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Esiet sveicināti, jaunie doktoranti!

Esam gandarīti par Jūsu izrādīto interesi studēt 
Rīgas Stradiņa universitātē. RSU ir atvērta un moderna 
Eiropas augstskola, kurā galvenā vērtība ir cilvēks. Ejot 
kopsolī ar laiku, esam apliecinājuši, ka mūsu universitā-
tes izglītības kvalitāte ir izcila. Vienmēr esam uzsvēruši 
zinātnes fundamentālo lomu augstskolas dzīvē.

RSU piedāvā studijas astoņās doktorantūras prog-
ram mās: “Medicīna”, “Farmācija”, “Socioloģija”, “Juridiskās zinātnes”, “Politikas zināt ne”, 
“Komunikācijas kultūra un multimediji”, “Psiholoģija” un “Vadībzinātne”. Šo jomu starp-
disciplinārā saskarsme ļaus Jums veikt plašus zinātniskos pētījumus. 

RSU aktīvi atbalsta jaunos doktorantus, piemēram, piešķir grantus reaģentu iegādei, 
apmaksā starptautiski citējamas publikācijas un palīdz iegādāties mācību literatūru. Mūsu 
augstskola nodrošina arī citus atbalsta pakalpojumus izcilas un starptautiski nozīmīgas 
pētniecības veikšanai. Mēs esam ieinteresēti Jūsu tālākajos pētījumos, tādēļ arvien vairāk 
jauno doktorantu izvēlas savu karjeru turpināt tieši RSU. 

Aicinām Jūs pievienoties mūsu pētnieku komandai un kļūt par Rīgas Stradiņa univer-
sitātes doktorantu! Mēs jūs gaidām!

Ar cieņu  
Rīgas Stradiņa universitātes rektors  

profesors AigArs Pētersons
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Rīgas Stradiņa universitāte ir atvērta un dinamiska 
Eiropas universitāte ar plašām studiju, pētniecības un 
mobilitātes iespējām. Mūsu galvenās vērtības ir cilvēks, 
atbildība un kvalitāte. Doktorantūras studijas RSU dod 
iespēju visiem, kas vēlas iesaistīties veselības un sabied-
rības zinātņu attīstībā, darīt to kopā ar mūsu docētājiem 
un pētniekiem – apgūt un pārņemt viņu zināšanas un 
pieredzi, kā arī kopā pētīt un attīstīt jaunas idejas. 

Kāpēc studēt doktorantūrā? Daudzi mūsu dok-
toranti izvēlējās to darīt, jo vēlas veidot akadēmisko 

karjeru. Daļa arī tāpēc, ka vēlāk iegūtais doktora grāds un iegūtās kompetences pa-
plašinās viņu profesionālās iespējas. Mūsu doktorantu vidū daudzi ir pieredzes bagāti 
profesionāļi, kuri vēlas padziļināt zināšanas, kas saistītas ar viņu praksi, vai, tieši 
otrādi, – mainīt savu akadēmisko un profesionālo virzienu. Neskatoties uz to, kāda ir 
katra mūsu doktoranta motivācija, viņus visus vieno aizrautība un dziļa interese par 
savu pētniecisko jomu, noturība un apņēmība. Šīs īpašības un kaislība pētīt ir pamats 
panākumiem doktorantūrā, kuras laikā veidojam savu kompetenci – radīt zināšanas. 

RSU doktorantūras programmas ir veidotas tā, lai mūsu doktoranti iegūtu plašu zinā-
šanu kopumu un izpratni savā akadēmiskajā vai profesionālajā jomā. Studijas arī ļauj 
iemācīties konceptualizēt jautājumus, iegūt zināšanas un tās interpretēt, attīstīt jaunas 
teorijas, kā arī izstrādāt un īstenot starptautiskus projektus. 

Visiem RSU doktorantiem ir iespēja īstenot pētījumus, piedalīties starptautiskās kon-
ferencēs un, kas ir ļoti svarīgi, – publicēt savu pētījumu rezultātus starptautiski atzītos 
zinātniskajos izdevumos.

