāsta studiju rezultātu sasnieg-
šanai nepieciešamo kursa saturu, raksturo studējošā patstāvīgo darbu un nosaka 
studiju rezultātu vērtēšanas kritērijus, veidus un formu. 

2.14. Promocijas darbs – sadarbībā ar promocijas darba vadītāju patstāvīgi izstrādāts 
zināt nisks darbs, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz 
jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē. 

2.15. Promocijas darba vadītājs – habilitētais zinātņu doktors vai zinātņu doktors, kurš 
aktīvi piedalās zinātniski pētnieciskajā darbā savā zinātnes nozarē vai apakšnozarē, 
ko apliecina publikācijas un eksperta statuss Latvijas Zinātnes padomes datubāzē. 
Promocijas darba vadītāju apstiprina ar studiju programmu reflektantu izvērtēšanas 
komisijas lēmumu vai, ja nepieciešams studiju laikā, – ar Doktorantūras nodaļas 
dekāna un studiju programmas vadītāja lēmumu. 

3. Zināšanu vērtēšanas veidi un formas

3.1. Doktorantu zināšanu, prasmju un kompetences pārbaude atkarībā no studiju kursa 
specifikas var tikt organizēta dažādos pārbaudījumu veidos. 

3.2. Kontroldarbs – rakstiska vai datorizēta zināšanu pārbaude lekciju, nodarbību, semi-
nāru ietvaros.

3.3. Referāts – doktoranta rakstiski sagatavots materiāls atbilstoši studiju kursa aprakstā 
izvirzītajām prasībām un saistībā ar promocijas darba tēmu.

3.4. Ieskaite – tiek kārtota, pabeidzot studiju kursu vai arī svarīgu studiju kursa posmu. 
Ieskaiti organizē līdzīgi eksāmenam, vērtējums tajā ir – ieskaitīts vai neieskaitīts. 
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3.5. Eksāmens – zināšanu un prasmju par studiju kursu (vai tā daļu) pārbaudes veids, 
kurā zināšanu vērtēšana tiek veikta ballēs, izmantojot 10 ballu skalu.

3.6. Eksāmenos un ieskaitēs var izmantot dažādas pārbaudes formas:
 3.6.1. rakstveidā;
 3.6.2. mutvārdos;
 3.6.3. datorizēti;
 3.6.4. kombinētā formā (piemēram, rakstveidā un mutvārdos).
3.7. Promocijas eksāmens nozarē / apakšnozarē / specialitātē – zināšanu un prasmju 

pārbaudes veids attiecīgajā nozarē / apakšnozarē / specialitātē, kurā doktorants iz-
strādā savu promocijas darbu. Zināšanas novērtē attiecīgās nozares / apakšnozares / 
specialitātes promocijas eksāmena komisija. 

3.8. Promocijas eksāmens svešvalodā – zināšanu un prasmju pārbaudes veids sveš-
valodā par promocijas darba tēmu, ko novērtē attiecīgās nozares / apakšnozares / 
specialitātes un svešvalodas komisijas locekļi.

3.9. Vērtējumu docētājs ievada e-sekmju grāmatā un izdrukā vērtējumu lapu (E-1.1). 
Vērtējuma lapā norāda arī, ja doktorants neieradās. Doktorants ar vērtējumu var 
iepazīties studējošo portālā.

3.10. Pēc vērtējuma paziņošanas / publicēšanas doktorantam ir tiesības pieprasīt un 
saņemt paskaidrojumu par pieļautajām kļūdām.

4. Zināšanu vērtēšanas sistēma

4.1. Doktorantu zināšanu un prasmju vērtēšanai lieto 10 ballu skalu atbilstoši augstākās 
izglītības valsts standartam: 

 4.1.1. izcili (10) – zināšanas, prasmes un kompetence pārsniedz studiju programmas, 
studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasības, liecina par spēju veikt 
pat stāvīgus pētījumus un dziļu problēmu izpratni;

 4.1.2. teicami (9) – zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst studiju prog-
rammas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasībām, piemīt prasme 
patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas;

 4.1.3. ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas studiju programmas, studiju moduļa vai studiju 
kursa apguves prasības, taču atsevišķos jautājumos nav pietiekami dziļas 
izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā;

 4.1.4. labi (7) – kopumā izpildītas studiju programmas, studiju moduļa vai studiju 
kursa apguves prasības, taču dažkārt konstatējama neprasme iegūtās zinā-
šanas izmantot patstāvīgi;

 4.1.5. gandrīz labi (6) – izpildītas studiju programmas, studiju moduļa vai studiju 
kursa apguves prasības, taču konstatējama nepietiekami dziļa problēmas 
izprat ne un neprasme izmantot iegūtās zināšanas;

 4.1.6. viduvēji (5) – kopumā apgūta studiju programma, studiju modulis vai studiju 
kurss, taču konstatējama nepietiekama dažu problēmu pārzināšana un ne-
pras me izmantot iegūtās zināšanas;

 4.1.7. gandrīz viduvēji (4) – kopumā apgūta studiju programma, studiju modulis 
vai studiju kurss, tomēr konstatējama nepietiekama dažu pamatkoncepciju 
izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā;
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 4.1.8. vāji (3) – zināšanas virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās lietot 
konkrētās situācijās;

 4.1.9. ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, lielākā 
studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa daļa nav apgūta; 

 4.1.10. ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par kursa pamatproblemātiku, nav gandrīz 
nekādu zināšanu studiju programmā, studiju modulī vai studiju kursā.

4.2. Ja doktorants nav ieradies uz pārbaudījumu, doktorants nesaņem vērtējumu un 
docē tājs fiksē neierašanās faktu, šim mērķim paredzētajā e-sekmju grāmatas laukā 
ierakstot atzīmi “N”.

4.3. Doktorants ir sekmīgs, ja viņš ir saņēmis vērtējumu “gandrīz viduvēji” (4 balles) vai 
augstāku. Ar vērtējumu “gandrīz viduvēji” (4 balles) novērtē studiju rezultātu apguvi 
vismaz 55 % apmērā.

4.4. 10 ballu sistēmu neizmanto ieskaites vērtēšanai.
4.5. Eksāmenos un ieskaitēs (piemēram, datorizētajos testos un tml.) studiju rezultātu 

apguvi docētājs var novērtēt arī procentos, pielīdzinot šādiem vērtējumiem 10 ballu 
skalā:

 4.5.1. no 96 līdz 100 % – izcili (10);
 4.5.2. no 85 līdz 95 % – teicami (9);
 4.5.3. no 75 līdz 84 % – ļoti labi (8);
 4.5.4. no 70 līdz 74 % – labi (7);
 4.5.5. no 65 līdz 69% – gandrīz labi (6);
 4.5.6. no 60 līdz 64% – viduvēji (5);
 4.5.7. no 55 līdz 59 % – gandrīz viduvēji (4); 
 4.5.8. no 40 līdz 54 % – vāji (3);
 4.5.9. no 20 līdz 39 % – ļoti vāji (2); 
 4.5.10. no 0 līdz 19 % – ļoti, ļoti vāji (1).
4.6. Ieskaite ir nokārtota, un doktorants saņem vērtējumu “ieskaitīts”,  ja viņa zināšanas, 

prasmes un kompetence atbilst vērtējuma līmenim “gandrīz viduvēji” (4 balles) un 
augstāk. Ja ieskaitē doktoranta zināšanas, prasmes un kompetence šim līmenim neat-
bilst, viņš saņem vērtējumu “neieskaitīts”.

4.7. Jebkuru doktoranta rakstveida darbu Universitāte ir tiesīga pārbaudīt ar plaģiātisma 
noteikšanas metodēm, t. sk. izmantojot RSU lietošanā esošās un sadarbībā ar citām 
institūcijām izveidotās automatizētās sistēmas. Studējošā darbā konstatējot plaģiātu, 
arī atkārtota sava darba izmantošanu, nenorādot precīzu atsauci un uzdodot to par 
ori ģi nālu darbu, lēmumu par iespēju turpināt studijas un par disciplinārsodu pieņem 
saskaņā ar RSU iekšējiem normatīvajiem aktiem.

5. Studiju organizācija

5.1. Studijas doktora studiju programmās notiek valsts valodā vai svešvalodā atbilstīgi 
studiju programmas licencei. Studijas tiek organizētas atbilstoši studiju programmas 
attiecīgā studiju gada plānam attiecīgajā akadēmiskajā gadā, kura ietvaros zināt-
niski pētnieciskā daļa tiek apgūta atbilstoši katra doktoranta individuālajam studiju 
plānam.
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5.2. Doktorants iesniedz Doktorantūras nodaļā, zinātnisko darbību pamatojošus doku-
mentus kopā ar noteiktas formas atskaiti par zinātnisko darbību un doktoranta plānu / 
atskaiti par studiju gadā paveikto, kas ir saskaņota ar promocijas darba vadītāju vai 
abiem vadītājiem (ja ir apstiprināti divi vadītāji): 

 5.2.1. Pirmā studiju gada pirmā mēneša laikā doktorants iesniedz savu individuālo 
studiju plānu pirmajam studiju gadam;

 5.2.2. Pirmā studiju gada beigās, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pirms attiecīgās 
studiju programmas zinātniskās darbības izvērtēšanas komisijas sēdes, 
doktorants iesniedz savu individuālo studiju plānu otrajam studiju gadam 
un atskaiti par pirmajā studiju gadā paveikto, kā arī atskaiti par zinātnisko 
darbību;

 5.2.3. Otrā studiju gada beigās, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pirms attiecīgās studiju 
programmas zinātniskās darbības izvērtēšanas komisijas sēdes, doktorants 
iesniedz savu individuālo studiju plānu trešajam studiju gadam un atskaiti 
par otrajā studiju gadā paveikto, kā arī atskaiti par zinātnisko darbību;

 5.2.4. Trešā studiju gada beigās, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pirms attiecīgās studiju pro-
grammas zinātniskās darbības izvērtēšanas komisijas sēdes, doktorants iesniedz 
atskaiti par trešajā studiju gadā paveikto, kā arī atskaiti par zinātnisko darbību.

5.3. Doktora studiju programmas vadītājs:
 5.3.1. Pirmā studiju gada doktorantiem pārbauda doktoranta plānu un, pēc vajadzības, 

saskaņojot ar doktorantu un promocijas darba vadītāju vai abiem vadītājiem 
(ja ir apstiprināti divi vadītāji), uzdod to precizēt mēneša laikā. Individuālais 
studiju plāns stājas spēkā pēc tam, kad to apstiprinājis doktora studiju pro-
grammas vadītājs.

 5.3.2. Pirmā un otrā studiju gadu beigās – izskata doktoranta plānu / atskaiti par 
stu diju gadā paveikto un atskaiti par zinātnisko darbību, un virza doktorantu 
zināt niskās darbības rezultātu izvērtēšanai attiecīgās studiju programmas zi-
nāt nis kās darbības izvērtēšanas komisijas sēdē;

 5.3.3. Trešā studiju gada beigās – izvērtē doktoranta izglītības daļu, atskaiti par stu-
diju gadā paveikto un atskaiti par zinātnisko darbību, un, ja tā ir sekmīga un 
atbilstoša, virza doktorantu zinātniskās darbības rezultātu izvērtēšanai attiecī-
gās studiju programmas zinātniskās darbības izvērtēšanas komisijas sēdē. 
Ja dok torants ir nesekmīgs, studiju programmas vadītājs ierosina Doktorantūras 
nodaļas dekānam doktorantu eksmatrikulēt.

5.4. Promocijas darba vadītājs:
 5.4.1. pastāvīgi pārrauga doktoranta plāna izpildi un promocijas darba izstrādes 

progresu;
 5.4.2. konsultē doktorantu promocijas darba izstrādāšanas jautājumos;
 5.4.3. konsultē doktorantu par zinātnisko publikāciju sagatavošanu atbilstoši zināt-

nisko rakstu krājumu un starptautiski citējamu izdevumu prasībām.
5.5. Attiecīgā studiju gada programmas daļa ir uzskatāma par apgūtu, ja ir nokārtotas 

doktoranta studiju gada programmas plāna prasības un saņemts pozitīvs zinātniskās 
darbības izvērtēšanas komisijas vērtējums. 
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5.6. Doktorantu, kurš apguvis pirmā vai otrā studiju gada programmas plānu, pārceļ uz 
nākamo studiju gadu ar zinātņu prorektora rīkojumu studiju procesa jautājumos, 
ņemot vērā doktora studiju programmas vadītāja apstiprināto plānu. Doktorantu, kurš 
pirmā vai otrā studiju gada studiju programmas plānu apguvis daļēji, izvērtējot katru 
gadījumu individuāli, ar zinātņu prorektora rīkojumu studiju procesa jautājumos 
var pārcelt uz nākamo studiju gadu ar nosacījumu līdz noteiktam termiņam izpildīt 
no teiktus akadēmiskos uzdevumus. Ieteikumu pārcelšanai uz nākamo studiju gadu 
sniedz Doktorantūras nodaļas dekāns.

5.7. Uzsākot katra studiju kursa īstenošanu, akadēmiskās struktūrvienības docētāji 
iepa zīstina doktorantus ar studiju kursa saturu un tā apguvei nepieciešamo litera-
tūras sarakstu, izpildāmajiem darbiem un prasībām, kā arī ar zināšanu un prasmju 
pārbaudes veidu un formu.

5.8. Visi studiju kursa aprakstā paredzētie pārbaudījumi katrā studiju kursā dokto ran-
tam jāizpilda studiju laika sadalījumā un lekciju, semināru un nodarbību sarakstā 
paredzētajos termiņos, kā arī atbilstoši individuālajam studiju plānam. 

5.9. Doktorantu rakstveida darbus akadēmiskais personāls pārbauda un novērtē ne ilgāk 
kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darba iesniegšanas. Doktoranta atbildi mutvārdu 
pārbaudījumos novērtē 2 (divu) darba dienu laikā. Vērtējumus publicē studējošo por-
tālā 3 (triju) darba dienu laikā pēc vērtējuma izdarīšanas. Mutvārdu pārbaudījumos ir 
jāveic doktoranta atbildes audioieraksts, kas jāsaglabā ne mazāk kā 11 (vienpadsmit) 
darba dienas, bet apelācijas sūdzības saņemšanas gadījumā – līdz galīgā lēmuma 
spēkā stāšanās dienai. 

5.10. Nodarbību apmeklēšana un pārbaudījumu kārtošana visos studiju kursos ir obligāta. 
5.11. Nodarbību neapmeklēšana, kurās notiek zināšanu, prasmju un kompetences pār-

baude, tiek pielīdzināta pirmajai pārbaudījuma kārtošanas reizei, izņemot Regla mentā 
minētos gadījumus, kad doktorants saglabā iespēju kārtot pārbaudījumu divas reizes.

5.12. Ja doktorants iepriekš plāno neapmeklēt nodarbību attaisnojošu iemeslu dēļ, piemē-
ram, piedalīties augstskolas vai valsts goda aizstāvēšanas pasākumos (zināt niskās 
konferences, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni u.c.), doktorants saglabā 
iespēju šajā laikā neapmeklētos pārbaudījumus kārtot divas reizes, ja savlai cīgi 
pirms plānotās prombūtnes iesniedzis Doktorantūras nodaļā prombūtni apliecino šus 
dokumentus. 

5.13. Par iepriekš neplānotiem nodarbību neapmeklēšanas iemesliem doktorants in for mē 
attiecīgās nodarbības docētāju, studiju programmas vadītāju un dekānu piecu darba 
dienu laikā pēc atgriešanās studiju darbā, iesniedzot Doktorantūras nodaļā darba 
ne spēju apliecinošu dokumentu slimības gadījumā vai arī rakstveida paskaidrojumu 
cita attaisnojoša iemesla gadījumā. 

5.14. Dokumentus par nodarbību neapmeklēšanu studiju programmas vadītājs un dekāns 
izvērtē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un nodrošina doktoranta un 
akadēmiskās struktūrvienības informēšanu par izvērtēšanas rezultātiem. Dekāns 
vai studiju programmas vadītājs ir tiesīgs pieprasīt doktorantam sniegt papildus mut-
vārdu un rakstveida informāciju, un doktorantam ir pienākums šo informāciju sniegt.

5.15. Ja studiju gada ietvaros doktorants nav apmeklējis nodarbības, neatkarīgi no iemesla, 
divus mēnešus pēc kārtas un ilgāk, par iespējām turpināt studijas vai akadēmiskā 
atvaļinājuma piešķiršanu pēc dekāna ierosinājuma lemj Dekānu padome.
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5.16. Ja doktorants nav apmeklējis nodarbības slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ 
un, pēc studiju programmas vadītāja izvērtējuma, studijas iespējams turpināt pēc 
ap stip rinātā doktoranta plāna / atskaites par studiju gadā paveikto, tad studiju pro
grammas vadītājs par to informē dekānu.

5.17. Ja doktorants nav piedalījies kādā no nodarbībām, docētājam ir tiesības studiju kursa 
aprakstā paredzētajā pārbaudījumā iekļaut papildus jautājumus par neapmeklēto 
nodarbību tēmām. 

5.18. Ja doktorants nav apmeklējis nodarbības un to skaits vai saturs ir tik būtisks, ka stu-
dijas šajā studiju kursā nav iespējams turpināt pēc apstiprinātā doktoranta plāna / 
atskaites par studiju gadā paveikto vai kāds semestra pārbaudījums nav sekmīgi 
nokārtots divās reizēs, akadēmiskā struktūrvienība par to informē studiju pro gram-
mas vadītāju un dekānu. Dekāns izvērtē situāciju (neapmeklēšanas iemeslus, apjomu, 
nesekmību pārbaudījumos) un studiju turpināšanas iespējas.

5.19. Doktorants uz laiku var pārtraukt studijas slimības vai cita attaisnojoša iemesla 
dēļ, un pēc tam tās turpināt. Doktora studiju pārtraukums (akadēmiskais atvaļinā-
jums) tiek noformēts ar zinātņu prorektora rīkojumu studiju procesa jautājumos. 
Kopējais akadēmisko atvaļinājumu laiks doktorantam nedrīkst pārsniegt divus 
gadus. Akadēmiskā atvaļinājuma laikā tiek saglabāts doktoranta statuss, studiju 
vieta pro grammā, bet, piemēram, netiek izmaksāta stipendija, studiju un studējošā 
kredīti, kā arī doktorantam nav tiesību prasīt un saņemt doktora studiju granta 
līdzekļus. 

5.20. Doktorantam, kurš ieguvis apliecinājumu par RSU doktora studiju programmas 
sekmīgu pabeigšanu, ir tiesības saņemt zinātniskā grāda pretendenta karti RSU 
noteiktajā kārtībā. Karte ir derīga divus gadus no eksmatrikulācijas brīža. Zinātniskā 
grāda pretendenta karte ir izmantojama RSU normatīvajos aktos un arī citos tiesību 
aktos noteiktajos gadījumos.