Mums kopā izdosies! 

RSU zinātņu prorektore  
AgritA KioPA
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Rīgas Stradiņa universitāte piedāvā doktora studiju 
iespējas ļoti dažādos zinātnes virzienos – medicīnā un 
farmācijā, juridiskajās, politikas un vadības zi nātnēs, 
psiholoģijā, socioloģijā, komunikācijas kultūrā un multi-
mediju jomā. Tik atšķirīgas un tik nepieciešamas no zares! 
Mēs lepojamies ar šo dažādību un daudzām iespējām. 
Katram RSU doktora studiju programmas vadī tā jam ir 
bagātīga pieredze, un mācību process nemitīgi tiek piln-
veidots ar jaunām idejām un aktivitātēm.

Sākot studēt Eiropā augstākā līmeņa izglītības stu-
dijās, Jūs pievienojaties tiem kolē ģiem, kas ir aktīvi ne tikai zinātniskajos pētījumos, bet 
arī akadēmiskajā vidē. Jauni doktoranti un jauni zinātnieki jebkurā jomā liecina, ka tā 
at tīstās, ka rodas jauni atklājumi un idejas un notiek tālāka virzība. RSU jaunajos doktoran-
tos redz gan savu institūtu un labo ratoriju vadošos pētniekus, gan nākamos docentus un 
profesorus, gan citās organizāci jās strādājošus darbiniekus, bet galvenais – sabiedrībai 
nozīmīgu darbu veicējus, mūsu valsts turpmākas izaugsmes noteicējus.

Ceļa posms, ko Jūs šobrīd sākat, būs sarežģīts, motivāciju un pacietību prasošs, tādēļ 
visiem doktorantiem vēlu veiksmi, labu sadarbību ar darba vadītāju un kolēģiem! Lai 
veicas doktora grāda iegūšanas ceļā!

RSU Doktorantūras nodaļas dekāne  
profesore sAndrA Lejniece
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Medicīna ir joma, kurā nekad nebūs zināmas visas 
pareizās atbildes uz jautājumiem. Ja ikdienā urda zināt-
kāre, vēlme atbildēt uz nezināmajiem jautājumiem, tad 
Rīgas Stradiņa universitātes piedāvātā iespēja studēt 
doktora studiju programmā “Medicīna” ir lieliska at-
tīs tī bas izvēle. Strādājot pie sava doktorantūras darba 
ar meklējošu prātu, Jūs pamanīsiet, cik interesants, 
daudz pusīgs un aizraujošs ir sākotnēji it kā vienkār-
šais jautājums.

RSU zinātnieku pieredze, atbilstīgi pasaules līmenim izveidotās zinātniski pētnie-
ciskās institūcijas, eksperimentālās laboratorijas un sinerģija ar citām studiju programmām 
būs Jūsu atbalsts šajā ceļā uz mērķi. Kā jebkurā ceļā, arī, izstrādājot doktora darbu, gadās 
kļūdainas idejas, nepareizi risinājumi, bet tieši Jūsu aizrautība, izturība un darba vadītāja 
atbalsts, kā arī Doktorantūras nodaļa palīdzēs turpināt ceļu. 

Ikviens savas nozares eksperts reiz bijis iesācējs! Kad starptautiskā konferencē aizstā-
vēts pirmais stenda referāts, kad izdevies publicēt pirmo zinātnisko rakstu, gandarījums 
ir neatsverams un liek saredzēt jēgu disciplīnai, lekcijām un ieguldītajām darba stundām. 
Lai izdodas lielajam zināšanu okeānam pienest vienu mazu, bet vērtīgu ideju! Doktora 
darba izstrādāšana nozīmē pievienošanos intelektuālajai elitei, starptautiskus kontaktus 
un sadarbību, kas nesīs tālāk arī Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas vārdu!