5.21. RSU doktoranta personas lieta ar studiju dokumentiem tiek glabāta Doktorantūras 
nodaļā divus gadus pēc eksmatrikulācijas, pēc tam personas lieta tiek nodota RSU arhīvā. 

6. Zinātniski pētnieciskā darba rezultātu vērtēšana

6.1. Katra studiju gada beigās tiek organizēta doktorantu zinātniski pētnieciskā darba 
rezultātu izvērtēšana atbilstoši doktoranta plānam / atskaitei par studiju gadā pa-
veikto. Doktorants aizstāv zinātniski pētnieciskās darbības rezultātus Doktorantūras 
nodaļas noteiktajā kārtībā un termiņos. Darba rezultātu aizstāvēšana pielīdzināma 
mutvārdu ieskaitei.

6.2. Doktorantu zinātniski pētnieciskā darba rezultātus izvērtē un kredītpunktus pie-
šķir attiecīgās studiju programmas zinātniskās darbības izvērtēšanas komisija. 
Katras komisijas sastāvu apstiprina ar rektora rīkojumu uz attiecīgās doktora stu-
diju pro grammas vadītāja ierosinājuma pamata. Komisija sastāv no vismaz četriem 
locekļiem, kas ir RSU darbinieki – attiecīgās jomas speciālisti ar zinātnisko doktora 
grādu, kā arī tiek nozīmēts komisijas sekretārs (bez balsstiesībām). Komisija ir 
lemt tiesīga, ja sēdē piedalās vairāk, kā puse komisijas locekļu, tajā skaitā komisijas 
priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas 
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priekšsēdētāja (viņa vietnieka) balss. Ja komisijas loceklis vienlaicīgi ir attiecīgā 
doktoranta promocijas darba vadītājs, viņš nepiedalās lēmuma pieņemšanā attiecībā 
uz šo doktorantu.

6.3. Doktorants prezentē zinātniski pētnieciskās darbības rezultātus ar mutvārdu uzstā-
šanos (līdz 10 min.) un atbild uz komisijas uzdotajiem jautājumiem (līdz 10 min.) bez 
sagatavošanās laika.

6.4. Komisija lemj par doktoranta zinātniski pētnieciskā darba rezultātu atbilstību dokto-
ranta plānam, t.sk. zinātnisko publikāciju atbilstību Latvijas Zinātnes padomes 
apstiprinātajai zinātnisko publikāciju klasifikācijai, ētikas komitejas, kompetentas 
valsts pārvaldes iestādes vai patenta īpašnieka atļaujas esamību (ja promocijas darbs 
saistīts attiecīgi ar personas datiem, ārstniecību, valsts noslēpumu, citas perso nas 
paten tu un tml.), piešķir novērtējumu “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Pozitīva vērtē-
juma gadījumā komisija doktorantam piešķir visus attiecīgajā studiju gadā par 
zināt niski pētniecisko darbu studiju programmas plānā paredzētos kredītpunktus, 
kā arī izsaka saistošus norādījumus doktoranta turpmākajam zinātniski pētnie-
ciskajam darbam nākamā studiju gada individuālajā studiju plānā.

6.5. Doktorantam, kurš trešā studiju gada beigās ir eksmatrikulēts par nesekmību sais-
tībā ar attiecīgajā studiju gadā nenokārtotu zinātniski pētniecisko darbu, bet kurš ir 
pilnībā apguvis atlikušo doktora studiju programmu atbilstoši studiju programmas 
plānam, ir tiesības divu gadu laikā no eksmatrikulācijas brīža atjaunoties studijām 
un kārtot tikai zinātniskās darbības rezultātu aizstāvēšanu, sedzot izdevumus par 
zināt niskās darbības izvērtēšanas komisijas darbu. Ja šajā laikā ir notikušas izmai-
ņas studiju programmas saturā, tad papildus apgūstamo studiju programmas daļu 
nosaka attiecīgās doktora studiju programmas vadītājs.

7. Eksāmenu un ieskaišu organizēšana un kārtošana

7.1. Doktorantu zināšanu pārbaudi organizē akadēmiskā struktūrvienība.
7.2. Akadēmiskā struktūrvienība ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms pārbaudījuma 

informē doktorantu par pārbaudījumu pieņemšanas laikiem.
7.3. Doktorantam ir tiesības ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms eksāmena vai teorē-

tiskās ieskaites ar studiju kursa docētāju saskaņot pārbaudījuma sākuma laika vai 
datuma pārcelšanu vienu reizi studiju gada ietvaros katrā akadēmiskajā struktūr-
vienībā.

7.4. Ja doktorants neatkarīgi no iemesla nav ieradies uz eksāmenu vai ieskaiti noteiktajā 
laikā, vērtējumu lapā ieraksta “neieradās”. 

7.5. Vismaz divas nedēļas pirms pārbaudījuma doktoranti akadēmiskajā struktūrvienībā 
saņem norādījumus par pārbaudījuma formu un veidu. Doktoranti tiek informēti par 
papildu mācību līdzekļiem, kurus atļauts izmantot. 

7.6. Pārbaudījumu telpā drīkst atrasties eksaminējamie doktoranti, eksaminētāji, rektors, 
prorektori, Doktorantūras nodaļas dekāns, studiju programmas vadītājs, promocijas 
darba vadītājs/i, akadēmiskās struktūrvienības vadītāja pieaicinātie speciālisti un 
RSU darbinieki. 

7.7. Rakstveida un datorizētā pārbaudījuma ilgumu nosaka akadēmiskā struktūrvienība.
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7.8. Pārbaudījuma mutvārdu daļā doktoranta atbildes sagatavošanas laiks nav mazāks 
par 30 minūtēm. 

7.9. Viena doktoranta mutvārdu eksaminēšanas laiks jebkurā pārbaudījumā nepārsniedz 
30 minūtes. 

7.10. Ja pārbaudījumā ir vairāki atsevišķi jautājumi, doktorantam ir tiesības atbildēt tos 
tādā secībā, kā viņš vēlas. 

7.11. Jebkura eksāmena un ieskaites kārtošana vai aizstāvēšana iespējama ne vairāk kā 
divas reizes.

7.12. Doktorants, kurš eksāmenā vai ieskaitē nav ieguvis sekmīgu vērtējumu, šo pārbau-
dījumu var kārtot atkārtoti studiju gada ietvaros. 

7.13. Par atkārtotu pārbaudījuma kārtošanas laiku doktorants iepriekš vienojas ar atbils-
tošā studiju kursa docētāju.

7.14. Ja doktorants studiju gada beigās nav nokārtojis studiju programmas plānā paredzē-
tos pārbaudījumus, studiju programmas vadītājs un dekāns, izskatot katru gadījumu 
individuāli (neapmeklēšanas iemeslus), ierosina doktorantam piešķirt akadēmisko 
atvaļinājumu, kura laikā doktorants ir tiesīgs kārtot attiecīgā studiju gadā nenokār-
totos akadēmiskos parādus, vai eksmatrikulēt.

8. Apelācijas iesniegšana un izskatīšana

8.1. Doktorantam ir tiesības pieprasīt, lai tiktu izskatīta studiju kursa pārbaudījuma 
jautājuma, atbildes uz jautājumu un atbildes novērtējuma savstarpējā atbilstība, bet 
zinātniski pētnieciskā darba rezultātu izvērtēšanas gadījumā – lai tiktu izskatīta 
individuālajā studiju plānā paredzēto zinātniski pētnieciskā darba rezultātu, pre-
zen tēto rezultātu un vērtējuma savstarpējā atbilstība.

8.2. Apelācijas sūdzību par promocijas eksāmena nozarē / apakšnozarē / specialitātē un 
sveš valodā vērtējumu var iesniegt līdz nākamās darba dienas beigām no brīža, kad 
stu dē jošo portālā ir publicēts vērtējums. Apelācijas sūdzību par vērtējumu jebkurā citā 
pārbaudījumā vai par zinātniski pētnieciskā darba rezultātu vērtējumu var iesniegt 
3 (triju) darba dienu laikā no vērtējuma publicēšanas brīža studējošo portālā. 

8.3. Apelācijas sūdzība par promocijas eksāmena vērtējumu jāadresē promocijas eksā-
mena komisijas priekšsēdētājam. 

8.4. Ja apelācijas sūdzība ir par pārbaudījuma kārtošanas iespējamo pēdējo reizi, tā jāadresē 
Doktorantūras nodaļas dekānam. Ja šajā gadījumā vērtējumu kā akadēmiskais perso-
nāla pārstāvis ir izdarījis dekāns, apelācijas sūdzība jāadresē zinātņu prorektoram.

8.5. Apelācijas sūdzība par zinātniski pētnieciskā darba un studiju kursu gala pārbaudī-
jumu rezultātu vērtējumu jāadresē Doktorantūras nodaļas dekānam.

8.6. Apelācijas sūdzību jāiesniedz Studentu servisā, kas veic šādas darbības:
 8.6.1. nosūta apelācijas sūdzību izskatīšanai adresātam;
 8.6.2. ja sūdzība adresēta dekānam vai zinātņu prorektoram, par saņemto apelācijas 

sūdzību informē akadēmisko struktūrvienību, kura:
  8.6.2.1. nosūta sūdzības adresātam nepieciešamo informāciju  

(audio ieraksts, paskaidrojumi, studējošā darbs u.c.);
  8.6.2.2. informē docētāju, kurš vērtējis pārbaudījumu, par saņemto apelā-

cijas sūdzību un iespēju iesniegt skaidrojumu par vērtējumu.
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8.7. Apelācijas sūdzību izskata apelācijas komisija, kuru izveido un sasauc apelācijas 
sūdzības saņēmējs (izņemot zinātniski pētnieciskā darba rezultātu vērtēšanas gadī-
jumā). Apelācijas komisijas sastāvā ietilpst apelācijas sūdzības saņēmējs un viņa 
atbilstīgi apelācijas sūdzības saturam pieaicināti speciālisti (izņemot personas, kuras 
vērtējušas pārbaudījumu). Apelācijas komisijas priekšsēdētājs ir apelācijas sūdzības 
saņēmējs. Apelācijas komisijas sastāvā ir ne mazāk kā trīs personas. Zinātniski pēt-
nie ciskā darba rezultātu vērtēšanas gadījumā apelācijas komisiju izveido un vada 
Doktorantūras nodaļas dekāns. Uz komisijas sēdi uzaicina arī doktoranta promocijas 
darba vadītāju (vismaz vienu – ja doktorantam ir apstiprināti divi promocijas darba 
vadītāji). Promocijas darba vadītājam nav balsstiesību, un viņa neierašanās uz sēdi 
nav šķērslis lietas izskatīšanai.

8.8. Apelācijas komisijas priekšsēdētājs informē apelācijas sūdzības iesniedzēju un docē-
tāju, kurš vērtējis pārbaudījumu, par Apelācijas komisijas sēdes laiku un vietu, kā arī 
tiesībām piedalīties sēdē un sniegt paskaidrojumus. Apelācijas sūdzības iesnie dzē-
jam un docētājam, kurš vērtējis pārbaudījumu, nav pienākuma piedalīties Apelācijas 
komisijas sēdē. 

8.9. Izskatot apelācijas sūdzību, Apelācijas komisija apmierina vai noraida apelācijas 
sūdzību.

8.10. Ja saņemtās sūdzības saturs liecina par acīmredzamiem pārbaudījuma norises kār-
tības pārkāpumiem, apelācijas sūdzības saņēmējs var atcelt vērtējumu un uzdot 
atkārtot pārbaudījumu, neveidojot apelācijas komisiju.

8.11. Apelācijas sūdzību izskata iespējami īsākā laikā (bet ne ilgāk kā 10 darba dienu 
laikā no saņemšanas). Apelācijas komisijas priekšsēdētājs izskatīšanas rezultātus 
rakstiski paziņo iesniedzējam.

9. Nobeiguma noteikumi

9.1. Šis Reglaments ir piemērojams, ciktāl ārējie normatīvie akti nenosaka citādi.
9.2. Jautājumus, kuri nav atrunāti Reglamentā, vai strīdus jautājumus risina ar struk tūr-

vienības vadītāja, studiju programmas vadītāja vai Doktorantūras nodaļas dekāna 
lēmumiem atbilstīgi RSU Studiju iekšējās kārtības noteikumiem vai citiem RSU 
iekšējiem normatīvajiem aktiem.

9.3. Šis Reglaments stājas spēkā nākamajā dienā pēc apstiprināšanas RSU Senātā, izņe-
mot Reglamenta 2.15. punktu. Reglamenta 2.15. punktā noteiktās promocijas darba 
vadītāju kvalifikācijas prasības stājas spēkā ar 2018./2019. akadēmisko gadu attiecībā 
uz jaunajiem promocijas darbu vadītājiem, bet neattiecas uz esošajiem pro mo cijas 
darbu vadītājiem.

9.4. Šis Reglaments stājas spēkā nākamajā dienā pēc apstiprināšanas RSU Senātā.

Doktorantūras nodaļas dekāne  
prof. S. Lejniece



49

RSU  DOKTORANTŪRA  2018

SASKAŅOTS APSTIPRINĀTS 
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē Rīgas Stradiņa universitātes Senātā  
2017. gada 27. novembrī 2017. gada 12. decembrī 
Protokols Nr. 12 Protokols Nr. 12/12.12.2017.

Rīgas Stradiņa universitātes uzņemšanas noteikumi 
doktora studiju programmās 

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta otro daļu,  
2006. gada Ministru kabineta noteikumiem Nr. 846  

“Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību 
uzņemšanai studiju programmās”,  

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, (turp-
māk ‒ AL) Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra 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 
“Studen tu 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 pastā-
vīgās 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 
attie cīgo 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, reflek
tants aizpilda reflektanta anketu un iesniedz Noteikumos un to attiecīgajā pielikumā 
no teiktos 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. 
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 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 pie-
vieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglī-
tības dokumentam vai 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 no-
men klatūrā noteiktā dokumentu glabāšanas termiņa notecējuma reflektantu iesnieg tos 
dokumentus iznīcina.

III. Termiņi

 12. Datumu un laiku, kad reflektanti iesniedz dokumentus studijām, nosaka RSU ar rek-
tora rīkojumu.

IV. Konkursa norise

 13. Doktorantūras nodaļa apkopo reflektantu iesniegtos dokumentus, organizē recen zentu 
nozīmēšanu, nosaka plānotās promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas 
laiku un kārtību atbilstoši procesa aprakstam Nr. 44 “Doktorantūras studijas un zinā-
šanu 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 vērtē-

jums – 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.
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 17. Reflektanti, kuri nav izturējuši konkursu uz valsts finansētajām studiju vietām dok-
tora studiju programmās, var preten dēt uz maksas studiju vietām attiecīgajās studiju 
programmās.

V. Studiju līguma noslēgšana un  imatrikulācija

 18. Visi konkursu izturējušie reflektanti (ja konkursa rezultāti nav apstrīdēti noteiktajā 
ter miņā ‒ atbilstoši apstiprinātajiem konkursa rezultātiem, bet, ja ir apstrīdēti – at bils-
toši 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; 
21.4. ievērot normatīvajos aktos un šajos Noteikumos, kā arī RSU noteiktos termiņus; 
21.5. Doktorantūras nodaļas noteiktajā laikā personīgi ierasties uz plānotā promo-

cijas 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.
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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 
per sonālu. 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 no-
tei kumu 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; epasts: infocentrs@rsu.lv un 
Doktorantūras nodaļā, tālrunis 67409120; epasts dn@rsu.lv

 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 prof. A. Pētersons 
Studentu servisa vadītāja I. Treija
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Uzņemšanas prasības un kritēriji doktora studiju programmās

1. pielikums

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. Uzņemšanai studiju 
programmā nepieciešamā 
iepriekš iegūtā izglītība

Augstākā ‒ maģistra grāds vai tam pielīdzinātais grāds farmācijā, ķīmijā, medicīnā, stomatoloģijā vai 
bioloģijā, vai inženierzinātņu maģistra grāds materiālzinātnēs

7. Uzņemšanai noteiktās 
papildu prasības

Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana

8. Konkursa vērtēšanas 
kritēriji

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.

9. Iesniedzamie dokumenti  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 (3 × 4 cm).
 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 šādas 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.

https://uznemsana.rsu.lv
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2. pielikums

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. Uzņemšanai studiju 

programmā nepieciešamā 
iepriekš iegūtā izglītība

Augstākā ‒ maģistra grāds veselības aprūpē vai tam pielīdzinātais grāds medicīnā, stomatoloģijā, 
bioloģijā, biomedicīnā vai farmācijā

7. Uzņemšanai noteiktās 
papildu prasības

Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana

8. Konkursa vērtēšanas 
kritēriji

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.

9. Iesniedzamie dokumenti  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 (3 × 4 cm).
 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 datubāzēs  

(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 šādas 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.

https://uznemsana.rsu.lv
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3. pielikums

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

6. Uzņemšanai studiju 
programmā nepieciešamā 
iepriekš iegūtā izglītība

Augstākā ‒ maģistra grāds tiesību zinātnēs vai atbilstoša augstākā izglītība
Reflektantam, kuram ir maģistra grāds vai atbilstoša  augstākā izglītība citā specialitātē, jākārto 
pārbaudījums tiesību teorijā un izvēlētajās  izvēlētās specializācijas priekšmetā.

7. Uzņemšanai noteiktās 
papildu prasības

Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana

8. Konkursa vērtēšanas 
kritēriji

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.

9. Iesniedzamie dokumenti  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 (3 × 4 cm).
 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 datubāzēs  

(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 šādas 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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4. pielikums

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. Uzņemšanai studiju 
programmā nepieciešamā 
iepriekš iegūtā izglītība

Augstākā ‒ maģistra grāds sociālajās, humanitārajās, izglītības vai dabas zinātnēs vai tam pielīdzināts 
grāds

7. Uzņemšanai noteiktās 
papildu prasības

Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana

8. Konkursa vērtēšanas 
kritēriji

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.

9. Iesniedzamie dokumenti  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 (3 × 4 cm).
 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 šādas 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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5. pielikums

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. Uzņemšanai studiju 
programmā nepieciešamā 
iepriekš iegūtā izglītība

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

7. Uzņemšanai noteiktās 
papildu prasības

Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana

8. Konkursa vērtēšanas 
kritēriji

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.

9. Iesniedzamie dokumenti  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 (3 × 4 cm).
 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 šādas 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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6. pielikums

1. Studiju programma PSIHOLOĢIJA

2. 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

6. Uzņemšanai studiju 
programmā nepieciešamā 
iepriekš iegūtā izglītība

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.

7. Uzņemšanai noteiktās 
papildu prasības

Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana

8. Konkursa vērtēšanas 
kritēriji

Reflektanti tiek imatrikulēti saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu 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.

9. Iesniedzamie dokumenti  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 (3 × 4cm).
 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 struktūrvienības rekomendācijas vēstule (ja tāda ir).
 12. Plānotā promocijas darba anotācija ar reflektanta un promocijas darba vadītāja/-u parakstiem  

pēc šādas 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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7. pielikums

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. Uzņemšanai studiju 
programmā nepieciešamā 
iepriekš iegūtā izglītība

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

7. Uzņemšanai noteiktās 
papildu prasības

Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana

8. Konkursa vērtēšanas 
kritēriji

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.