Doktora studiju programmas  
“Medicīna” vadītāja 

asociētā profesore iLze Konrāde
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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 divas 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. Doktoranti aktīvi aplie  cina sevi Lat  vijas, Eiropas 
un pasaules sociologu asociā ciju kon fe  rencēs, popu lari-
zējot 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 karjeru 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 
izglī tība un doktora grāds sniedz izci las profesionālās karjeras iespē jas valsts iestāžu un 
komer ciālā sektora augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, kā arī pēt niecības, izglītības, 
eksper tīzes 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  
profesore AndA LAķe
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Sciencia est potentia. 
(Zināšana(s) ir spēks.)

Frānsiss BēKons

Tiesību zinātne vienmēr ir saistīta ar attīstību, 
jau nām zināšanām. To būtiski ietekmē mūsu mainīgā 
tie siskā realitāte, kurā nepieciešama nepārtraukta mācī-
šanās un sevis pilnveidošana.

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 gūt 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. 

Doktora studijās liels uzsvars tiek likts uz patstāvīgo darbu – publikāciju un pašas 
disertācijas izstrādi, dalību zinātniskās konferencēs, kā arī pedagoģisko darbu. Šajā pro-
cesā pastāvīgu atbalstu nodrošina pieredzējuši zinātnisko darbu vadītāji.

Aicinu pievienoties jau  najai un ener ģiskajai politikas zinātnes doktorantūras koman-
dai Rīgas Stradiņa univer sitātē un kopīgi sasniegt jaunus mērķus personīgajā un zinātnes 
attīstībā! 

Doktora studiju programmas 
“Politikas zinātne” vadītājs  

docents Māris Andžāns
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Empīrisko datu vākšana promocijas darbam ir laika 
un resursu ārkārtīgi ietilpīgs process. RSU doktorantūras 
rīcībā esošie resursi nodrošina studējošajiem piekļuvi 
empīriskajiem datiem. 

Īstenojot plašus sociālos pētījumus, RSU zināt-
nieki ir uzkrājuši lielu datubāzi par indivīdu vērtībām 
un uzve dību, t. sk. komunikatīvo uzvedību. Doktoran-
tiem ir pieejamas arī regulāro pasaules vērtību izpētes 
datubāzes.

Promocijas darbos var izvirzīt jaunas hipotēzes, 
pārbaudīt savus oriģinālos pieņēmumus ne vien par komunikāciju Latvijā, bet arī citās 
valstīs. Datu apstrādē doktorantiem palīdz RSU Statistikas laboratorija. 

Bakalaura un maģistra studiju programmu studenti jau vairākus gadus ar kvantita-
tīvajām metodēm pēta komunikācijas saturu, un viņu iegūtie dati var kļūt par pamatu 
promocijas darba problēmjautājumu formulēšanai, metodoloģijas izstrādei, kā arī diahro-
niskajai satura tendenču analīzei. Studiju laikā doktorantiem jāvada arī bakalaura un 
maģistra darbu izstrāde, kas paver iespējas empīrisko datu vākšanā mobilizēt zemāko 
studiju līmeņu pētniekus.

RSU sociālo zinātņu bloka iekšējā struktūra veicina daudzdisciplinārās pieejas 
promo cijas darbu izstrādei. Komunikācijas zinātnieku sadarbība ar sociālantropologiem 
un sociologiem dod inovatīvās pieejas iespējas interpersonālās saziņas un auditoriju izpētei, 
savu kārt ekonomikas zinātne sniedz metodoloģisko atbalstu organizāciju komunikā cijas, kā 
arī biznesmeņu politiskās komunikācijas izpētē. Psiholoģijas zinātne ir digitālās komuni-
kā cijas pētniecības metodoloģiskais resurss. Kā mēs lietojam datoru, vai un kā bērnus 
ietek mē internetā gūtā pieredze, – šie problēmjautājumi prasa nepārtrauktu monito ringu no 
komu nikācijas zinātnieku puses. Visbeidzot, medicīna. Ar to pirms pusgadsimta sākusies 
Rīgas Stradiņa universitāte, un komunikācijas zinātne arī īpaši vērš doktorantu uzmanību 
uz veselības komunikācijas problemātiku. Veselības politika, tās politiskā komunikācija, 
iedzīvotāju uzvedības maiņa, ārsta un pacienta komunikācija – tie ir tikai daži temati, 
kam jāpievērš komunikācijas zinātnieku uzmanība.

Komunikācijas izpēte neaprobežojas tikai ar šiem tematiem. RSU sociālo zinātņu 
bloka docētāju, ārzemju vieslektoru pētnieciskās intereses un kompetenču jomas sniedz 
doktorantiem visai plašas iespējas promocijas darba problemātikas izvēlē.

Doktora studiju programmas 
“Komunikācijas kultūra un multimediji” vadītājs 

profesors sergejs KruKs



14

RSU  DOKTORANTŪRA  2019

Privilēģija ir studēt doktorantūrā šajā laikā, kad 
sabied rība orientējas uz kompetenču attīstīšanu, un vidē, 
kurā galvenā vērtība ir cilvēks. Šīs studijas ir nozī mīgs 
ieguldījums savā personīgajā, profesionālajā un akadē-
miskajā izaugsmē, jo tās ir augstākā profe sionalitātes 
līmeņa apliecinājums, kas, studijas beidzot, paver dau-
dzas iespējas strādāt kā ekspertam akadēmiskajā vidē 
un pētniecībā, savukārt praksē – kļūt par vie dokļa līderi.

Studijas doktorantūrā Rīgas Stradiņa universitātē 
ir ietvars, kurā jaunais vai jau pieredzes bagātais profe-

sionālis mūsdienīgā rosinošā studiju vidē pēta interesējošo tēmu, iesaistās pētniecības 
projektos un iepazīst mūsdienu psiholoģijas sasniegumus. Studiju laikā doktoranti saņem 
būtisku individuālās attīstības atbalstu no pieredzējušiem docētājiem. Studiju saturu 
bagātina gan savstarpējās mācīšanās pieredze, gan viesdocētāju lekcijas, gan starptau-
tiskas mobilitātes iespējas. Katra doktoranta pētījuma sagatavošanas un profesionālās 
izaugsmes ceļš ir unikāls.

Studijām RSU doktorantūras programmā “Psiholoģija” ir starpdisciplināra ievirze, 
kas ir lielisks instruments, lai attīstītu uzskatu elastību, radošumu un intelektuālu neat-
karību. Tādēļ doktora studiju programmā “Psiholoģija” var studēt dažādu zinātņu pārstāvji, 
meklējot atbildes uz svarīgiem jautājumiem, izplatot sava pētījuma rezultātus un sniedzot 
nozīmīgu ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā.

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



15

RSU  DOKTORANTŪRA  2019

Vai Jūs esat gatavi jauniem izaicinājumiem un 
pār maiņām dzīvē? Vai Jūs interesē mūsdienu biznesa 
inova tīvie menedžmenta problēmu risinājumi zinātnis-
kajā un praktiskajā kontekstā? 

Piedāvājam kopā ar mums veikt zinātnisko pētījumu 
doktora studiju programmā “Vadībzinātne” ar specializā-
ciju uzņēmējdarbības, mārketinga un veselības vadībā. 
Programmas specializācija ir unikāla Latvijā, un tā no-
dro šina iespējas veikt starptautiskā biznesa prakses 
analīzi un ierosināt biznesa veicināšanas ieteikumus.

Programmā ir ievērots internacionalizācijas konteksts. Izcili profesori un pētnieki 
no Latvijas, Eiropas un citiem pasaules reģioniem ir gatavi sadarboties un sniegt atbalstu 
Jums pētījuma procesā, zinātniskajās un akadēmiskajās aktivitātēs, dalīties ar zināšanām 
un pieredzi. 

Jums tiks dota iespēja veikt patstāvīgu kritisku analīzi un izvērtēšanu, risināt nozī-
mīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, 
strukturēt un vadīt zinātnisko projektu, kā arī veikt akadēmisko darbību.