9. Iesniedzamie dokumenti  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 (3 × 4 cm).
 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 šādas 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.

https://uznemsana.rsu.lv
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8. pielikums

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

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.

7. Uzņemšanai noteiktās 
papildu prasības

Plānotā promocijas darba anotācijas mutiska aizstāvēšana

8. Konkursa vērtēšanas 
kritēriji

Reflektanti tiek imatrikulēti saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu 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.

9. Iesniedzamie dokumenti  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 (3 × 4 cm).
 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 šādas 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.

https://uznemsana.rsu.lv
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Informācija zinātniskā grāda 
pretendentiem par promocijas procesu 

Rīgas Stradiņa universitātē

Procesa soļi (sk. arī Pielikumu)1

N. 
p. k. Procesa solis Apraksts Veicējs Saistītie dokumenti/ 

Protokoli

01 Iesniedz promocijas darbu, 
kopsavilkumu latviešu valodā 
un iesniegumu ZD

Pretendents Paraugs 
promocijas darba 
kopsavilkumam
Promocijas darba 
noformēšanas 
paraugs
Protokoli: 
promocijas darbi

02 Pieņem dokumentus, 
izvērtē iesniegto dokumentu 
formālo atbilstību nozarei/ 
apakšnozarei

Zinātnes 
departaments

Veidlapa Nr. PR-1 
“Doktora grāda 
pretendenta 
iesniegums Zinātnes 
departamentam”
Protokoli: aizpildīta 
veidlapa Nr. PR-1

03 Ar rīkojumu nozīmē PP 
priekšsēdētāju

Zinātņu 
prorektors

04 Sagatavo priekšlikumus par PP 
sastāvu un nozīmē padomes 
locekli

Promocijas 
padomes 
priekšsēdētājs 
(nozares)

Veidlapa Nr. PR-
2  “Iesniegums 
par Promocijas 
padomes sastāvu”
Protokols: aizpildīta 
veidlapa Nr. PR-2

05 Apstiprina PP sastāvu Zinātņu 
prorektors

06 Saņem rīkojumu par PP 
sastāvu un nozīmē pārstāvi 
aprobācijai

Promocijas 
padomes 
priekšsēdētājs 
(nozares)

07 Piedalās aprobācijas sēdē Promocijas 
padomes 
pārstāvis

 1 Izmaiņas, salīdzinot ar Promocijas kārtību Rīgas Stradiņa universitātē 2. versiju: procesa shēma 
un apraksts papildināti ar 11., 12., 13., un 19. procesa soļiem, precizēti 18. un 20. procesa soļi.
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N. 
p. k. Procesa solis Apraksts Veicējs Saistītie dokumenti/ 

Protokoli

08 Veic labojumus un 
uzlabojumus pēc aprobācijas, 
iesniedz promocijas darba 
galīgo versiju PP

Pretendents

09 Pieņem izlaboto darbu, 
kopsavilkumu latviešu un 
angļu val., CV, aprobācijas 
protokolu, izziņu, zinātnisko 
publikāciju sarakstu un kopijas

Zinātnes 
departaments

10 Sasauc PP, pieņem 
aizstāvēšanai, nozīmē 
recenzentus

Promocijas 
padomes 
priekšsēdētājs 
(nozares)

Veidlapa Nr. PR-3 
"Promocijas 
padomes sēdes 
protokols par 
darba pieņemšanu 
aizstāvēšanai"
Protokols: aizpildīta 
veidlapa Nr. PR-3

11 Informē ZD par darba 
atbilstību sūtīšanai VZKK

Promocijas 
padome

12 Uzdod par pienākumu 
pretendentam elektroniski 
nosūtīt promocijas darbu ZD

Promocijas 
padome

13 Elektroniski nosūta promocijas 
darba galīgo versiju ZD

Pretendents

14 Elektroniski nosūta darbu IPD Zinātnes 
departaments

15 Izskata darba atbilstību 
tehniskajiem noteikumiem un 
pareizrakstības normām

Izdevniecības 
un poligrāfijas 
daļa

16 Vai  nepieciešami labojumi? Ja nepieciešami 
labojumi, process 
turpinās ar 
17. procesa soli.
Ja labojumi nav 
nepieciešami, process 
turpinās ar 19. 
procesa soli.

Izdevniecības 
un poligrāfijas 
daļa

17 Saņem no IPD darbu 
ar norādījumiem par 
nepieciešamajiem labojumiem 
un pārsūta pretendentam

Zinātnes 
departaments

18 Veic labojumus darbā saskaņā 
ar IPD norādījumiem 

Process turpinās ar 
13. procesa soli.

Pretendents

19 Nosūta ZD darba elektronisko 
versiju un apstiprinājumu par 
darba izskatīšanu un atbilstību 
sūtīšanai VZKK

Izdevniecības 
un poligrāfijas 
daļa
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N. 
p. k. Procesa solis Apraksts Veicējs Saistītie dokumenti/ 

Protokoli

20 Saņem no IPD apstiprinājumu, 
darba elektronisko versiju un 
iesniedz darbu un saistītos 
dokumentus VZKK

Ja nav saņemts 
apstiprinājums no 
Izdevniecības un 
poligrāfijas daļas par 
atbilstību virzīšanai 
promocijas darba 
aizstāvēšanai, 
darbu nevar virzīt 
Valsts zinātniskās 
kvalifikācijas komisijai.

Zinātnes 
departaments

21 Vai VZKK atbalsta promocijas 
darba aizstāvēšanu?

Ja Valsts zinātniskās 
kvalifikācijas komisija 
atbalsta promocijas 
darba aizstāvēšanu, 
process turpinās ar 
22. procesa soli. 
Ja Valsts zinātniskās 
kvalifikācijas komisija 
neatbalsta promocijas 
darba aizstāvēšanu, 
process turpinās ar 
08. procesa soli.

Zinātņu 
prorektors

22 PP sēdē nozīmē aizstāvēšanas 
datumu

Promocijas 
padome

Veidlapa Nr. PR-4 
“Promocijas 
padomes sēdes 
protokols – darba 
aizstāvēšana”
Protokols: aizpildīta 
veidlapa Nr. PR-4

23 Izgatavo nepieciešamo 
eksemplāru skaitu promocijas 
darbam un tā kopsavilkumiem

Izdevniecības 
un poligrāfijas 
daļa

24 Saņem PP protokolu, sagatavo 
diplomu, organizē parakstus

Zinātnes 
departaments

25 Saņem diplomu RSU Senāta 
sēdē

Pretendents

Izmantotie saīsinājumi:
IPD – Izdevniecības un poligrāfijas daļa;
PP – Promocijas padome;
RSU – Rīgas Stradiņa universitāte;
VZKK – Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija;
ZD – Zinātnes departaments.
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Apstiprinājusi  
RSU zinātņu prorektore I. Ozolanta 

01.09.2014. 
Noteikumi stājas spēkā ar 01.12.2014.

Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba 
tehniskā noformējuma noteikumi 

Promocijas darbs un tā kopsavilkums ir jānoformē atbilstoši vispārpieņemtajām 
zināt nisko pārskatu, žurnālu, rakstu krājumu, monogrāfiju sakārtojuma prasībām, pie-
vēršot vienlīdz lielu vērību teksta, tabulu, attēlu, formulu pierakstu un bibliogrāfisko avotu 
saraksta noformējumam.

Promocijas darba (pilna teksta, ieskaitot pielikumus un darba grafisko daļu) un kopsa-
vilkumu (atsevišķi latviešu un angļu valodā) elektroniskās versijas jāveido kā atsevišķi PDF 
faili (pavisam trīs), kas sagatavoti iesniegšanai Zinātnes departamentā un Izdevniecības 
un poligrāfijas daļā (IPD) darbu izvērtēšanai. IPD bez PDF failiem nepieciešami arī Word 
faili, lai izvērtētu formātu, lappušu iekārtojuma, starprindu attā luma, centrējuma u. c. 
parametrus.

Aizstāvēšanai iesniedzami 6 (seši) mīkstos vākos iesieti autora parakstīti darba 
oriģināli. 

RSU Izdevniecības un poligrāfijas nodaļa 21 kalendārās dienas laikā no iesnieg-
šanas brīža noformē promocijas darba un kopsavilkuma vākus drukātajai versijai, kā 
arī nodrukā 6 promocijas darba eksemplārus, 20 kopsavilkuma eksemplārus latviešu 
valodā un 10 kopsavilkuma eksemplārus angļu valodā. 

 1. PROMOCIJAS DARBS
Valoda. Darbu raksta latviešu valodā vai, saskaņojot ar promocijas padomi, valodā, 

kuru lieto attiecīgās specialitātes zinātniskajos izdevumos.
Apjoms. Promocijas darba vēlamais apjoms, neskaitot izmantoto bibliogrāfisko avotu 

sarakstu un pielikumus, nepārsniedz 150 lappuses.
Apdruka – vienpusēja. 

Tehniskais noformējums:
 1.1. Formāts: A4 (210 mm × 297 mm).
 1.2. Lappuses iekārtojums (t. s. lappuses “spogulis”): lappusi veido ar 2,0 cm atkāpi no 

lapas augšas, apakšas un labās malas un ar 3,0 cm atkāpi no kreisās malas.
 1.3. Datorsalikums, visam darbam Times New Roman fonts, melnā krāsā.
 1.4. Rindkopas pirmās rindas atkāpe (First Line Indent) – 1,25 cm. 
 1.5. Lappuses numerācija – automātiska, lappuses cipars – labajā pusē apakšā 11 pt lie-

lumā. Titullapu nenumurē, bet kopējā lappušu skaitā ieskaita.
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 1.6. Pamatteksta burtu lielums – 12 pt, rindstarpu intervāls – 1,5 (1.5 line).
 1.7. Teksts tabulās un ilustrācijās (shēmās, diagrammās, attēlos) – 11 pt, ar 1 rindstarpas 

(Single) intervālu. 
 1.8. Teksts zemsvītras piezīmēm un skaidrojošam tekstam zem tabulām un attēlu 

pa rakstiem – 10 pt ar 1 rindstarpas (Single) intervālu.
 1.9. Teksts literatūras avotiem un tml. bibliogrāfiskajiem sarakstiem – 11 pt ar 1 rind-

starpas (Single) intervālu.
1.10. Darba sakārtojums: 1) titullapa, 2) anotācija latviešu valodā, 3) anotācija angļu 

valodā (iekļaujot darba nosaukuma tulkojumu), 4) satura rādītājs, 5) darbā lietoto 
saīsinājumu skaidrojums, 6) ievads, 7) turpmākās darba sadaļas, 8) pateicības, 9) pie-
likumi – ja tādi nepieciešami.

1.11. Titullapā ietveramā informācija:
 Rīgas Stradiņa universitāte
 Darba autors
 Darba nosaukums
 Promocijas darbs ... doktora zinātniskā grāda iegūšanai
 Specialitāte (vai apakšnozare) – ...
 Darba zinātniskais vadītājs(-i)
 Informācija par līdzdalību ES vai citos projektos, projekta finansiālu atbalstu, 

ES vai attiecīgā projekta logo (kārtība – vispirms logo, tad informatīvais apraksts)
 Rīga, … (gads)
1.12. Saturs. Satura rādītājs atspoguļo darba apraksta daļas (nodaļu un apakšnodaļu) 

virsrakstus un lapas / lappuses, kurās tie izvietoti. Satura izveidošanai ieteicams 
lietot Word satura veidošanas formātu (Table of Contents), jo tad tehniski vieglāk 
promocijas darba pārstrukturizācijas procesā mainīt nodaļu skaitu, ievietot lappuses, 
mainīt lappušu ciparus.

 Satura rādītāja virsraksts (SATURS) – 14 pt, fonta stils Bold, versālie jeb lielie burti 
(Uppercase), satura teksta burtu lielums – 12 pt (kā pamattekstā), atstarpe (inter vāls) 
starp rindām – 1 rindstarpa (Single). 

1.13. Darbā lietoto saīsinājumu skaidrojums, ja tāds nepieciešams, jāievieto aiz satura 
rādītāja jaunā atsevišķā lappusē. 

1.14. Visi vārdi un saliktie nosaukumi tekstā jālieto pilnā formā ar attiecīgām locī jumu 
galotnēm, lai skaidri parādītu vārdu savstarpējo saistījumu. Ja lieto saīsinājumu, tam 
jāatbilst valsts valodas vispārpieņemtajiem pareizrakstības noteikumiem. 

1.15. Teksta izcēlumi. Veidojot tekstā izcēlumus, viena darba ietvaros nav ieteicams lietot 
vairāk par 3 atšķirīgiem teksta izcelšanas veidiem (dažāda lieluma burti, treknināti 
burti (Bold), kursīvs (Italic)). Nelietot teksta izcelšanai pasvītrojumus un retinājumus.

1.16. Grieķu alfabēta burti tiek rakstīti gaišā (Regular) drukā (netreknināti un 
neslīpināti).

1.17. Abpus vienādības zīmei (=) un citām aritmētiskas funkcijas apzīmējošām zīmēm 
(“<”, “>”, “+”, “–”, “±”, “≤”, “≥”, “≠” utt.) pieņemts atstāt atstarpi (vienu tukšum zīmi), kas 
atvieglo informācijas uztveri.



67

RSU  DOKTORANTŪRA  2018

1.18. Nodaļas un apakšnodaļas. Nodaļu un apakšnodaļu virsrakstiem jābūt īsiem un 
konkrētiem. Vēlams tekstu dalīt nodaļās un apakšnodaļās ne vairāk kā līdz trešajam 
līmenim, ievērojot pakārtotu to numerācijas secību. Numerācijai lieto arābu ciparus. 
Aiz virsrakstiem punkti nav jāliek un virsraksti nav jāpasvītro.

 Virsraksti un apakšvirsraksti nav jāraksta uz atsevišķām lapām, bet gan kopā ar 
tekstu (izņēmums ir “PIELIKUMI”).

 Nodaļas un to virsrakstus (1. līmeņa virsrakstus) sāk rakstīt jaunā lapā, virs rakstu 
burtu lielums – 14 pt, trekninājums (Bold), lielie burti (versālie, Uppercase), centrēti.

 Apakšnodaļu un vēl sīkāku iedalījumu virsraksti (2., 3. līmeņa virsraksti, piem., ar 
1.2. un 1.2.1.) nav jāsāk jaunā lapā, ja zem apakšnodaļas virsraksta lapas apakšā 
iespējams ierakstīt vismaz 3 teksta rindas. Apakšnodaļu virsrakstu burtu lielums – 
12 pt, trekninājums (Bold), mazajiem burtiem (izņemot virsraksta sākuma burtu), 
līdzināti pie kreisās malas bez atkāpes.

 Ja nepieciešams veidot tālāka līmeņa virsrakstus par 3. līmeni, tiem, salīdzinot ar 
pamat teksta burtiem, arī jābūt izceltiem, piemēram, spilgtākiem (Bold), kursīvā 
(Italic).

 Starp virsrakstiem / apakšvirsrakstiem un tekstu, starp tekstu un sekojošo apakš
nodaļas virsrakstu – viena pamatteksta rindas atstarpe. 

1.19. Tabulas, attēlus un formulas izvieto tekstā pēc pirmās to norādes vietas. Ja tabulā 
vai attēlā iekļautā informācija, kā arī tekstā rakstītā formula ir aizgūta, tas jānorāda 
atsaucē uz attiecīgo datu avotu. Atsaucei jāatrodas tabulas virsrakstā vai tieši zem 
tās, pie attēla nosaukuma vai norādē / skaidrojumā par attiecīgo formulu.

 Tabulu virsraksti un teksti, attēlu paraksti, zemsvītras un skaidrojošās pie zīmes – 
ar vienu (Single) rindstarpas intervālu.
 1.19.1. Tabulas virsrakstam jābūt īsam, konkrētam un skaidri saprotamam, tajā 

jānosauc tabulas tēma un saturs.
  Tabulas numurē ar arābu cipariem pieaugošā kārtībā katras nodaļas ietvaros, 

izmantojot dubulto numerāciju (nodaļas numurs un tabulas kārtas skaitlis, 
piemēram, 6.1. tabula).

  Tabulas numuru izvieto lapas labajā pusē (ar vienu pamatteksta rindas 
atstarpi no iepriekšējā teksta, tabulas vai attēla) virs tabulas virsraksta 11 pt 
lielumā. 

  Tabulas virsrakstam jābūt horizontāli centrētam, burtu lielums 11 pt, ar 
trek  ni nājumu (Bold). Virsraksta beigās punktu neliek. Starp virsrakstu un 
pašu tabulu jāatstāj 6 pt atstarpe. 

  Tabulas izmēriem jāsakrīt ar pamatteksta robežām pa horizontāli (t. s. lap-
puses “spoguli”); ja tā ir mazāka, tabula tiek centrēta horizontāli.

  Neveido tabulas, kurām rindu un kolonnu skaits ir mazāks par trim.
  Tabulu tīklu veidojošo līniju biezums – ½ pt, fona tonējumu nelieto.
  Tabulas teksta burtu lielums – 11 pt, ar 1 rindstarpas (Single) intervālu.
  Tabulas galvā kolonnu virsraksti tiek centrēti, bet rindu virsraksti (parasti 

pirmajā kolonnā) – līdzināti pret kreiso malu.
  Tabulas ailēs pirmos vārdus raksta ar lielo burtu, pakārtotajās ailēs – ar 

mazo. Diagonālās svītras tabulā nav pieļaujamas. Visām tabulas šūnām jābūt 
aizpildītām.
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  Iekļaujot tabulā skaitliskos rādītājus rezultātu aprakstā, jāievēro daži vispā rīgi 
pamatprincipi:

• skaitliskās informācijas precizitātei visas tabulas robežās jābūt vie nādai; 
kā decimālzīmi latviešu valodā lieto komatu (10,25), angļu valodā – 
punktu (10.25);

• decimāldaļskaitļus norāda ar divām zīmēm aiz komata (vai punkta), 
izņe mot varbūtību p, kuru var norādīt ar 3 zīmēm aiz komata (vai punkta).

  Ja nepieciešamas skaidrojošās piezīmes zem tabulas, tās noformējamas 
šādi: atstatums no tabulas – 6 pt, burtu lielums 10 pt, gaiši (Regular), 1 rind-
starpas (Single) atstarpe, līdzināt pie kreisās malas: 

• vispirms informācija, kas attiecas uz visu tabulu kopumā;
• pēc tam informācija, kas attiecas uz atsevišķām tabulas daļām;
• visbeidzot – statistiskās nozīmes līmeņa skaidrojums.

  Ievietojot tabulu, virs un zem tabulas “bloka” (tabulas numurs + virsraksts + 
tabula + skaidrojošās piezīmes) jāatstāj 1 tukša rinda līdz pamattekstam vai 
sekojošam apakšnodaļas virsrakstam vai citam tabulas vai attēla “blokam”.