Mēs nevaram solīt Jums vieglu dzīvi, bet mēs solām dzīvi, kas būs piepildīta ar 
iedvesmu, idejām, jauniem kontaktiem un iespējām. 

Mēs nodrošināsim Jums iespēju piedalīties starptautiskos projektos, diskutēt par 
pētījuma rezultātiem un prezentēt tos konferencēs un starptautiskos forumos.

Būsim kopā ceļā uz akadēmisku izcilību!
Uz tikšanos Rīgas Stradiņa universitātē!

Doktora studiju programmas  
“Vadībzinātne” vadītāja  

profesore tAtjAnA MurAvsKA
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RSU doktora studiju programmu 
īss raksturojums

Doktora 
studiju programmas  

nosaukums

Doktora 
studiju programmas 

vadītājs
KP* Studiju  

ilgums
Realizā cijas 

valoda

Programmas  
akreditācijas  

termiņš

Medicīna Asoc. prof. Ilze Konrāde 120 3 gadi LV 08.05.2023.

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

Socioloģija Prof. Anda Laķe 120 3 gadi LV 06.06.2023.

Juridiskās zinātnes Prof. Sandra Kaija 120 3 gadi LV 06.06.2020.

Politikas zinātne Doc. Māris Andžāns 120 3 gadi LV, ENG 06.06.2023.

Komunikācijas kultūra 
un multimediji Prof. Sergejs Kruks 120 3 gadi LV, ENG 06.06.2020.

Psiholoģija Prof. Kristīne Martinsone 120 3 gadi LV, ENG 02.06.2021.

Vadībzinātne Prof. Tatjana Muravska 120 3 gadi LV, ENG 06.06.2020.

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

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 2014./2015. līdz 2018./2019. aka dē miskajam gadam
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 3. Doktora studiju programmās studējošo doktorantu dalība 
projektā “Doktora studiju grants” 2019. gadā

Doktora studiju programmas

Do
kt

or
an

tu
 s

ka
its

, n

0

10

20

30

40

50

6

Juridiskās
zinātnes

2

Socioloģija

60

Medicīna

48

4

Politikas
zinātne

Farmācija

8
2

Komunikācijas
kultūra un
multimediji

1

Vadīb-
zinātne

Psiholoģija

2
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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/doktoranturas-nodala/doktora-studiju-grants

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/finansejuma-atbalsts-studijam/valsts-stipendijas

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/finansejuma-atbalsts-studijam/
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+ 2019./2020. akadēmiskā gada stipendiju likmes1

420 EUR mēnesī 470 EUR mēnesī 520 EUR mēnesī

Bulgārija; Čehija; Horvātija; 
Igaunija; Latvija; Lietuva; Polija; 

Rumānija; Serbija; Slovākija; 
Slovēnija; Turcija; Ungārija; 

Ziemeļmaķedonija

Austrija; Beļģija; Francija; 
Grieķija; Itālija; Kipra; Malta; 

Nīderlande; Portugāle; 
Spānija; Vācija

Dānija; Islande; 
Īrija; Lielbritānija;  

Lihtenšteina, Luksemburga; 
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 divos 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:
Starptautisko sakaru departaments, 
Starptautiskās sadarbības vadītāja Maruta Funta, 
tālr. 67409264, e-pasts: Maruta.Funta@rsu.lv
http://www.rsu.lv/studentiem/iespejas-arvalstis/apmainas-programma-erasmus

 1 2019./2020. akadēmiskā gada stipendiju likmes var mainīties atkarībā no Eiropas Komisijas 
finansējuma.

mailto:Maruta.Funta@rsu.lv
http://www.rsu.lv/studentiem/iespejas-arvalstis/apmainas-programma-erasmus
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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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SASKAŅOTS APSTIPRINĀTS 
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē Rīgas Stradiņa universitātes Senātā 
2018. gada 26. marta sēdē 2018. gada 17. aprīļa sēdē 
Protokols Nr. 15-1/12/2018 Protokols Nr. 2-1/17.04.2018.