  Tabula var turpināties arī nākamajās lappusēs – bez virsraksta, bet ar norādi 
“… tabulas turpinājums” vai “… tabulas nobeigums”. Tabulas galva ir jāatkārto 
katrā lappusē. 

 1.19.2. Attēli. Visas ilustrācijas – zīmējumi, shēmas, diagrammas, grafiki, skenē jumi, 
fotogrāfijas u. c. – ir attēli. Attēlus numurē ar arābu cipariem pieaugošā 
kārtībā nodaļas robežās, izmantojot dubulto numerāciju (nodaļas numurs 
un attēla kārtas skaitlis, piemēram, 6.1. attēls). 

  Katram attēlam jāpiešķir atbilstošs nosaukums – attēla paraksts, kuru raksta 
zem attēla vienā rindā ar attēla numuru (piemēram, 2.3. att. Sirds vār stu lis). 
Paraksts zem attēla centrēts horizontāli – ieteicams attēla pla tumā, burtu 
lielums 11 pt, attēla numurs gaišs (Regular), attēla nosaukums – ar trekni-
nājumu (Bold). 

  Attēlu tehniskais izpildījums: ieskenētas fotogrāfijas, zīmējumi un grafiki tiek 
izpildīti ar specializētām datorprogrammām, vēlams pielīdzināt dia grammu / 
grafiku tīklu līniju biezumu – ½ pt, burtu un ciparu lielums – 11 pt, gaiši 
(Regular). 

  Promocijas darbā iekļaujamos grafikus vēlams sagatavot melnbaltus. Fonu 
tonējumu un to norobežojošo ierāmējumu nelieto. Attēlos jāizvairās no uz rak-
stiem uz tiem, to vietā lieto saīsinājumus, ciparus un simbolus, kurus atšifrē 
skaidrojošajās piezīmēs zem attēla paraksta – burtu lielums 10 pt, gaiši 
(Regular), centrē horizontāli. 

  Attēla izmēri nedrīkst pārsniegt pamatteksta robežas (t. s. lappuses “spo-
guli”); ja attēls ir mazāks, to centrē horizontāli pamatteksta platuma robežās, 
attēla parakstu (un piezīmes zem tā) savukārt centrējot attēla platumā.

  Ievietojot attēlu, virs un zem attēla “bloka” (attēls + attēla paraksts + skaid-
ro jošās piezīmes) atstāj 1 tukšu rindu līdz pamattekstam vai sekojošam 
apakš nodaļas virsrakstam vai citam attēla vai tabulas “blokam”. Starp attēlu 
un attēla parakstu atstāj 6 pt atstarpi.
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 1.19.3. Formulas tekstā raksta atsevišķā rindā, tās centrējot pa vidu un atstājot 
virs un zem formulas 1 tukšu rindu. Formulu izveidē lieto formulu sagata-
vošanas programmu Equation Editor vai citas. Formulas numurē nodaļas 
robežās, to kārtas numurus rakstot apaļajās iekavās pretī formulai lapas 
labajā malā. Burti, cipari un simboli – 12 pt lielumā. Formulās ietverto 
lielumu mērvie nības raksta aiz to nosaukumiem vai tekstā dotajām skait lis-
kajām vērtībām. Formulā lietoto simbolu atšifrējumu raksta zem formulas 
(katru savā rindā).

1.20. Visā darbā jālieto SI sistēmas fizikālo lielumu mērvienības un to atvasinājumi, 
kā arī apzīmējumi atbilstoši MK 23.03.2010. noteikumiem Nr. 237, atkāpes pieļau-
jamas atsaucēs.

 Mērvienību saīsinātos apzīmējumus (piem., mg) lieto aiz lieluma skaitliskajām 
vērtībām, tabulu aiļu virsrakstos un paskaidrojumos pie formulām. Mērvienību saīsi-
nātajos apzīmējumos punktu pie saīsinājuma zīmes nelieto. Tos raksta vienā teksta 
rindā ar lieluma skaitlisko vērtību, nepieļaujot skaitliskās vērtības un mēr vienības 
apzīmējuma dalījumu divās rindās. Visu salikto mērvienību apzīmējumus ar pozi-
tīvas vai negatīvās pakāpes pierakstu raksta, izmantojot augšrakstu (Superscript), 
piemēram: m · s–1, kg · m+2. Atvasinātās mērvienībās jālieto vienāda rakstība – saīsi-
nājumi vai pilni nosaukumi.

1.21. Literatūras atsauces tekstā un literatūras sarakstu noformē saskaņā ar RSU 
izstrādātajām rekomendācijām “Atsauču un darbā izmantoto avotu un literatūras 
saraksta noformēšanas metodiskie norādījumi”  
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/izmantoto_avotu_literaturas_ 
saraksta_noforme sanas_noradijumi_jan16.pdf

1.22. Pielikumi. Promocijas darbam var pievienot pielikumus, kuri ir izvērtēti darba 
pamatdaļā. Pielikumus no pārējā darba atdala ar atsevišķu lapu, uz kuras ir virs-
raksts PIELIKUMI (šo lapu nenumurē, bet iekļauj kopējā numerācijā; turpmākās 
lapas numurē).

 Pielikumiem obligāti jānorāda atsauces uz avotu, ja vien pielikums nav autora paša 
veidots.

 Pielikumā izvietotie materiāli jānumurē augšējā labajā stūrī ar arābu cipariem 
(piemēram, 1. pielikums) – burtu lielums 11 pt, gaiši (Regular). Katram pielikumam 
zem numura jābūt tā nosaukumam, centrētam lapas teksta “spoguļa” platumā – 
burtu lielums 11 pt, treknināti (Bold).

 Pielikuma nosaukumu izvieto tā, lai nosaukums būtu pilnīgi izlasāms arī pēc lapas 
salocīšanas (ja pielikuma lapa ir izveidota lielāka par A4 formāta lapu). 

 2. PROMOCIJAS DARBA KOPSAVILKUMS

Kopsavilkumā koncentrētā veidā atspoguļo promocijas darba saturu, tādēļ tam jābūt 
zinātniskā darba lakoniskam, konstruktīvam izklāstam, kas apliecina autora prasmi kon-
centrēti izteikt sava darba problemātiku, metodiskā risinājuma adekvātumu, analīzes 
oriģinalitāti, rezultātu novitāti un nozīmīgumu.
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Kopsavilkuma ievadā raksturo zinātniskā darba problemātiku un struktūru, pētī jumu 
mērķi un virzienu, zinātnisko novitāti un autora personīgo ieguldījumu, darba aprobā ciju 
un rezultātu realizāciju.

Teksta izklāstam ir brīva forma, tomēr tajā jābūt pilnībā atsegtai zinātniskās proble-
mātikas risinājuma shēmai un kompaktā veidā jāparāda autora zinātniskās domāšanas 
oriģinalitāte, korektums un konstruktīvisms zinātnisko problēmu risināšanā, apstiprinot 
to ar analītiskiem, skaitliskiem vai grafiskiem modeļiem, statistiskiem rādītājiem, darba 
rezultātiem secinājumu un rekomendāciju veidā.

Publikāciju sarakstā iekļauj autora zinātniskās publikācijas un publicēšanai pie ņemtos 
darbus, kas attiecas uz darba tematiku.

Valoda. Kopsavilkumu veido 1) latviešu valodā un 2) promocijas padomes noteiktajā 
svešvalodā (parasti angļu valodā). 

Apjoms. Ieteicamais apjoms – līdz 50 lappusēm.
Druka. Abpusēja. 

Tehniskais noformējums. Kopsavilkuma noformējuma principi ir analoģiski pro-
mocijas darba noformējumam, ievērojot turpmāk norādītos izņēmumus (sk. 2.1.–2.5. p.).
 2.1. Formāts: A5 (148 mm × 210 mm).
 2.2. Teksta izvietojums lapaspusē: attālums no augšas – 1,5 cm, no apakšas – 2,0 cm, šajā 

joslā iekļaujot arī centrētu lappuses numuru (11 pt, Regular), no iekšmalas – 2,0 cm, 
no ārmalas – 1,5 cm; lappusēm jābūt spoguļmalām (Mirror margins), lai neradītu 
problēmas, darbu iesienot vai iešujot. 

 2.3. Burtu lielums un rindstarpu attālums: 
• teksta 1. līmeņa virsrakstu burti – 12 pt (Uppercase, Bold); 
• 2. un 3. līmeņa apakšnodaļu virsraksti – 11 pt (Bold);
• pamatteksts – 10 pt (Regular);
• pamatteksta rindkopas pirmās rindas atkāpe – 1 cm (10 mm);
• tabulu virsraksti un attēlu paraksti – 10 pt (Bold);
• teksts tabulās, attēlos, zemsvītras piezīmēs, skaidrojumos zem attēliem un 

tabulām – 9 pt (Regular); 
• literatūras avoti un bibliogrāfiskie saraksti – 9 pt, ar 1 rindstarpas (Single) intervālu.

 2.4. Pēc kopsavilkuma titullapas pievienojama kopsavilkuma pasītes lapa, kas netiek 
numurēta, bet ir iekļauta kopējā lapu skaitā. 

 2.5. Kopsavilkuma titullapā ietveramā informācija:
  Rīgas Stradiņa universitāte
  Darba autors
  Darba nosaukums
  Promocijas darbs ... doktora zinātniskā grāda iegūšanai
  Specialitāte (vai apakšnozare)
  Darba zinātniskais vadītājs(-i)
  Rīga, … (gads)
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 2.6. Kopsavilkuma pasītē ietveramā informācija:
  Promocijas darbs izstrādāts
  Darba zinātniskais vadītājs(-i)
  Oficiālie recenzenti
  Promocijas darba aizstāvēšanas laiks, vieta
  Informācija par līdzdalību ES vai citos projektos, projekta finansiālu atbalstu, ES vai 

attiecīgā projekta logo (kārtība – vispirms logo, tad informatīvais apraksts)
  Promocijas padomes sekretāre
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Prasības materiālu iesniegšanai žurnālā 
Stomatologija, Baltic Dental and 

Maxillofacial Journal

Instructions for authors

Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal is an international periodical 
journal. Articles published in it are recognized towards scientific degrees. It publishes 
original scientific articles, literature reviews, clinical case analyses and information for 
dentists, oral pathologists and maxillofacial surgeons, other specialists of medicine and 
public health as well as for researchers. 

Presentation of manuscripts. Manuscripts must be submitted electronically using 
the online submission at http://www.sbdmj.com.

During submission of manuscript the submitting author on behalf of all co-authors 
must agree to transfer all copyrights to the publisher in case article is published and 
guarantee that the article is original, does not interfere with copyright regulations and is 
not previously published, handed or planned for handing to other journals, except in form 
of thesis or presentation.

Manuscripts must be accompanied by a covering letter, stating clearly why the work 
is considered suitable for publication in “Stomatologija” and explaining the importance 
of the study.The text of the covering letter can be typed into the appropriate form during 
the submission process.

Manuscripts must be submitted in Microsoft Word file format composed in double-
spaced interval with 2.5 cm margins on A4 size pages. Manuscript file must contain all 
parts described below in the Parts of submitted article section of these guidelines and 
include all illustrations and tables. Use of abbreviations should be limited to minimum; 
full terms should be presented together with the first abbreviation. There should not be 
abbreviations in title of the article.

Authorship. Number of authors is not limited and their order is determined by 
the authors themselves. Every author carries responsibility for the contents of the article. 
The authorship is conferred taking into consideration the contribution of the author to 
the conception of the article, planning or data analysis during the preparation, correction 
and admission of the final version of the article. 

Receipt of subsidies, collection of data or group leading is not sufficient for authorship. 
At least one of the authors should carry responsibility for conclusions. In case of a wider 
group of authors, several principal authors should be pointed out while other authors con-
tributed to the article may be specified in the “Acknowledgements” section. Editors have 
a right to claim for the substantiation of authorship.
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General requirements. The article should not exceed 4000 words including tables. 
Articles of 2000 words (approximately 6 to 8 pages) are most welcome.

Each part of the article has a page break. Only scientific articles ought to contain 
following sections placed in exact order: title page, front page, summary and keywords, 
introduction, material and methods, results, discussion, conclusions, references, statement 
of conflicts of interest and acknowledgements (optional).

Scientific articles must be prepared according to the rules of scientific style. Terms 
must be written in English language (Latin language may be used in case there is no 
equivalent in English). Authors carry full responsibility for the terms used in the article 
and the text written in English language. Only widely accepted scientific terms may be 
used, with abbreviations available. The work should not contain misprints.

Parts of submitted article

1. Title page. It should contain full title, short title (not exceeding 70 characters, 
insluding spaces), authors’ full names, names of institutions as well as name, surname, 
address, e-mail and telephone or fax numbers of corresponding author. There should be 
a clear statement how many pages of text the article contains and how many tables and 
illustration were used. Professional CVs (not more than 50 words) of authors should be 
provided in the title page.

2. Front page. Front page should contain only full title (authors’ surnames and name of 
institution should not be repeated). Abstract of article containing no more than 250 words 
but no less than 600 characters should indicate the objective, material and methods, results 
and conclusion. New and important aspects of study should be emphasized. Grant numbers 
should also be indicated. Not more than five keywords should follow the abstract text. The 
terms are used according to the list of names of medical disciplines (MeSH), available in 
the journal “Index Medicus”.

3. Text of Scientific Article of scientific articles is subdivided into several sections: 
introduction, methods, results, discussion, conclusions (results and discussion may be 
joined into one section). Review articles, leading articles and case reports are written in 
free style.

 A. Introduction should indicate relevance, originality and objectives of the article.
 B. Material and Methods should extensively describe material and methods. 

Previously published methods should be summarized and corresponding references 
should be indicated. Statistical methods should be described in detail. Research 
involving human subjects must be performed in accordance to the principles of 
Helsinki Declaration of 1975 (revised in 1983), and experiments with animals 
should comply with laws that regulate handling of laboratory animals and their 
utilization. Approval by the local ethics committee should be stated with date of 
issue and registration number.

 C. Results should be described without repeating Methods section. Data in text should 
not duplicate data presented in tables and illustrations.
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 D. Discussion should be specific and associated with results of research. New and 
important aspects of scientific work as are emphasized. Data presented in intro-
duction and Results section should not be repeated in detail. The importance and 
deficit of results related to other similar works can be discussed.

 E. Conclusions should summarize results of research. They should be set on 
the grounds of acquired data. New hypotheses need substantiation.

 F. Statement of conflicts of interest
  Provide here any financial disclosures and/or conflicts of interest for all authors.
  Please list any past or present financial relationships with manufacturers of any 

of the materials or devices described in the manuscript. This includes relevant 
consultancies or other links with the pharmaceutical or bio material industry or 
regulatory agencies that may cause potential conflicts of interest.

  If none exist, please indicate, “The authors state no conflict of interest.”
 G. List of references should be based on Vancouver system and on “Uniform require-

ments for manuscripts submitted to biomedical journals” (JAM 1997; 277:92734). 
References should be listed on basis of citing succession in text. When reference is 
cited for the first time, its number should be indicated in parentheses, e.g. [1]. List 
of references for scientific article should be limited to 30 references; for literature 
review limited to 50 references. It is recommended that mostly last fiveyear publica-
tions would be referenced. References that are cited in tables or illustrations only are 
numbered in the order in which the tables or illustrations were earlier mentioned 
in the body text. Prepared but not yet published articles can also be included in 
the reference list, however, the journal must be mentioned with a note “upcoming”. 

  When journal article is referenced, up to six authors should be listed. If there are 
more than six authors, only first six should be listed followed by “et al.”.
 1. Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friendl HP, Ivanov E, et al. 

Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 years followup. 
Br J Cancer 1996; 73:100612. 

  If the article is not in English, the title should be presented in original language 
and English translation should be given in parenthesis:
 1. Malinauskienė V., Gražulevičienė R. Socialinių darbo veiksnių įtaka mio-

kardo infarkto rizikai tarp 25–64 metų Kauno rajono vyrų (Social status 
and risk of myocardial infarction among 25–64 years old male population 
in Kaunas). Medicina 2000; 36:21725.

  Chapter in book:
 1. Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In Laragh JH, Brenner 

BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 
2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p.46578.

  Monographs and books:
 1. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. 

Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.
 2. Norman LJ., Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. 

New York: Churchill Livingstone; 1996.
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4. Tables should be submitted in the end of the article on separate pages and sequen-
tially numbered. Each table should bear a title. Legend and abbreviations should be presented 
in footnote of the table. Too many tables should be avoided. Tables must be referenced in 
body text using parentheses (Table 1). All measurements should be presented according to 
SI measurement system.

5. Illustrations should be sequentially numbered and presented in the end of 
the article on separate pages not embedded into article text. List of titles of pictures should 
be presented on separate page. All pictures should be referenced in the text using paren-
theses (e.g. Figure 1). If the illustrations had been published before, a written permission 
of author is needed for the reproduction. Permission is not needed for public documents.

6. Acknowledgments should recognize only those persons and organizations who 
directly participated in the research and supported it. In this section all persons who pro-
vided their intellectual support, such as scientific consulting, data collecting, participation 
in clinical work, but were not conferred authorship should be mentioned.

Liability. Authors are liable for presented estimations, opinions and recommendations. 
Nor editor, neither publisher is liable for the information presented.

Reviewing. Scientific articles are peer reviewed by no less than two reviewers holding 
scientific degrees. Authors have to modify articles in respect to suggestions presented in 
peer review or to provide motivated explanation why suggestion was not considered. After 
peer reviewing, corrected articles have to be presented in two copies.

Technical requirements. All parts of the article, including the title page, article 
text, tables and illustrations, must be presented using Times New Roman font (size – 12, 
double spaced) in a single Microsoft Word file format assigning a filename formed of first 
five letters of the surname of principal author.

Tables can be presented in separate files assigning filenames formed from first 
five letters of the surname of principal author, a letter ‘T’ and the number of the table 
(e.g., the 5th table of Jackson’s article should be saved as ‘jacksT5.rtf’.

Illustrations can be presented in separate files, in TIFF CMYK format (300 dpi reso-
lution), graphs – created with Microsoft Excel, assigning filenames formed from first five 
letters of the surname of the principal author, a letter ‘F’ and the number of illustration 
(e.g., the 3rd illustration of Jackson’s article should be saved as ‘jacksF3.xls’ if it is a graph 
or ‘jacksF3.tif’ if it is a photo or drawing). If a colour graph is created, a blackandwhite 
version should be provided together. The list of titles of illustrations is presented in the end 
of the body text of the article.
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Prasības materiālu iesniegšanai žurnālā 
“Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis”

Tehniskās un satura prasības 
 1. Raksti tiek pieņemti sagatavoti elektroniskā versijā – datorsalikumā. Sistēmas pra-

sības: PC, kāda no MS Office teksta redaktora Word versijām. Tekstam jābūt saglabātam 
***.doc vai ***.docx vai ***rtf formātā. Gadījumā, ja teksts rakstīts ar Mac platformas 
teksta redaktorprogrammu vai t. s. brīvā ofisa programmām, žurnāla redakcija nega-
rantē, ka konvertācijas procesā saglabāsies vēres un specifiskas teksta zīmes un 
sim boli – īpaši tas attiecas uz valodnieciskiem tekstiem. 