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. Страдыня (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 prog-
rammās 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 
pašpārvalde 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 atsauk-
šanu 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 administratī-
vajam 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 dalīb-
nieku. 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. 15-1/12/2018 Protokols Nr. 2-1/17.04.2018.

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
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SASKAŅOTS APSTIPRINĀTS 
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē  
2018. gada 26. novembrī 2018. gada 18. decembrī 
Protokols Nr. 15-1/33/2018 Protokols Nr. 2-1/18.12.2018.

Rīgas Stradiņa universitātes uzņemšanas noteikumi 
doktora studiju programmās  

2019./2020. akadēmiskajam gadam 
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” 3. punktu,  
kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes 

3.6. un 4.6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Rīgas Stradiņa universitātes Uzņemšanas noteikumi doktora studiju programmās 
(turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā reflektanti tiek uzņemti Rīgas Stradiņa 
universitātes (turpmāk ‒ Universitāte, saīsināti ‒ RSU) doktora studiju programmās. 

2. Uzņemšana studijām Universitātē notiek, pamatojoties uz Augstskolu likumu, (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. Uzņemšana vēlākos studiju posmos Universitātē notiek, pamatojoties uz Ministru kabi-
neta 2004. gada 16. novembra noteikumiem Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos 
studiju posmos” un Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta noteikumiem Nr. 505 
“Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 
iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”.

4. Uzņemšanu nodrošina RSU Uzņemšanas komisija, kas darbojas atbilstīgi tās nolikumam 
[10.10.2006. MK noteikumu Nr. 846 5. punkts].

5. Tiesības tikt uzņemtiem saskaņā ar šiem Noteikumiem un studēt Universitātē ir 
vienādas Latvijas Republikas pilsoņiem, Latvijas Republikas nepilsoņiem, Eiropas 
Savienības pilsoņiem, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņiem vai Šveices Konfederācijas 
pilsoņiem un Eiropas Kopienas patstāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir derīga uztu-
rēšanās atļauja [AL 45.(2)]. Citām personām ir tiesības studēt Universitātē atbilstīgi 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

6. Speciālās prasības un kritēriji uzņemšanai katrā no doktora studiju programmām, kā arī 
citi attie cīgo studiju programmu raksturojoši rādītāji noteikti šo Noteikumu pielikumos.
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II. Dokumenti

 7. Pieteikties pretendēšanai uz studijām var klātienē RSU Studentu servisā vai elektroniski 
elektroniskajā reģistrācijas vietnē https://uznemsana.rsu.lv. Piesakoties klātienē, ref-
lek 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. 

 8. 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). 

 9. 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. 

 10. 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]. Informācija internetā: www.aic.lv. 
Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā Universitātes norēķinu kontā maksu par 
dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu. Šīs maksas apmēru nosaka Universitāte, un 
tā atpakaļ netiek izmaksāta.

 11. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas vārds un/vai uzvārds un/
vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina attiecīgo 
personas datu maiņu. 

 12. 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

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

 14. Konkurss tiek noslēgts, RSU Uzņemšanas komisijai izziņojot konkursa rezultātus, 
1 nedēļu pēc reflektantu reģistrācijas termiņa beigām vai pēc pēdējā pārbaudījuma 
(uzņemšanai studiju programmās, kurās tie noteikti kā papildu prasības).

IV. Konkursa norise

 15. Valsts nosaka kopējo studiju vietu skaitu Universitātē, kas tiek finansēts no valsts 
budžeta līdzekļiem, bet Universitāte ar rektora rīkojumu nosaka studiju maksas 
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apmēru un maksas studiju vietu skaitu, ko finansē fiziskās un juridiskās personas. 
Studiju vietu sadalījumu pa studiju programmām vai specializācijām nosaka ar rektora 
rīkojumu.

 16. Konkursā nepiedalās un Universitātē netiek uzņemti reflektanti, kuru iesniegtie doku-
menti neatbilst Noteikumu prasībām, kuriem Universitāte pieņēmusi lēmumu par 
ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta neatzīšanu studiju turpināšanai vai kuriem ir 
studiju maksas parādi vai citas mantiskas saistības pret Universitāti.

 17. Reflektanta piesaistītajam promocijas darba vadītājam (vai diviem promocijas darba 
vadītājiem) ir jābūt Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesībām zinātnes nozarē 
(apakšnozarē), kurā tiks izstrādāts promocijas darbs. Eksperta tiesībām ir jābūt 
spēkā visā reflektantu konkursa norises laikā un vismaz trīs mēnešus pēc studiju 
uzsākšanas. Šī prasība attiecas uz abiem promocijas darba vadītājiem, ja tie ir divi. 

 18. Doktorantūras nodaļa apkopo reflektantu iesniegtos dokumentus, organizē recenzentu 
nozīmēšanu, nosaka plānotās promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas 
laiku un kārtību, kā arī informē par to reflektantus. 

 19. Reflektantu pieteikumi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 
19.1. plānotā promocijas darba anotācijas divu recenzentu vērtējums no 1 līdz 

20 punkti (jāsaņem vidējais vērtējums vismaz 8 punkti);
19.2. zinātnisko iestrādņu vērtējums no 0 līdz 50 punkti; 
19.3. plānotā promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas komisijas vērtē-

jums no 1 līdz 20 punkti (jāsaņem vidējais vērtējums vismaz 8 punkti).
 20. Reflektanta zinātnisko iestrādņu vērtējums:

20.1. Zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskajās datu bāzēs 
(Web of Science un /vai SCOPUS un citās) par plānoto promocijas darba 
tēmu – 3 punkti;

20.2. Kolektīvajās monogrāfijas par plānoto promocijas darba tēmu – 2 punkti;
20.3. Zinātniski raksti Latvijā un ārvalstīs izdotos recenzējamos izdevumos par plā-

noto promocijas darba tēmu – 2 punkti;
20.4. Publikācijas nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā par plānoto promocijas 

darba tēmu – 1 punkts;
20.5. Uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānotā promocijas darba tēmu – 

1,5 punkti;
20.6. Stenda referāti konferencēs par plānotā promocijas darba tēmu – 1 punkts;
20.7. Konferenču tēzes par plānotā promocijas darba tēmu – 0,5 punkti;
20.8. Dalība starptautiskajos, LZP, RSU, citu augstskolu pētniecības projektos par 

plānotā promocijas darba tēmu – 0,5 punkti par 1 dalības gadu;
20.9. Darba stāžs saistībā ar plānotā promocijas darba tēmu – 1 punkts par 1 gadu 

un vairāk;
20.10. Darbs/stažēšanās/studijas ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās sais-

tībā ar plānotā promocijas darba tēmu – 0,1 punkts par 1 mēnesi;
20.11. Strādā RSU kā akadēmiskais personāls:
 20.11.1. no 1 līdz 5 gadiem – 1 punkts;
 20.11.2. 5 gadi un vairāk – 2 punkti.
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 21. Recenzenta vērtēšanas kritēriji:
21.1. Plānotā pētījuma aktualitāte un zinātniskā novitāte no 1 līdz 5 punktiem;
21.2. Pētījuma pieteikuma zinātniskā kvalitāte un atbilstība plānotajam promocijas 

darbam no 1 līdz 5 punktiem;
21.3. Plānotā pētījuma praktiskā nozīme no 1 līdz 5 punktiem;
21.4. Darba izpildes iespējas no 1 līdz 5 punktiem.

 22. Plānotā promocijas darba mutiskās prezentācijas vērtēšanas kritēriji:
22.1. Plānotā pētījuma aktualitāte un zinātniskā novitāte no 1 līdz 5 punktiem;
22.2. Pētījuma pieteikuma zinātniskā kvalitāte un atbilstība plānotajam promocijas 

darbam no 1 līdz 5 punktiem;
22.3. Plānotā pētījuma praktiskā nozīme no 1 līdz 5 punktiem;
22.4. Pretendenta motivācija un darba izpildes iespējas no 1 līdz 5 punktiem.