 2. Datorsalikuma parametri: 12–14 punktu Times New Roman fonts (tas attiecas arī uz 
vērēm!), standarta atstarpes un lapas parametru iestatījumi. Netiek pieņemti teksti, 
kuru noformējumā izmantota teksta redaktora Word opcija footnote. Vērēm, kas ietver 
avotus, literatūru, citas piezīmes un skaidrojumus, jāatrodas aiz teksta, un tās jāveido, 
izmantojot teksta redaktora Word opciju endnote. 

 3. Rakstam jābūt uzrakstītam labā valodā, sliktā valodā uzrakstītus darbus redakcija 
nepieņem.

 4. Raksta saturam un struktūrai jāatbilst zinātniska teksta veidošanas prasībām. Raksta 
ievada daļā vienas līdz divu rindkopu ietvaros jāsniedz vispārēja, tekstu rakstu rojoša 
informācija par rakstā aplūkotajām problēmām, teorijām, izvirzītajiem jautā ju miem, 
problēmas nostādne, pētījuma nepieciešamības pamatojums, pētījuma aktualitāte. 
Gadī jumā, ja autors(-i) neiesniedz angļu vai vācu valodā sagatavotu kopsavil kumu, 
rak sta ievadrindkopas tiek izmantotas kopsavilkuma veidošanai. Izklāsta daļā posm-
secīgi jāap raksta problēmas risinājums. Nobeiguma daļā jādod konspektīvi seci nājumi, 
vēr tē jumi, ieteikumi, vispārinājumi. Izklāstam jāattīstās loģiski, tam jābūt kompo   zi cio-
nāli pārdomātam, terminoloģiski precīzam, skaidram. 

 5. Raksta virsraksta vēlamais apjoms – trīs līdz seši vārdi. 
 6. Zem virsraksta jānorāda autora(-u) pilns vārds, uzvārds, akadēmiskais statuss, zināt-

niskais grāds, amats, tālrunis un elektroniskā pasta adrese. 
 7. Zem ievada rindkopas jābūt pievienotiem trīs līdz pieciem atslēgvārdiem, ar rindas 

atstarpi seko teksts. 
 8. Tekstu nepieciešamības gadījumos iespējams strukturēt ar apakšvirsrakstu palī dzību. 
 9. Citāti no abām pusēm liekami pēdiņās, izlaidumi tajos ir obligāti jānorāda ar div punkti 

kvadrātiekavās [..]. Par citātu precizitāti atbild autors. Lieli izlaidumi citātos nav pie-
ļaujami! 

 10. Aiz punkta, komata, kā arī starp iniciāli un uzvārdu jābūt viena piesitiena atstarpei. 
 11. Teksta izcēlumi (trekninājums, kursīvs, pasvītrojums u. tml.) nav vēlami. 
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 12. Rakstu apjoms no 8000 rakstu zīmēm līdz 40 000 rakstu zīmēm (apjoms izmērāms, 
izmantojot teksta redaktora Word opciju Word Count: Characters with space). 

 13. Vienkāršākas tabulas un grafiki, kas veidoti, izmantojot standarta teksta redaktora 
Word opcijas, tiek ievietoti attiecīgajā tekstā. Attēli, fotogrāfijas, ilustrācijas, tabulas, 
kas veidotas ar specifiskām profesionālajām programmām (dažādiem ilustratoriem, 
Excel u. tml.) iesniedzami, nevis ievietoti tekstā, bet gan elektroniski kā atsevišķi faili 
ierakstīti datu nesējā (diskā) kopā ar tekstu. Tekstā jānorāda vieta, kur attiecīgajam 
attēlam jāatrodas, bet tekstu beigu daļā pievienojami attiecīgā ilustratīvā materiāla 
paraksti (ja tādi nepieciešami). 

 14. Līdzās rakstam tiek iesniegts tā kopsavilkums angļu vai vācu valodā, tajā jānorāda 
arī raksta nosaukums attiecīgajā valodā un atslēgvārdi. 

 15. Rakstus vēlams iesniegt ierakstītus CD+ vai DVD+ formāta diskos. Vajadzības gadī-
jumā tos iespējams nosūtīt arī pa elektronisko pastu, pievienotus kā pielikumu 
(attachment). 

 16. Vēlamā raksta kopsavilkuma apjoms ir līdz 3000 zīmēm. Ja autors nevar nodrošināt 
tā tulkojumu, redakcija nodrošina tulkojumu angļu valodā.

Literatūras avotu atveide vērēs 
 1. Par vēru precizitāti atbild raksta autors. 
 2. Grāmata. Atveides formula: Autora uzvārds, I[niciālis]. Grāmatas nosaukums. Izdo-

šanas vieta: Izdevniecība, izdošanas gads. Kopējais lappušu skaits. 
• Baltakmens R. Latvietis un viņa zirgs. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 282 lpp. 
• Dummet, M. Origins of Analytical Philosophy. Cambridge, Mass.: Harvard University 

Press, 1993. xi, 199 p. 
• 20. gadsimta Latvijas vēsture. 1: Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pa slu

dināšanai, 1900–1918. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000. 869 lpp. 
• Semanis E. (red.). Demokrātijas pamati. Rīga: Zinātne, 1993. 239 lpp. 
• Latvijas statistikas gadagrāmata, 1995. Rīga: LR Valsts Statistikas komiteja, 1995. 

123 lpp.
  Reizēm izdevuma lappušu numerācijai lietotas divas ciparu sistēmas – romiešu (patei-

cību, satura un priekšvārda aizņemto lappušu numurēšanai) un arābu (pamatteksta 
aizņemto lappušu numurēšanai). Šādā gadījumā, norādot kopējo lappušu skaitu, tiek 
minē tas abos veidos numurētās lappuses, romiešu ciparu pierakstot ar mazajiem bur-
tiem, piem., xi, 199 p. vai arī xxiv, 345 lpp. u.tml. 

 3. Raksts krājumā. Atveides formula: Autora uzvārds, I[niciālis]. Raksta nosaukums. Grām.: 
(vai In: ja darbs ir svešvalodā; B кн: ja grāmata ir krievu valodā) Grāmatas nosau kums. 
Izdošanas vieta: Izdevniecība, izdošanas gads. Aizņemtās lappuses. (Sērija). 
• Follesdal, D. Husserl on evidence and justification. In: Edmund Husserl and 

the Phenom enological Tradition. Boston: The Catholic University of America Press, 
1988. Pp. 107–129. (Studies un Philosophy and the History of Philosophy, vol. 18.). 

• Ostrovska I. Valsts un pilsoniskā sabiedrība: savstarpējo attiecību attīstība 
pār ejas periodā. Grām.: Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. Rīga: Jumava, 1998. 
71.–88. lpp. 
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 4. Raksts žurnālā. Atveides formula: Autora uzvārds, I[niciālis]. Raksta nosaukums. 
Izdevuma nosaukums. Gads. Sējums (Numurs): Aizņemtās lappuses. 
• Eglīte P. Dzīves kvalitāte laika izteiksmē. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 2000. 

54 (5/6): 2–9. 
• Pabriks, A. Citizenship and rights of minorities in Latvia. Humanities and Social 

Sciences. Latvia. 1994. 1: 60–67. 
  Žurnālu aprakstā ar sējumu tiek domāts gadagājums, iekavās uzrādītais skaitlis ir 

žur nāla kārtas numurs konkrētā gadagājuma jeb sējuma ietvaros. 
  Angļu valodā raksta nosaukumā (arī krājumos ievietotajos rakstos) visus vārdus raksta 

ar maziem sākumburtiem, izņemot tos, kurus saskaņā ar pareizrakstības normām 
jāraksta ar lielu sākumburtu. Izdevumu (grāmatas, žurnāli, laikraksti) nosaukumā 
visus pamatvārdus raksta ar lielo sākumburtu. 

 5. Raksts laikrakstā. Atveides formula: Autora uzvārds, I[niciālis]. Raksta nosaukums. 
Laikraksta nosaukums. Gads. Datums (mēneša nosaukumu raksta saīsināti, vienzilbes 
vārdus – nominatīvā). Lappuses (ja izdevumam ir vairāk nekā 8 lappuses). 
• Strazdiņš I. Matemātiķi pasaulē un Latvijā. Zinātnes Vēstnesis. 1999. 8. marts. 

 6. Materiāli no interneta. Autora uzvārds, I[niciālis] (vai arī kolektīvais autors, kas publi-
kāciju sagatavojis). Norāde, ka materiāls ņemts no interneta (minot datumu, kad tas 
aplūkots), un publikācijas adrese internetā. 
• Suler, J. The psychology of cyberspace. Sk. internetā (2002.22.06.) http://www.rider.

edu/users/suler/psycyber/ psycyber.html 
• Latvijas Zinātņu akadēmija, LR Patentu valde. Latvijas izgudrotāji: Juris Upat nieks. 

Sk. internetā (2002.22.05.) http://159.148.90.160/latv/izgudrotaji/ UpatnieksJ.asp 
 7. Arhīvu dokumenti. Atveides formula: Kolekcijas nosaukums. Vieta, kur kolekcija gla-

bājas (šifrs). 
• E. Ādamsona kolekcija Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā. RLMVM 168468 

(Adams, R 16/14, 7. lp.). 
• LVVA, 623. f., 1. apr., 42. l., 136 lp. (Jelgavas reālskola. Pārskati par skolēnu pārcelšanu 

uz nākamo klasi, 1913.–1914. g.). 
• LVVA, 3142. f., 1. apr., 72. l., 7. lp. 

  Doti trīs dažādi pieraksta paraugi, autoram jāizvēlas viens no tiem un tas konsekventi 
jāievēro. 

Dažādi dokumenti. Atveides formula: Dokumenta izdevējs. Dokumenta nosaukums 
(izdošanas datums). Publicēšanas dati. 

• Latvijas Republikas ministru kabinets. Noteikumi Nr. 278 “Noteikumi par ietek mes 
uz vidi novērtējumu” (1998. 4. aug.). Latvijas Vēstnesis. 1998. 7. aug. 

• Latvijas Republikas Saeima. Alternatīvā dienesta likums (2002.30.05.). Sk. inter netā 
(2002.22.06) http://www.likumi.lv/ docphp?id=63406
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Prasības materiālu iesniegšanai 
RSU Juridiskās fakultātes elektroniskajam 
zinātnisko rakstu krājumam “SOCRATES’’

Raksta materiāli jāiesniedz RSU Juridiskajā fakultātē, nosūtot pa e-pastu uz adresi: 
Andrejs.Vilks@rsu.lv vai Sandra.Kaija@rsu.lv

Raksta iesniedzējs uzņemas atbildību saskaņā ar pastāvošajām tiesību normām par 
to, ka iesniegtais darbs nav plaģiāts, nav publicēts vai iesniegts publicēšanai citā izde vumā, 
kā arī atbildību par visām iespējamām sekām, kas seko no autortiesību un blakus tiesību 
normu pārkāpumiem un izriet no iesniegtā darba.

Zinātniskajam rakstam jābūt uzrakstītam latviešu vai angļu valodā.
Rakstiem, kuri iesniegti latviešu valodā, jābūt arī darba nosaukuma un kopsavil

kuma, kā arī attēlu parakstu un tabulu nosaukumu tulkojumam angļu valodā. Piezīme. 
Attēlu un tabulu virsrakstiem jābūt izsmeļošiem, resp., saprotamiem (gan lat viešu, gan 
angļu valodā), arī bez iedziļināšanās tekstā.

Raksta saturam jābūt oriģinālam, jāsatur iepriekš nepublicēti rezultāti, tas nevar būt 
iepriekš publicēts citā izdevumā vai iesniegts citur publicēšanai.

Ieteicamais raksta apjoms 8 līdz 12 lappuses.

Tehniskās prasības

Raksts jāiesniedz atbilstoši RSU zinātnisko rakstu krājuma noformējuma prasībām 
(sk. https://www.rsu.lv/rsuzinatniskieraksti).

Atsauces tekstā un darbā izmantotā literatūra jānoformē atbilstoši Atsauču un darbā 
izmantoto avotu un literatūras saraksta noformēšanas metodiskajiem norādījumiem 
(sk. https://www.rsu.lv/biblioteka).

SVARĪGI!
• Iesniegtie raksti, kas neatbildīs iepriekšminētajām prasībām, tālāk netiks izskatīti.
• Raksti pirms publicēšanas tiek anonīmi recenzēti.

mailto:Sandra.Kaija@rsu.lv
https://www.rsu.lv/rsu-zinatniskie-raksti
https://www.rsu.lv/biblioteka
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Doktora studiju programma 
“Medicīna”

Doktora studiju programmas “Medicīna” vadītāja 
prof. Angelika Krūmiņa

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte 
 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, 
 D korp., 4. st., 402. kab.

Tālrunis: +371 29113833

E-pasts: Angelika.Krumina@rsu.lv

mailto:Angelika.Krumina@rsu.lv
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Doktorantu promocijas darbu nosaukumu saraksts  
doktora studiju programmā “Medicīna”

1. studiju gads
• Acs priekšējo daļu izmaiņas keratītu gadījumā
• Agrīnas intervences adaptācija un klīniskās efektivitātes novērtējums šizofrēniskā 

spektra pacientiem Latvijas reģiona apstākļos
• Agrīnas malignitātes pazīmju diagnostika siekalās un mutes vēždraudes audos 
• Aktīnisko keratožu lokālās terapijas ar imikvimodu radītā iekaisuma prognotiskie 

marķieri
• Anomālijas augļiem ar euploīdu kariotipu un strukturāliem defektiem
• Ar ekstrakorporālu detoksikācijas metodēm ārstētu sepses pacientu slimības iznā-

kumu saistība ar oksidēšanās-reducēšanās sistēmu, mikro- RNS un DNS degradācijas 
produktiem

• Asterosklerotiskās pangas hemodinamisko un anatomisko parametru raksturojums 
bez ST segmenta elevāciju akūta koronārā sindroma pacientiem, tā loma ārstēšanas 
taktikas izvēlē un saistība ar slimības klīnisko iznākumu

• Bērnu vecumā smagi noritošu infekciju diagnostikas un ārstēšanas klīniskā, 
molekulār bioloģiskā un morfofunkcionālā izpēte

• Dedzinošas mutes sindroma simptomu un ar stresu saistīto faktoru izvērtējums
• Emocionālo un uzvedības problēmu prevalence un ar to asociētie faktori Latvijas 

pusaudžu populācijā
• Galektīna3 un osteopontīna diagnostiskā vērtība pēcinfarkta sirds mazspējas attīstībā
• Hroniska tonsillīta agrīnas diagnostiskas iespējas
• Imūnoģenētisko faktoru ietekme uz tuberkulozes attīstību un  norisi
• Individulizētas fizisko vingrojumu programmas, kas integrēta pacienta ikdienas 

dzīvē, efektivitāte fizisko un psihoemocionālo funkciju uzlabošanā, ikdienas aktivi-
tāšu un dalības līmeņa palielināšanā pacientiem ar plaušu arteriālo hipertensiju

• Kardioemboliska cerebrāla infarkta ārstēšanas rezultāti, prognostiskie marķieri un 
ilgtermiņa iznākums

• Klīniska hiperandrogēnisma izpausmes un cēloņi pusaudzēm
• Kognitīvi biheiviorālās pieejas deju un kustību terapijā efektivitātes novērtējums 

hronisku muguras lejas daļas sāpju pacientiem rehabilitācijā
• Kolorektāla vēža aknu metastāžu embolizācija ar ķīmijpreparātu uzlādētām mikro

sfērām monoterapijā un kombinācijā ar sistemātisku ķīmijterapiju – metode un 
klī nisko rezultātu salīdzinājums

• Kompleksa klīnika, molekulārbioloģiska un mikrobioloģiska izpēte bērna vecuma 
akūta komplicēta apendicīta gadījumā

• Latvijas pirmskolas vecuma bērnu stājas un fiziskās attīstības parametru analīze
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• Maksts vides un dzimumorgānu infekciju saistība ar dzemdes kakla priekšvēža 
saslimšanu

• Militāro apavu valkāšanas biomehāniskie aspekti un to saistība ar apakšējo ekstre-
mitāšu pārslodzes traumām

• Muskuloskeletālo sāpju asociēto darba vides faktoru izpēte Latvijas nodarbinātajiem
• Neirosarkoidozes radioloģiskā izpēte ar magnētiskās rezonanses metodi: izplatības 

ceļi, ārstēšanas efektivitātes un diferenciāldiagnostiskie kritēriji pacientiem ar 
sma dzeņu apvalku tuberkulozi un karcinomatozi

• Operāciju komandas drošības klimata un netehnisko prasmju saistības noteikšana 
inficē šanās riska novēršanai intraoperatīvajā periodā

• Optimāla dentālo implantu slogošanas laika izvērtēšana
• Pacientu apmierinātība ap psihiskās veselības aprūpes pakalpojumiem dažāda tipa 

psihiatriskās palīdzības struktūrvienībās psihiatrisko diagnožu grupām
• Patoloģiskā placentas veidošana to diagnostika un iznākumi
• Ritma kontroles efektivitāti nosakošie ģenētiskie faktori pacientiem ar mirdzaritniju 

pēc elektriskās kardioversijas
• Sejas augšanas un morfoloģijas izmaiņu novērtējums
• Sistemātiskās iekaisuma reakcijas parametru saistība ar kuņģa vēža prognozi un 

progresiju
• Sistemātiskas iekaisuma reakcijas parametru saistība ar lokālo stāvokli un dzīvildzi 

ķirurģiski ārstētiem kolorektālā vēža pacientiem
• Smagi ritošu dziļo elpceļu un invazīvo infekciju dzīves kvalitātes, molekulārās 

epidemio  loģijas un agrīno diagnostisko marķieru izpēte bērniem Latvijā
• Stacionāra pacientu subjektīvās drošības izjūtas saistība ar māsu profesionālās 

dzīves kvalitāti un to ietekmējošiem organizatoriskajiem faktoriem
• Trabekulektomijas filtrācijas šunta izvērtējums ar priekšējo daļu optisko koherences 

tomogrāfiju acīs pēc antiglaukomatozas operācijas
• Vairogdziedzera karcinomas morfoloģiskā un molekulārā profila diagnostiskā nozīme
• Vēlīnas cerebrālās išēmijas notikumu novēršanas iespējas pacientiem ar spontānu 

subarahnoidālu hemorāģiju
• Viegla kognitīva deficīta agrīna diagnostika, riska faktori un prognostiskie marķieri

2. studiju gads
• Acs priekšējo daļu izmaiņas intravitreālo injekciju rezultātā
• Antropometrisko rādītāju un reproduktīvās veselības raksturojums Latvijas populā-

cijas sievietēm vecuma posmā no 40 līdz 65 gadiem
• Ar autoimūno vairogdziedzera slimību saistītie ģenētiskie un vides faktori Latvijā 
• Augšstilba kaula kakliņa lūzumu ķirurģiskās ārstēšanas metodes izvēle vecāka 

gadagājuma pacientiem
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• Bakteriofāgu antibakteriālā efekta izvērtējums in vitro un in vivo sistēmās, efektīva 
bakteriofāgu diagnostiskā algoritma izveide pret no pacienta materiāla izdalītiem 
E. coli un Enterococcus spp. mikroorganismiem

• Bazālo šūnu karcinomas patoģenēzes un lokoreģionālo recidīvu attīstības īpatnības 
galvas un kakla rajonā

• Biomarķieru saistība ar klīniskās gaitas smagumu un prognozi sepses pacientiem
• Cerebrālās oksimetrijas monitorēšanas ietekme uz pēcoperācijas perioda norisi un 

ķirur ģisko rezultātu pacientiem mugurkaula ķirurģijas laikā pozīcijā uz vēdera
• Cilvēka parvovīrusa B19 un cilvēka bokavīrusa iesaiste nedemielinizējošu neirolo-

ģisku slimību patoģenēzē pieaugušajiem
• Cirkulējošās audzēja šūnas v. porta sistēmā kā kuņģa dziedzera ļaundabīgo audzēju 

agrīnas metastazēšanās diagnostiskais parametrs
• Darba nespējas asociētie darba vides un individuālie faktori nodarbinātajiem Latvijā 

2006.–2017. gadā
• Dzīves kvalitāte un dzīvildze senioriem pēc augšstilba kaula proksimālās daļas 

lūzuma 
• Hepatocelulārās karcinomas inovatīvu morfoloģisku un molekulāru faktoru diagnos-

tisks un prognostisks izvērtējums
• HPV infekcijas sastopamība orofaringeāla, hipofaringeāla un laringeāla plakanšūnu 

vēža pacientiem un nozīme audzēja attīstībā
• Iedzimto un iegūto trombofīliju nozīme mikrovaskulārajā brīvo lēveru ķirurģijā
• Iekaisuma un oksidatīvā stresa indikatoru izvērtēšana bērniem ar akūtu nekompli-

cētu apendicītu neķirurģiskas un ķirurģiskas ārstēšanas gadījumos
• Kaulu struktūras pārmaiņas pēc divfāzisku un trīsfāzisku stroncija saturošu bioma-

teriālu implantācijas dzīvniekiem ar eksperimentālu osteoporozi
• Klīniskais un imūnģenētiskais raksturojums pacientiem ar  reimatisko drudzi Latvijā 
• Klīnisko pazīmju kopuma, vecāku un ārstu izvērtējuma nozīme agrīnā smagu bakte-

riālu infekciju diagnostikā bērniem
• Latvijā audzētu inovatīvu graudaugu ietekme uz dažādiem vielmaiņas faktoriem 

veseliem cilvēkiem un pacientiem ar metabolisko sindromu
• Latvijas iedzīvotāju uztura veselībpratība un to ietekmējošie faktori
• Maksimālā spēka treniņa efektivitāte krūts vēža pacientēm ārstēšanas procesa laikā
• Miodēzes un elektromiostimulācijas ietekme uz attālajiem funkcionālajiem rezultā-

tiem pacientiem ar transfemorālu amputāciju
• Osteoporotisku kaulu biomehānisku rādītāju izmaiņas pēc lokālas pastiprināšanas 

ar bifāziskajiem   kalciju fosfātu biokeramikas materiāliem
• Paduses operācijas apjoms krūts vēža pacientēm pēc neoadjuvantas ķīmijterapijas
• Pārejas posma vecuma jauniešu ar cerebrālo trieku gatavība pieaugušā statusam 

saistībā ar neatkarīgu funkcionēšanu ikdienas dzīvē un veselības aprūpes sistēmā
• Postpoli sindroma izpēte slimniekiem pēc pārslimota ērču encefalīta
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• Potenciāli augsta riska Latvijas populācijas ALKD/C pacientu genotipisko un feno
tipisko pazīmju korelācija un to informatīvā vērtība

• Rubeosis faciei saistība ar diabētisku mikroangiopātiju, oksidatīvo stresu un dziļās 
glikācijas gala produktiem ādā

• Sakritība starp dehidratāciju, šķidrumu tilpuma distribūciju un glikokaliksa slāņa 
bojājumu sevoflurāna un propofola vispārējās anestēzijas laikā

• Salīdzinošs finansu krīzes ietekmes izvērtējums uz Latvijas veselības aprūpes sistēmu, 
ietverot iedzīvotāju veselību, aizsardzību no finansu riskiem un apmierinātību

• Sāpju aprūpes uzlabošana pēc ķeizargriezieniem, lai veicinātu pēcoperācijas atlabšanu
• Stacionāro pacientu plūsmas analīze saistībā ar veselības aprūpes organizēšanu un 

finan sēšanas izmaiņām Latvijā pēdējā desmitgadē
• Taisnās zarnas vēža molekulārbioloģiskie marķieri pacientiem pirms neodjuvantu 

terapijas kā ārstēšanas efektivitātes prognostiskie faktori
• Vitamīna B12 augstu un sevišķi augstu vērtību diagnostiskā nozīme

3. studiju gads
• Uz mūzikas terapiju balstītas psihosociālās rehabilitācijas programmas efektivitātes 

novērtējums 40–65 gadus vecām vēža pacientēm sociālās un emocionālās funkcio-
nēšanas veicināšanā

• Dažādu ogu un jauno dzinumu ekstraktu, kas iegūti ar liofilizācijas metodi, ietekme 
uz oksidatīvā stresa parametriem in vitro un in vivo

• Magnētiskās rezonanses enterogrāfija iekaisīgo zarnu slimību diagnostikā, izman-
tojot difūzijas uzsvērto attēlu ar ķermeņa fona signāla supresiju (MR DWIBS) sekvenci

• Videokapsulas endoskopijas laikā noteikto dažādu enteropātiju veidu korelācija ar 
dzelzs uzsūkšanās traucējumiem

• Translācijas izpēte medicīnā: ģenētika oftalmoloģijā
• Cilvēka aortas sieniņas un aortas vārstuļu strukturālās un biomehāniskās izmaiņas 

dažādu patoloģiju gadījumā
• Pieaugušo iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības paradumi un ar tiem saistītie faktori
• Augsta riska cilvēka papilomas vīrusa infekcija pacientiem ar imūnsupresiju
• Korelācija starp redzes lauka funkcionālu un redzes nerva diska strukturālu bojā-

jumu atkarībā no antiglaukomatozas operācijas veida
• Depresijas simptomātikas un oksidatīvā stresa rādītāju mijiedarbība ar stabilas koro-

nārās sirds slimības gaitu
• Zobārstniecība Latvijā 1918.–1940. gads
• Intraabdominālu saaugumu veidošanās un norises kompleksie morfoģenētiskie 

aspekti bērniem līdz gada vecumam
• Ārstēšanas rezultātu izvērtējums pēc spieķa kaula distālo artikulāro lūzumu osteo-

sintēzes ar artroskopiski kontrolētām iekšējās un ārējās fiksācijas metodēm
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• Bioķīmisko apoptozes un fibrozes marķieru un endotoksīnu atšķirības pacientiem 
ar imūnsupresējošo RNS vīrusu (HIV, HCV) ierosinātām hroniskām infekcijām un 
sais tība ar infekciju smagumu

• Priekšdziedzera vēža ekstracelulārās vezīkulas: funkcionālā loma starpšūnu komu
nikācijā un klīniskais pielietojums

• Vazospazma agresīvas endovazālas ārstēšanas metodes izstrāde un tās klīniskās efek-
tivitātes novērtējums pacientiem ar cerebrālas aneirismas ruptūru un subarahnoi-
dālu asins izplūdumu

• Ātriju fibrilācijas recidīvu risks pacientiem ar persistējošu ātriju fibrilāciju pēc elek-
triskās kardioversijas atkarībā no dažādu klīnisku izmeklējumu rādītājiem

• Antropometrisko rādītāju izvērtējums bērniem ar bronhiālo astmu
• Iekaisīgo zarnu slimību klīniskās gaitas analīze saistībā ar paplašināta spektra beta

laktamāzi producējošo Enterobacteriaceae dzimtas baktēriju fenotipisko, genotipisko 
un antibakteriālas jutības profilu

• Oksidatīvā stresa nozīme pacientiem ar sadzīvē iegūto pneimoniju un tā ietekme uz 
slimības gaitu un sagaidāmo prognozi

• Joda nodrošinājums grūtniecēm Latvijā, tā saistība ar vairogdziedzera funkciju, grūt-
niecības norisi un iznākumu

• Bronhoskopiski atšķirīgu HOPS skartu bronhu audu remodelācijas morfopatoģenē-
tiskie pētījumi

• Neauglības ģenētiskās etioloģijas iemeslu izpēte un pirmsimplantācijas embriju ar 
ģenētisko patoloģiju attīstības risku molekulāri ģenētiskās diagnostikas aspekti

• Antropometriska radioloģiska žokļu kaulu izpēte zobu implantācijas pacientiem
• Hronoloģiskās novecošanas bioloģiskie aspekti Latvijas populācijā
• Inovatīvu morfoloģisko un molekulāro parametru diagnostiskā un prognostiskā 

nozīme kuņģa vēža gadījumā
• Nieru šūnu vēža radikāla ārstēšana un oksidatīvais stress
• Ķermeņa kompozīcijas saistība ar miera stāvokļa un slodzes enerģijas patēriņu 

pieaugušajiem
• Perorālo antikoagulantu pielietošanas kopējo klīnisko ieguvumu samērojamības un 

dzīves kvalitātes izmaiņu analīze dažādām augsta riska pacientu grupām ar priekš-
kambaru fibrilāciju Latvijā

• Aktīva ķirurģiska un konservatīva taktika trulas aknu un liesas traumas gadījumā
• Invazīvās sēnīšu infekcijas HIV inficētiem pacientiem. Problēmas apzināšanas 

Latvijā, diag nostikas pilnveidošana, izmantojot jaunās molekulārbioloģiskās 
metodes, klīniskās ainas un laboratorisko marķieru kombināciju. Terapijas efektivi-
tātes novērtēšana

• Imūnbioloģisko rādītāju prognozes un paredzes vērtība pacientiem ar vēlīnu 
(III un IV) stadiju un metastātisku nieršūnu karcinomu

• Imūnās sistēmas šūnu un vīrusu infekcijas loma vairogdziedzera autoimunitātes 
ierosinā šanā un to izraisītu izmaiņu klīniski morfoloģiskā izpēte
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• Nepārtrauktas venovenozas hemofiltrācijas pielietojums smaga akūta pankreatīta 
pacientu ārstēšanas protokolā

• Kolorektālā vēža inovatīvu morfoloģisko un molekulāro parametru biežums un sais-
tība ar audzēja progresiju

• Plaušu audzēju imūnhistoķīmiskā profila diagnostiskā un patoģenētiskā nozīme
• Ģenētiskie riska faktori, antifosfolipīda antivielas un venozās trombozes, venoza 

nepietie kamība, trofiskas čūlas Latvijas populācijā
• Bifāzisku kalcija fosfātu biokeramikas materiālu implantācijas rezultāti žokļu alveo-

lārā kaula pastiprināšanai
• Multirezistentās Acinetobacter baumannii nēsāšanas ilgums un tās ietekme uz infek-

ciju kontroles pasākumiem un antibakteriālo līdzekļu lietošanu
• Labā priekškambara audu strukturālo izmaiņu diagnostiski prognostiskie marķieri 

dažādu iegūtu sirdskaišu gadījumos
• Depresīvo un trauksmes traucējumu izplatība un ārstēšana pacientiem ar dažādas 

pakāpes kardiovaskulārās mirstības / kardiovaskulāro risku (SCORE) primārajā 
aprūpē Latvijā

• Primāra mutes dobuma rekonstrukcija ar mikrovaskulāriem lēveriem pacientiem ar 
mutes vēzi vēlīnas stadijās, ietekme uz pacientu dzīvildzi un dzīves kvalitāti

To study in RSU – Doktorantura programme it was 
the best professional choice of all my career. The 3-year 
course gave me the possibility to understand how to develop 
my idea of better diagnostics tools in ophthalmology. The 
structure of the programme, with theoretically lessons that 
spread from basic science to statistics were usefull to under-
stand how realize the aims of my doktorantura application 
and how to expose them in papers and international meetings.

I appreciated the Professor and Secretary staff who was 
always available to fix all the burocratical issues, from ethical 
committee to grants management. 

The possibility for RSU PhD student to have access to 
Grants to develop their project remain something extremely 
important. With the guide of my supervisors I was able to 

participate and win the ESCRS WHOEurope grant 20172018. During my PhD I appreciated 
the possibility to participate to several courses across the world to improve the diagnosis 
and surgical therapy of cataract and corneal disease like DMEK, DALK, PKP and to improve 
the lasers application for Refractive Surgery (Lasik, PRK, Smile).

Doktora  studiju  programmas “Medicīna” 
3.  studiju gada doktorants dAvide Borroni
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Doktora studiju programma 
“Farmācija”

Doktora studiju programmas “Farmācija” vadītāja: 
asoc. prof. Dace Bandere

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte 
 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, 
 A korp., 5. st., 502. kab.

Tālrunis: +371 67061556

E-pasts: Dace.Bandere@rsu.lv
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Doktorantu promocijas darbu nosaukumu saraksts  
doktora studiju programmā “Farmācija”

1. studiju gads
• Ekstemporālo zāļu pieejamība Latvijas aptiekās: situācijas kvantitatīvs un kvalitatīvs 

novērtējums un nākotnes perspektīva
• Karboksimetilcelulozes gēlu sistēmu izveide, izmantojot sapropeli un tā ekstraktus
• Kolistīna farmakokinētikas izmaiņas mijiedarbībā ar paralēli lietotām zālēm pacien-

tiem ar multirezistantu gramnegatīvu baktēriju infekciju terapijas laikā
• Kolistīna nefrotoksicitātes analīze intensīvas terapijas pacientiem ar multirezistentu 

baktēriju infekciju

2. studiju gads
• Ārstniecības augi latviešu tautas ticējumos un to praktiskā pielietojuma analīze
• Personalizēti biomarķieri krūts vēža terapijas efektivitātes novērtēšanai in vitro
• Piodermas antibakteriālās terapijas novērtējums un ar mikroogranismu rezistenci 

saistītas problēmas suņiem 
• Tiešo perorālo antikoagulantu koncentrācijas izmaiņas biežāk lietojamo farmako

loģisko līdzekļu mijiedarbības rezultātā un to ietekme uz klīniskajiem iznākumiem

3. studiju gads
• Jaunas zāļu vielas metilgamma butirobetaīna farmakoloģiskās darbības izpēte 

cukura diabēta un tā komplikāciju eksperimentālajos modeļos
• Prettuberkulozes terapijas farmakoģenētiskie aspekti Latvijas populācijā
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Izaicinājums, pieredze, iespēja sadarboties, mācīties no 
labākajiem un tajā pašā laikā būt patstāvīgam. Studijas dok-
torantūrā ir stāsts par izvēli darīt un gribasspēku sasniegt 
izvirzītos mērķus. Rīgas Stradiņa universitāte piedāvā vērtīgu 
studiju programmu, kas palīdz plānotā mērķa sasniegšanā 
un ieliek stabilus pamatus patstāvīgām zinātnieka gaitām 
pēc promocijas darba aizstāvēšanas. Iegūstot farmaceita 
diplomu, zināju, ka ar izlaidumu viss nebeidzas, zināju, ka 
tas būs sākums kaut kam jaunam. Man ir prieks, ka varu 
studēt savai attīstībai, ik dienas iemācīties ko jaunu un citiem 
vēstīt par pētījuma rezultātiem. Liels atbalsts studiju procesā 
ir apkārt esošie cilvēki, kas palīdz ar padomu un iedvesmo 
ar saviem panākumiem zinātnē. Studēšana doktorantūrā 
nav vieglākais ceļš, taču tas ir pietiekoši interesants, lai to 
uzsāktu un sniegtu vērtīgu ieguldījumu pētniecībā.

Doktora studiju programmas “Farmācija” 
2. studiju gada doktorante ingA sīle



90

RSU  DOKTORANTŪRA  2018

Doktora studiju programma 
“Socioloģija”

Doktora studiju programmas “Socioloģija” vadītāja: 
doc. Anda Laķe

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte 
 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, 
 C korp., 1.a kab.

Tālrunis: +371 67409120

E-pasts: Anda.Lake@rsu.lv
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Doktorantu promocijas darbu nosaukumu saraksts  
doktora studiju programmā “Socioloģija”

1. studiju gads
• Dzīvības vērtība Latvijā
• Formālo un neformālo struktūru mijiedarbība ģimeņu lauku saimniecību ekonomis-

kajās aktivitātēs

2. studiju gads
• Dziesmu un deju svētku starplaikā īstenoto māksliniecisko kolektīvu ikdienas prakšu 

loma sociālā un kultūras kapitāla uzkrāšanā
• Selektīvie aborti. Reproduktīvo lēmumu pieņemšanas prakses Melnkalnē

3. studiju gads
• Sociālā kapitāla attīstība pēckrīzes stratēģiju izmaiņu kontekstā
• Sociālā kapitāla un galveno ietekmējamo veselības riska faktoru saistību daudz

dimensionāla analīze jauniešu grupā

Ikdienā, darbojoties akadēmiskajā vidē, man bija ļoti 
svarīgi, lai izvēlētā augstskola doktorantūras studijām ļautu 
paplašināt ne vien manu pētniecības pieredzi, bet arī skatī-
jumu uz akadēmisko vidi kopumā. Studijas Rīgas Stradiņa 
universitātes doktorantūrā izvēlējos ar mērķi paplašināt 
savas zināšanas un redzesloku socioloģijā tādā vidē, kas 
ir daudzpusīga un var sniegt plašas iespējas pētniecībā. 
Lai gan studijas doktorantūrā nozīmē lielu pašdisciplīnu 
un individuālo darbu, novērtēju iespēju lekcijās un citās 
aktivitātēs satikt profesionāļus un studentus no citām 
zinātņu disciplīnām, kas ļauj paplašināt manu redzējumu 
savā izvē lētajā disciplīnā un redzēt kopsakarības un atšķi-
rības starp dažādām sociālo zinātņu disciplīnām un arī 
medicīnas zinātni. Uzskatu, ka, darbojoties akadēmiskajā 
vidē un pētniecībā, ir ļoti svarīgi spēt paskatīties uz lietām 
daudzpusīgi, un tieši RSU vide dod šādu lielisku iespēju. 
Novērtēju arī universitātes atsaucību un atbalstu promo-
cijas darba izstrādē, dodot iespēju studentiem piedalīties 
konferencēs, izstrādāt publikācijas un saņemt jaunāko 
literatūru interesējošā nozarē.

Doktora studiju programmas  “Socioloģija” 
2. studiju gada doktorante līgA vinogrAdovA
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Doktora studiju programma 
“Juridiskās zinātnes”

Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” vadītāja: 
prof. Sandra Kaija

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte 
 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, 
 B korp., 201. kab. 

Tālrunis: +371 67409252

E-pasts: Sandra.Kaija@rsu.lv
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Doktorantu promocijas darbu nosaukumu saraksts  
doktora studiju programmā “Juridiskās zinātnes”

1. studiju gads
• Ārstniecības personas tiesību uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību 

īstenošana, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas Republikā ‒ tiesiskās 
problēmas un risinājumi

• Autora tiesību un sabiedrības interešu līdzsvarošana digitālajā vidē
• Darba tiesisko attiecību izbeigšanas tiesiskais regulējums un tā problemātika Latvijas 

Republikā
• Latvijas izglītības iestāžu un izglītojamo vecāku tiesiko attiecību problemātika
• “Liecinieka” imunitāte kriminālprocesā: tiesiskās problēmas un to risinājums
• Nekustamā īpašuma tiesību vēsturiskais statuss Latvijā. Tā attīstība un recepcija 

atsevišķu Eiropas valstu tiesību kontekstā un problemātika
• Pašvaldību policijas kā tiesību aizsardzības institūcijas teorētiskās un praktiskās 

problēmas un attīstības perspektīvas
• Procesa medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai problemātika

2. studiju gads
• Kreditoru prasījumi un to problemātika civiltiesiskajās attiecībās
• Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un no tiem izrietošo īpašuma tiesību aprobežo-

jumu problēmātika
• Repo darījumu ar finanšu instrumentiem tiesiskās problēmas un risinājumi
• Bērnu aizgādnības un saskarsmes tiesības realizācija un problemātika Latvijas nacio-

nālo, Eiropas un starptautisko tiesību dimensijā
• Viktimoloģijas teorētiskie un praktiskie aspekti noziedzības novēršanā
• Juridisko personu maksātnespējas procesa tiesiskā vide, problemātika un modernizācija
• Nepamatota personas tiesību aizskāruma aizsardzības problemātika un risinājumi
• Kapitālsabiedrību dalībnieku un amatpersonu tiesiskā statusa problēmjautājumi 

Latvijas un Eiropas Savienību tiesību aspektā

3. studiju gads
• Starptautiskā tiesiskā sadarbība krāpšanas apkarošanā Eiropas Savienībā: teorē-

tiskās un praktiskās problēmas un to risinājumi
• Pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas apkarošanas problēmas: Latvijas un Eiropas 

Savienības valstu pieredze un modernizācijas virzieni
• Fizisko personu maksātnespējas procesa tiesiskās īpatnības un problemātika Latvijā 

un atsevišķās ES valstīs
• Reiderisma fenomens, tā klātbūtne uzņēmējdarbībā un tiesiskā regulējuma pilnvei-

došanas problemātika Latvijā un ES
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• Mediācija sporta strīdu risināšanā: starptautiskā prakse un Latvijas regulējuma 
moder nizācijas iespējas

• Aizgādības tiesību regulējums un to problemātika
• Pacienta un ārstniecības personu, medicīnas iestāžu tiesisko attiecību regulējuma 

problemātika: starptautiskais aspekts un modernizācijas virzieni
• Pašvaldību izpildvaras tiesiskās regulācijas teorētiskās un praktiski organizato-

riskās problēmas
• Aktuālie kriminālistiskie jautājumi noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un novēršanā 

nodokļu jomā Latvijā un ES
• Zaudējumi un to izraisošu cēloņu konstatēšana ārstniecībā

Studijas doktorantūrā ir mana profesionālā ceļa turpi-
nājums, kas saistīts ar apziņu, ka pētniecības ietvaros varu 
sniegt ieguldījumu Latvijas valsts labā, attīstot medicīnas 
tiesību nozari, kā arī dalīties ar savām zināšanām, veicot 
pedagoģisko darbu. Nenoliedzami tas ir arī profesionāls izai-
cinājums un iespēja sevi iepazīt, jo doktorantūras studiju 
laikā tiek veikts sarežģīts, ilgstošs un analītisks ceļojums 
tiesību zinātnē. 

Kopš pašas pirmās dienas Rīgas Stradiņa universitātē 
2009. gada septembrī, kad sākotnēji uzsāku studijas, lai 
iegūtu bakalaura grādu tiesību zinātnē, esmu ieguvusi ne 
tikai labus draugus, bet arī zinošus juridiskās nozares pro-
fesionāļus, kuru padomiem varu uzticēties ikdienas darbā. 
Studiju ietvaros līdz pat maģistrantūras studiju beigām, es 
guvu pārliecību, ka man ir interese gan strādāt jurista pro-
fesijā, gan veikt arī pētniecību tiesību zinātnē.  

Par iespēju īstenot pētniecību doktorantūras studiju 
ietvaros īpašu pateicību vēlos izteikt Rīgas Stradiņa uni-
versitātes Juridiskās fakultātes lektorei medicīnas tiesību 
nozarē un mana promocijas darba vadītājai LL.D. Santai 
Slokenbergai, kura ne tikai atbalsta un motivē mani strādāt 
ar lielu apņēmību, neatlaidību un ticību saviem spēkiem, bet 
arī māca būt drosmīgai un nebaidīties no profesionālajiem 
izaicinājumiem.

Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” 
1. studiju gada doktorante lAUrA šāBerte
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Doktora studiju programma 
“Politikas zinātne”

Doktora studiju programmas “Politikas zinātne” vadītājs: 
doc. Māris Andžāns 

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte 
 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007,  
 C korp. 2.c kab.

Tālrunis: +371 67409161

E-pasts: Maris.Andzans@rsu.lv 



96

RSU  DOKTORANTŪRA  2018

Doktorantu promocijas darbu nosaukumu saraksts  
doktora studiju programmā “Politikas zinātne”

1. studiju gads
• Dubulto standartu pieeja un cilvēktiesības Latvijas ārpolitikā: Latvijas‒Centrālāzijas 

valstu attiecību piemērs
• ES ārējās un drošības politikas attīstība ttiecībā pret Persijas līča valstu alianšu 

uzvedību (no 2009. g. līdz mūsdienām)
• Latvijas aizsardzības sistēmas uzbūves izvērtējums nacionālās drošības vides un 

starptautisko drošības vides draudu kontekstā
• Latvijas publiskās diplomātijas aktivitāšu digitālajā vidē loma maigās varas 

stiprināšanā
• Reģionālās dimensijas loma mazu valstu ārpolitikā: sadarbības un konkurences faktoru 

nozīme Baltijas valstu savstarpējās attiecībās (1991. g. augusts ‒ 2004. g. maijs)

2. studiju gads
• Baltijas valstu integrācija NATO un ES dalībvalstu transporta un enerģētikas infra-

struktūra valstu nacionālās drošības kontekstā
• Iekšējo un ārējo faktoru ietekme uz Polijas ārpolitikas veidošanas procesu 

(2015.–2019. gads)
• Veselības politika Latvijā

3. studiju gads
• Biznesa, politikas un noziedzības mijiedarbība postpadomju telpā. Ukrainas piemērs
• Krievijas valsts identitātes diskurss un tā loma valsts ārpolitikā
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Lēmums par studijām doktorantūrā vienmēr ir kā liels 
izaicinājums cīņā par individuālajām prioritātēm. Tiem, kas 
jūtas nobrieduši pārkāpt akadēmisko studiju un zinātnes sim-
bolisko robežlīniju, ir jāuzdod sev jautājums – kāpēc es vēlos 
uzsākt studijas doktorantūrā? Pirmie spertie soļi zinātnes 
laukā nesīs daudzveidīgas izjūtas, bet pavisam noteikti ilg-
termiņā sniegs iespēju gūt gandarījumu no augstvērtīga 
sociālā loka paplašināšanas un jaunas pieredzes. Visbeidzot, 
tas būs gandarījums par iespēju iegūt padziļinātas zinā-
šanas sevis izvēlētajā profesionālajā laukā, palielinot gan 
savu konkurētspēju tirgū, gan sniedzot papildu pienesumu 
Latvijas zinātnei. 

RSU doktorantūras vērtība ir brīnišķīgi cilvēki un kom-
fortabla studiju vide. Studijas doktorantūrā ir intelektuāls 
piedzīvojums, pieredzējuša akadēmiskā personāla vadībā, 
turklāt  mūsdienīgā, pētniecības procesam lieliski pielāgotā 
vidē. Gribasspēks un spēja sasniegt izvirzītos mērķus – tas 
gan paliek katra doktoranta paša ziņā.

Doktora studiju programmas “Politikas zinātne” 
1. studiju gada doktorants silvestrs sAvicKis
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Doktora studiju programma 
“Komunikācijas kultūra un multimediji”

Doktora studiju programmas “Komunikācijas kultūra un multimediji” vadītājs: 
prof. Sergejs Kruks 

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte 
 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007,  
 C korp. 2.b kab.

Tālrunis: +371 67409183

E-pasts: sergejs.kruks@rsu.lv
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Doktorantu promocijas darbu nosaukumu saraksts 
doktora studiju programmā 

“Komunikācijas kultūra un multimediji”

1. studiju gads
• Latvijas lielo pašvaldību pilsētu komunikācijas sociālo vēstījumu ietekme uz vietējās 

sabiedrība uzvedību (Rīga, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Valmiera 2013.‒2018. g.)
• Rīgas apkaimes kā “baiļu teritorijas” Latvijas publiskajā komunikācijā
• Valsts komunikācija ar sabiedrību ārkārtas situācijās

2. studiju gads
• Cilvēku ar invaliditāti identitātes konstruēšana politiskajā diskursā Latvijā
• Kontrkultūras semioze
• Labklājības valsts retorikas Saeimas debatēs. Veselības aprūpes sistemātiskie modeļi 

un to reformas kā sociālā pieprasījuma atspoguļojums politiskajā dienaskārtībā
• Latvijas iedzīvotāju sociālās vērtības un to korelācija ar komunikāciju publiskajā 

sfērā
• Multimediālā komunikācija valsts pārvaldē. Latvijas valsts iestāžu tiešsaites mājas-

lapu lietojamības analīze
• Politiskās argumentācijas stratēģiju analīze priekšvēlēšanu diskusijās multimedijos 

un parlamentārajā diskursā. Argumentācijas veidu atbilstību deputātu kandidātu 
politiskajai ideoloģijai. 

• Veselības komunikāciju ietekmējošie faktori lēmumu pieņemšanas līmenī
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Studijas doktorantūrā mūs aicina ārā no komfortzonās, 
kur var plūst un nedomāt līdzi. Bet, kā Nīls Donalds Valš ir 
teicis: “Dzīve sākas tur, kur beidzas tava komfortzona.” /Neale 
Donald Walsch/. Savā dziļākajā būtībā studijas doktoran tūrā 
aicina uz dzīvi, dzīvi, kurā procesi, idejas, pētījumi iegūst 
jēgu, un dzīvi, kurā paši varam pārvērtēt to, kā un kādēļ 
domā jam un darām tieši tā, kā domājam un darām. 

Doktorantūras studijas sniedz arī brīnišķīgu iespēju 
apmierināt savu zinātkāri par noteikto izvēlēto promocijas 
darba tēmu. Tas ir kā atbalsts mūsu  katra individuālajā ceļā 
uz zināšanām un izpratni par noteiktu mūsu izvēlētu tematu. 
Kas var būt skaistāks, kā pašam/ai izdarīt izvēli, kura temata 
virzienā doties un saņemt visu nepieciešamo, lai šajā virzienā 
dotos? Tas ir skaisti un izaicinoši, bet tajā pašā laikā tik ļoti 
nepieciešami, lai mēs kopā veidotu labāku sabied rību, jo pro-
cess vienmēr sākas ar mums pašiem un mūsu personības 
izaugsmi. Doktorantūra ļauj mums kļūt bagā tiem un darīt 
bagātus citus ar savu zināšanu izplatīšanu.

Doktora studiju programmas  
“Komunikācijas kultūra un multimediji”  

2. studiju gada doktorante BAiBA BAiKovsKA
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Doktora studiju programma 
“Psiholoģija”

Doktora studiju programmas “Psiholoģija” vadītāja: 
prof. Kristīne Mārtinsone 

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte 
 Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga, LV-1067,  
 319. kab.

Tālrunis: +371 67061589

E-pasts: Kristine.Martinsone@rsu.lv
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Doktorantu promocijas darbu nosaukumu saraksts 
doktora studiju programmā “Psiholoģija”

1. studiju gads
• Apzinātībā balstītu intervenču ietekme uz emociju regulāciju depresijas pacientiem
• Dažādu pašpalīdzības prakšu praktizētāju līdzīgās un atšķirīgās personības iezīmes 

un to saistība ar pašefektivitāti
• Pašregulācijas prasmes un veiksmes izjūta organizācijās Latvijā strādājošiem vīrie-

šiem dažādos vecumposmos
• Pozitīva novecošanās un sociāli emocionālās veselības rādītāju izmaiņas senioru 

grupā ar garīgās veselības traucējumiem
• Psihiskā veselība, uztvertais sociālais atbalsts un līdzestība vecākiem, kuriem ir 

bērni ar emocionāliem un uzvedība traucējumiem pirms un pēc dienas stacionārā 
rehabilitācijas kursa

• Psihiskās veselības aprūpes profesionāļu sociālie priekšstati par psiholoģiskās palī-
dzības praksi Latvijā

• Psiholoģiskās palīdzības sniedzēju Latvijā kolektīvās identitātes raksturojumi: kopī-
gais un atšķirīgais dažādās profesionālajās grupās

• Tēvu pieredze ar neizārstējami slimu bērnu Bērnu paliatīvajā aprūpē
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Esmu praktiķis. Iepriekš par doktorantūras studijām 
domāju skeptiski, galvenokārt tāpēc, ka savā pieredzē 
biju sa skā ries ar milzīgu plaisu starp praksi un zinātni 
psi ho loģijas jomā Latvijā. RSU doktorantūras studiju prog-
ramma “Psiho loģija” izlīdzina šo plaisu. Tas mani patīkami 
pārstei dza, iedvesmoja un iedrošināja. Esmu nostrādājis 
piecus gadus Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, 
bērnu paliatīvajā ap rūpe par psihologu. Es vēlējos retro-
spek tīvā izanalizēt savu darba pieredzi, atskatīties un 
izzi nāt jautājumus, kuri ne zaudē aktualitāti arī laikam 
ejot. Vēlējos meklēt atbildes, kuras varētu paplašināt psiho-
loga darba iespējas. Jau no pirmajām tikšanās reizēm jutu 
ieinteresētību tieši par praktisko pieredzi un atbalstu tās 

izmantošanā pētniecībā. Šādā docētāju attieksmē un RSU pieejā skaidrāk redzama jēga 
kā studijām tā arī pētījuma veikšanai.

Būtiski, ka šī iedvesma, interese un jēga  pēc pirmā studiju gada ir tikai augušas. 
Studiju process ir aizraujošs. Interese palīdz pārvarēt grūtības. Kolēģu pētījumi, kuri arī 
ir no prakses un pieredzes izrietošu jautājumu izpēte – iedvesmo. Studiju procesā jūtama 
koleģiāla attieksme, docē tāju ieinteresētība un spēja fokusēties uz jautājumiem, kas palīdz 
iedziļināties pētījuma prob lemātikā un pētniecības metodoloģiju iespējās. Sadarbībai tiek 
pieaicināti labākie nozaru speciālisti, citu draudzīgo universitāšu profesori un ārvalstu 
lektori. Tas šo sadarbības procesu padara produktīvu un rezultatīvu. 

RSU sastopas zinātne un prakse. Šajos saskares punktos, notiek brīnumi, brīnumi, kurus 
zinātne apraksta vai izskaidro un prakse realizē vai pielieto. RSU ir augoša, plaukstoša un prog-
resīva pasaules līmeņa universitāte par kuras fanu esmu kļuvis jau pirmajos studiju mēnešos.

Doktora studiju programmas “Psiholoģija” 
1. studiju  gada doktorants jUris ZUitiņš
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Doktora studiju programma 
“Vadībzinātne”

Doktora studiju programmas “Vadībzinātne” vadītāja: 
prof. p.i. Tatjana Muravska

Adrese: Rīgas Stradiņa universitāte 
 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, 
 C korp. 2.d kab.

Tālrunis: +371 67409184

E-pasts: Tatjana.Muravska@rsu.lv

mailto:Tatjana.Muravska@rsu.lv
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Rīgas Stradiņa universitātē aizstāvētie 
promocijas darbi 2013.–2018.1 gadā

Vārds, uzvārds Aizstāvēšanas 
datums Promocijas darba tēma

1 2 3
2018. gads

Andris Skride 21.05.2018. Hemodinamisko rādītāju novērtēšana  
un mirstības riska faktoru identifikācija  
pacientiem ar pulmonālu arteriālu un hronisku 
tromb embolisku pulmonālu hipertensiju

Ieva Bāgante 12.04.2018. Deguna elpošanas funkcija un estētika  
bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas,  
alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni

Zane Dāvidsone 05.03.2018. Temporomandibulāro locītavu artrīta attīstību 
ietekmējošie faktori, klīniskie un radioloģiskie 
simptomi bērniem ar juvenilu idiopātisku  
artrītu

Anda Kadiša 18.01.2018. Latentas/persistentas parvovīrusa B19, HHV-6 
un HHV-7 infekcijas iesaiste reimatoīdā artrīta 
etopatoģenēzē un saistība ar klīnisko un 
radioloģisko atradi

Anatolijs Požarskis 15.01.2018. Vēlīnā hipogonādisma attīstības un diagnostikas 
īpatnības vīriešiem hronisko slimību: arteriālās 
hipertensijas, dislipidēmijas, adipozitātes, 
metaboliskā sindroma, 2.tipa cukura diabēta, 
hroniskas obstruktīvas plaušu slimības un 
to kombināciju gadījumā

Gunta Sumeraga 10.01.2018. Neirohumorālās inervācijas un neirogēnā  
iekaisuma loma deguna un aizdegunes gļotādā  
pacientiem ar izolētu aizdegunes tecēšanas 
sindromu

2017. gads
Edijs Vāvers 14.12.2017. E1R: jauns pozitīvs allostēriskais sigma-1  

receptora modulators
Santa Rasa 11.12.2017. Persistentu vīrusu infekciju saistība ar mialģisko 

encefalomielītu/hroniskā noguruma sindromu
Lauma Spriņģe 26.09.2017. Vardarbības izraisītie veselības traucējumi  

bērniem un jauniešiem Latvijā

 1 2018. gadā aizstāvētie promocijas darbi līdz maijam.
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Arnis Vilks 19.09.2017. Vispārējās un reģionālās anestēzijas saistība ar 
beta-herpesvīrusu aktivāciju un imunoloģiskajām 
izmaiņām ilgstošās mikrovaskulārās brīvā 
lēvera operācijās

Inga Ažiņa 30.08.2017. HIV asociētās tuberkulozes imunoģenētiskie 
aspekti

Rolands Neilands 27.06.2017. Hipotēkas institūts un tā pilnveidošanas iespējas 
Latvijas tiesībās

Līga Kroniņa 19.06.2017. Bērnu bailes un trauksme zobārstniecībā un to sais-
tība ar mutes veselību un psihosociālajiem faktoriem

Katrīna Gardovska 17.05.2017. Košanas muskuļu un apakšžokļa morfoloģiskās 
īpatnības 3D attēlā pacientiem ar dentofaciālām 
deformācijām

Kristīne Jubele 15.05.2017. Patoloģiskās elektrokardiogrāfiskās atrades 
biežums un elektrokardiogrāfiskā skrīninga nozīme 
pirmās klases skolēnu populācijā Latvijā

Juris Plonis 13.03.2017. Prostatas vēža epidemioloģisko pamatrādītāju 
un ģenētisko pazīmju analīze Latvijā

Andris Pešudovs 07.03.2017. Bezstrīdus piespiedu izpildīšanas teorētiskās 
un praktiskās problēmas ar publisku ķīlu 
nodrošinātās saistībās

Kristīne Kadiķe 01.03.2017. Zobu anomālijas un mutes veselība bērniem ar 
iedzimtām nesindromālām šķeltnēm un to saistība 
ar ģenētiskām izmaiņām Latvijas populācijā

Jūlija Kalniņa 01.03.2017. Ozona pielietošana kariesa profilaksē un 
ārstēšanā pastāvīgiem zobiem

2016. gads
Guna Bērziņa 19.12.2016. Rehabilitācijas rezultātu salīdzinājums personām 

pēc insulta Latvijā un Zviedrijā
Liene Smane-Filipova 09.12.2016. Audu funkcionālā morfoloģija bērniem ar abpusēju 

caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju 
šķeltni ontoģenētiskā aspektā

Daina Pastare 05.12.2016. Aferento redzes ceļu izpēte neirodeģeneratīvu 
procesu analīzei pacientiem ar multiplo sklerozi

Andrejs Ivanovs 30.11.2016. Riska faktoru analīze saslimšanai ar tuberkulozi 
Latvijā

Dace Avotiņa 14.11.2016. Laika-fāzes variējošā magnētiskā lauka ietekme 
uz nukleīnskābju piegādes efektivitāti vēža šūnās

Ingus Skadiņš 07.11.2016. Ar antibiotiskām vielām impregnētu 
kompozītmateriālu antibakteriālā darbība  
in vitro un in vivo

Aigars Reinis 07.11.2016. Staphylococcus epidermidis un Pseudomonas 
aeruginosa adhēzijas un kolonizācijas intensitātes 
noteikšana uz oriģināli sintezētu biomateriālu 
virsmas in vitro un in vivo pētījumos un to ietekme 
uz iekaisuma citokīnu ekspresiju audos

1 2 3
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Vladimirs Žilkins
(Vladimir Jilkine)

01.11.2016. Eiropas Cilvēktiesību tiesas loma, nodrošinot 
tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu tiesā:  
Latvijas Republikas un Somijas Republikas 
pieredze

Jolanta Vamze-Liepiņa 07.07.2016. Reaktogenitātes raksturojums attālinātos laika 
periodos pēc kaulaudu aizvietojošo biomateriālu 
implantācijas

Aleksandrs Maļcevs 06.07.2016. Nieru transplantācija no donoriem pēc 
sirdsdarbības apstāšanās

Ilze Dobele 30.05.2016. Rinosinusīta riska faktori zobārstniecībā – 
klīniskie aspekti

Astra Zviedre 23.03.2016. Seruma citokīnu pārmaiņas akūta apendicīta  
un akūta mezenteriāla limfadenīta gadījumā 
bērniem

Ainars Feldmanis 23.02.2016. Policijas funkcijas noziedzības novēršanas un 
apkarošanas kontekstā

Simona Skrīvele 15.02.2016. Kariess un tā riska faktori 2–3 gadus veciem 
bērniem Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs

Inga Rendeniece 08.02.2016. Profilakses programmas izstrāde un kariesa attie-
cības novērtējums grūtniecēm un viņu bērniem

2015. gads
Inese Sviestiņa 16.12.2015. Antibakteriālo līdzekļu patēriņa salīdzinoša analīze 

bērniem stacionārā biežāko ķirurģisko slimību 
gadījumos

Liene Elsone 07.12.2015. Optiskā neiromielīta klīniskās norises un 
ārstēšanas raksturojums

Andris Vikmanis 25.11.2015. Priekšējās retroperitoneālās pieejas  
priekšrocības iegurņa kaulu lūzumu osteosintēzē 
(divu metožu salīdzinājums)

Baiba Spriņģe 09.11.2015. Bezzobu apakšžokļa alveolārā kaula apjoma novēr-
tējums konusa stara datora tomogrāfijas attēlā

Artūrs Utināns 02.11.2015. Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam 
un kritiskās domāšanas dispozīcijas biežuma un 
izteiktības maiņa medicīnas studiju procesā

Valdis Voins 28.10.2015. Terorisma novēršanas un apkarošanas teorētiskās 
un praktiskās problēmas Latvijas Republikā 
un Eiropas Savienībā

Vita Ņemenova 28.10.2015. Cesijas tiesiskā regulējuma modernizācijas 
virzieni Latvijā

Madara Kreile 14.10.2015. Akūtas B limfoblastu priekšteču šūnu leikozes 
attīstību un gaitu ietekmējošie ģenētiskie  
faktori bērnu vecumā

Dagnija Kalniete 12.10.2015. Mikro RNS ekspresija kā prognostisks rādītājs 
krūts vēža attīstībai

1 2 3
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Elga Sidhoma 02.10.2015. Psoriāzes slimnieku ādas lokālās aizsardzības 
sistēmas morfoloģisks raksturojums

Marina Makrecka-Kūka 21.08.2015. Jauna kardioprotektīva savienojuma metil-GBB 
atklāšana: farmakoloģiska pieeja acil-karnitīnu 
samazināšanai

Jeļena Groma 18.08.2015. Kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi: aktuālie 
problēmjautājumi un tiesiskā regulējuma 
pilnveidošanas perspektīvas

Allars Apsītis 18.08.2015. Kapitāla apvienošana romiešu tiesībās un 
to ietekme uz mūsdienu Latvijas Republikas 
tiesību institūtiem

Liāna Švampāne 08.07.2015. Pārmantotā endometrija vēža raksturojums Latvijā
Kaspars Auslands 10.06.2015. Divu un vairāk cerebrālu metastāžu kompleksas 

ārstēšanas iespējas
Olga Zaikovska 01.06.2015. Naga funkcionālās vienības pārmaiņas  

oniho mikozes pacientiem
Aldona Kipāne 28.05.2015. Seksuālās vardarbības kriminoloģiskās problēmas
Māris Gržbovskis 22.05.2015. Signālmolekulu kvantitatīvais novērtējums dažāda 

vecuma cilvēku interradikulārās septas audos
Alise Silova 20.04.2015. Oksidatīvā stresa rādītāju izmaiņas un korekcijas 

iespējas atsevišķu patoloģiju gadījumos
Māris Sperga 14.04.2015. Rētainas izmaiņas nierēs un to saistība ar nieru 

audzējiem
Maruta Pranka 31.03.2015. Biogrāfiskā pieeja biogrāfiskā pārrāvuma 

individuālo un sociālo aspektu analīzē
Inga Kudeikina 20.03.2015. Kopīpašuma institūta problemātika darījumos 

ar nekustamo īpašumu
Marija Rusaka 02.02.2015. Akūtu un transitorisku psihotisku traucējumu 

dinamiskā attīstība, diagnostikas un ārstēšanas 
īpatnības Latvijā

Zane Simtniece 22.01.2015. Operēta aizkuņģa dziedzera vēža prognostiskie 
faktori

2014. gads
Diāna Raumane 16.12.2014. Centrālās dzirdes traucējumu psihoakustiskie 

un elektrofizioloģiskie aspekti
Ruta Jakušonoka 16.12.2014. Kustību un balsta aparāta traumu ārstēšanas 

funkcionālā rezultāta novērtēšana politraumu 
guvušiem pacientiem

Aleksandrs Derjabo 02.12.2014. Sejas, galvas un kakla ādas bazālo šūnu vēža 
ārstēšanas īpatnības

Larisa Umnova 03.11.2014. Hroniska pankreatīta gaitas smaguma 
novērtēšana un kombinētā medikamentozā 
terapija ar pankreatīnu, protonu sūkņa inhibitoru 
un nesteroīdo pretiekaisuma līdzekli
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Sandra Skuja 06.10.2014. Alkohola un narkotisko vielu izraisītu CNS izmaiņu 
morfoloģiskā izpēte

Oksana Koļesova 06.10.2014. Cilvēka mazā iegurņa dzimumatšķirības un 
vecuma izmaiņas

Ieva Salmane-Kuļikovska 03.10.2014. Bezrecepšu medikamentu, vitamīnu un uztura 
bagātinātāju lietošana Latvijā

Gunta Darbiņa 26.09.2014. Postsociālistiska patēriņa prakse piepilsētas vidē: 
vēlmju par jaunu privātmāju Pierīgā īstenojums

Māris Andžāns 03.06.2014. Drošībiskošanas loma reģionālās drošības 
kompleksu noteikšanā: Baltijas valstu gadījums 
(2004.-2013.gads)

Linda Piekuse 02.06.2014. Endobiotiķu un ksenobiotiķu metabolisma 
iesaistīto enzīmu kodējošo gēnu polimorfismi 
hroniska C-vīrushepatīta un akūta toksiska 
hepatīta gadījumā

Daiga Bauze 03.36.2014. Autiskā spektra traucējumu ģenētiskie aspekti
Irina Evansa 16.06.2014. Ultrasonoskopijas un fluoroskopijas kontrolēto 

pretsāpju epidurālo blokāžu salīdzinājums pacien-
tiem ar mugurkaula deģeneratīvajām slimībām

Laila Meija 11.06.2014. Alkilrezorcīnu, lignānu metabolīti un D vitamīns 
priekšdziedzera vēža pacientiem

Inga Balode 09.06.2014. Sirdsdarbības frekvence pacientiem ar koronāro 
artēriju slimību Latvijā

Armen Gabrielyan 06.06.2014. Eitanāzijas fenomens krimināltiesiskajā, 
kriminoloģiskajā un medicīniski bioloģiskajā 
aspektā

Ieva Lībiete 05.06.2014. Psihiatrijas attīstība Latvijā no 1918. līdz 
1940. gadam

Alīna Sultanova 03.06.2014. Beta-herpesvīrusu (HHV-6, HHV-7) infekcijas 
nozīme imūnā disbalansa apstākļos

Laura Neimane 26.05.2014. Augšžokļa alveolārā kaula morforadioloģiskais 
izvērtējums pacientiem ar zobu implantiem

Ilze Kreicberga 19.05.2014. Molekulāro procesu raksturojums dažādu 
gestācijas vecumu placentās

Inga Urtāne 15.05.2014. Ģenētisko faktoru ietekme uz papildus klopido-
grela devu efektivitāti personalizētas terapijas 
nodrošināšanai pacientiem ar hiporesponsivitāti

Mārtiņš Kalējs 14.05.2014. Optimāli sirds vārstuļi bioprotēžu 
struktūrkomponentu mehāniskie parametri 
un atbilstoša aizvietotājmateriāla izvēle

Jana Žodžika 29.05.2014. Izmainīta maksts mikroflora: riska faktori 
un klātienes diagnostikas metodes grūtniecēm, 
kā arī alternatīvas ārstēšanas efektivitāte, 
nelietojot antibakteriālus līdzekļus grūtniecēm 
un pārējām sievietēm
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Anatolijs Kriviņš 15.04.2014. Korupcijas novēršana un apkarošana publisko 
iepirkumu jomā

Jeļena Maksimenko 08.04.2014. Pārmantotu BRCA 1 ciltstēva un somatisku TP 53 
mutāciju prognostiskā nozīme trīskārši negatīva 
krūts vēža gadījumā

Reinis Balmaks 11.03.2014. Cilvēka respiratorā sincitiālā vīrusa izraisīto 
dziļāko elpceļu infekciju klīniskais un molekulārais 
raksturojums hospitalizētiem bērniem Latvijā

Jānis Slēziņš 26.02.2014. Cerebrālā infarkta radītas intrakraniālas hiper-
tensijas ķirurģiskas ārstēšanas kritēriji

Renāte Fila 21.02.2014. Eiropas Savienība kā tiesību subjekts: 
problēmas un risinājumi

Una Aleksandra Bērziņa 14.02.2014. Tradicionālais Ķīnas diskurss Hu Dzjiņtao 
ziņojumā Ķīnas komunistiskās partijas 
17. kongresam

Maija Radziņa 03.02.2014. Smadzeņu perfūzija akūta insulta pacientiem 
ar aterosklerotiskām izmaiņām brahiocefālos 
asinsvados

Silvestrs Zēbolds 08.01.2014. Endoprotēzes acetabulārā komponenta  
novietojuma izvēle displastiskā osteoartrīta 
pacientiem

2013. gads
Simona Gurbo 20.12.2013. Politika un reliģija: Latvijas garīdznieku politiskā 

uzvedība (2002-2012)
Juris Svaža 16.12.2013. Orofaringeālā patoloģija un ķirurģiskās  

ārstēšanas rezultāti pacientiem ar elpošanas 
traucējumiem miegā

Jeļena Reste 11.12.2013. Jonizējošās radiācijas ilgstošai iedarbībai pakļauto 
cilvēku novecošanas aspekti

Agnese Ozoliņa 26.11.2013. Ģenētisko faktoru un ekstrakorporālās cirkulācijas 
izraisīto koagulācijas izmaiņu ietekme uz 
pēcoperācijas asiņošanu

Elīna Ligere 26.11.2013. Aortas koarktācijas klīniskie, ehokardiogrāfiskie 
un biomehāniskie aspekti agrīna vecuma bērniem 
Latvijā

Ieva Kārkliņa 22.11.2013. Latvijas trūcīgo ģimeņu bērnu izglītības sasnie-
gumus ietekmējošie faktori

Anna Ivanova 11.11.2013. Siekalu dziedzeru un oranazofaringeālo audzēju 
klīniskā un morfoloģiskā izpēte, herpes grupas 
vīrusu lomas analīze malignā procesā

Ģirts Šalms 21.10.2013. Kaulaudu aizvietojošo biomateriālu integrācija 
atrofiska augšžokļa mugurējā daļā

Iveta Briška 18.09.2013. Ekoloģiskie riski Latvijas iedzīvotāju vērtējumā
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Arta Bārzdiņa 04.09.2013. Biomarķieru loma galvas traumas diagnostikā 
un prognozēšanā

Dagnija Rostoka 26.08.2013. Orālās halitozes diagnostika un ārstēšana
Ivanda Frankeviča 28.06.2013. Latvijas pediatrisko nieru audzēju 

morfoloģiskais, imūnhistoķīmiskais 
un ģenētiskais raksturojums

Anvita Biezā 28.06.2013. Funkcionālā magnētiskā rezonanse galvas 
smadzeņu gliomu izpētē

Normunds Sikora 13.06.2013. Miokarda aizsardzība un mākslīgā asinsrite 
iedzimto sirdskaišu korekcijas operācijās. 
Sirds vainagartēriju biomehāniskās un 
morfoloģiskās īpašības jaundzimušajiem

Arnis Āboliņš 10.06.2013. Krūts vēža molekulāro apakštipu un 
imūnhistoķīmiskā profila raksturojums

Laura Ķevere 06.06.2013. Hiperhomocisteinēmija, metiltetrahidrofolāta 
reduktāzes polimorfisma un psihisko traucējumu 
saistība bērniem un pusaudžiem

Artem Kalinin 03.06.2013. Ultraskaņas iespējas kreisā priekškambara 
deformācijas novērtēšanā veseliem indivīdiem 
un pacientiem kreisā kambara miokarda 
hipertrofijas gadījumā

Baiba Trinīte 13.05.2013. Balss traucējumi skolotājiem: izplatība, 
riska faktori, psihosociālā ietekme

Inga Kempa 29.04.2013. Kandidātgēnu identifikācija nesindromālo lūpas 
ar/bez aukslēju šķeltņu un izolētas aukslēju 
šķeltnes attīstībā

Iveta Strode 29.04.2013. Pēcoperācijas sāpju aprūpe māsu praksē Latvijā
Velga Sudraba 22.04.2013. Narkoloģisko pacientu terapija un psihosociālās 

funkcionēšanas spēju izmaiņas dinamikā
Anda Karnīte 08.04.2013. Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas iznākumu 

asociētie faktori
Irisa Zīle 08.04.2013. Iedzimto anomāliju biežuma un ar to saistīto  

faktoru epidemioloģiskā analīze Latvijā
Olga Odiņa 18.03.2013. Māsu profesijas attīstība Latvijā (18.‒20. gs.)
Kristaps Circenis 18.03.2013. Praktizējošu māsu profesionālās dzīves 

kvalitātes psihosociālie aspekti 
un tos ietekmējošie faktori

Irina Lucenko 18.02.2013. Laimboreliozes epidemioloģisko rādītāju analīze 
Latvijā un seropozitivitātes asociētie faktori

Zanda Priede 18.02.2013. S 100 proteīns un neironu specifiskā endolāze  
kā cerebrālā infarkta diagnostiskie un  
prognostiskie biomarķieri

Ilze Maldupa 14.02.2013. Kariesa riska noteikšanas metožu loma 
profilakses programmu izstrādē augstas 
kariesa intensitātes reģionā
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Pāvels Sudmalis 24.01.2013. Noturīgo organisko piesārņotāju noteikšanas 
iespējas biovidēs un vides paraugos

Elīna Škapare 11.01.2013. Ogļhidrātu vielmaiņas patoloģiju molekulārie 
mehānismi: pētījumi eksperimentālajos 
modeļos un klīniskajā materiālā

Liene Čupāne 08.01.2013. Panton-Valentine leikocidīna (PVL) pozitīva 
S. aureus molekulārā epidemioloģija un klīnika 
bērniem Latvijā
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Kontaktinformācija

Doktorantūras nodaļa

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, D korp., 401., 402. kab., 
e-pasts: DN@rsu.lv

Doktorantūras nodaļas dekāne prof. Sandra Lejniece 
Tālr. +371 67409120, 
e-pasts: Sandra.Lejniece@rsu.lv

Doktorantūras nodaļas biroja vadītāja Gundega Ziemele 
Tālr. +371 67409120, 
e-pasts: gundega.ziemele@rsu.lv

Doktorantūras nodaļas biroja administratore Laura Stepanova 
Tālr. +371 67409290 
e-pasts: Laura.Stepanova@rsu.lv

Cerot uz veiksmīgu sadarbību, 
Doktorantūras nodaļa
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