23. Reflektantiem uz pārbaudījumiem jāierodas personīgi, līdzi ņemot pasi vai personas 
apliecību. Pārbaudījumi notiek latviešu valodā. Reflektanti, kuri nav ieradušies uz 
pārbaudījumiem norādītajā laikā vai nav paņēmuši līdz personu apliecinošu doku-
mentu, turpmākā konkursā nepiedalās un RSU netiek uzņemti.

 24. Vienādu kopējo punktu summas gadījumā konkursu ietekmē plānotā promocijas darba 
anotācijas mutiskās aizstāvēšanas prezentācijā iegūtie punkti.

 25. Atbilstoši vērtēšanas rezultātiem (tiek ņemti vērā iegūtie punkti un pēdējie divi cipari 
aiz komata) RSU Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par reflektanta uzņemšanu 
doktora studijās.

 26. RSU Studentu serviss izziņo konkursa rezultātus ne vēlāk kā triju darba 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.

 27. Reflektanti, kuri nav izturējuši konkursu uz valsts finansētajām studiju vietām dok-
tora studiju programmās, RSU Uzņemšanas komisijas noteiktā kārtībā un termiņā 
var preten dēt uz maksas studiju vietām attiecīgajās studiju programmās.

V. Studiju līguma noslēgšana un imatrikulācija

 28. 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.

 29. Reflektants tiek imatrikulēts pēc studiju līguma ar Universitāti noslēgšanas un līguma 
nosacījumu izpildes.

 30. Reflektants tiek imatrikulēts Universitātē ar RSU rīkojuma dokumentu.
 31. Doktorantūras nodaļa sagatavo rīkojumu par promocijas darba vadītāju apstiprināšanu 

imatrikulētajiem doktorantiem.
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VI. Reflektanta un Universitātes tiesības un pienākumi

 32. Reflektantam uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi: 
32.1. iesniegt un noteiktajos gadījumos uzrādīt šajos Noteikumos un to attiecīgajā 

pielikumā noteiktos dokumentus; 
32.2. pareizi aizpildīt Universitātes noteiktos dokumentus, sniegt Universitātei tikai 

patiesu informāciju; 
32.3. iepazīties un ievērot šos Noteikumus, kā arī ārējos normatīvos aktus, kas regulē 

uzņemšanu; 
32.4. ievērot normatīvajos aktos un šajos Noteikumos, kā arī RSU noteiktos termiņus; 
32.5. Doktorantūras nodaļas noteiktajā laikā personīgi ierasties uz plānotā promo-

cijas darba anotācijas mutisko aizstāvēšanu, līdzi ņemot personu apliecinošu 
dokumentu; 

32.6. nokārtot finansiālās saistības pret Universitāti, īpaši, ja reflektants piesakās 
studijām par maksu; 

32.7. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktus pienākumus.
 33. Universitātei uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi: 

33.1. nodrošināt godīgu uzņemšanu atbilstīgi normatīvajiem aktiem; 
33.2. sniegt reflektantiem informāciju par studiju iespējām Universitātē, kā arī viņu 

tiesībām un pienākumiem; 
33.3. informēt par valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu Universitātē un maksas 

studiju vietu skaitu, ko finansē fiziskās un juridiskās personas; 
33.4. pieņemt reflektantu iesniegtos dokumentus; 
33.5. izziņot konkursa rezultātus; 
33.6. organizēt studiju līgumu noslēgšanu ar reflektantiem, kuri izturējuši konkursu; 
33.7. organizēt reflektantu, kuri izturējuši konkursu un noslēguši studiju līgumus, 

imatrikulāciju; 
33.8. nepieļaut diskriminējošu attieksmi pret reflektantiem; 
33.9. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktus pienākumus. 

 34. Reflektanta un Universitātes pienākumiem atbilst pretējās puses attiecīgās tiesības.

VII. Ar uzņemšanu saistītu lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

 35. Triju darba dienu laikā no vērtējumu publicēšanas reflektants ir tiesīgs iesniegt RSU 
Uzņemšanas komisijai rakstisku apelācijas iesniegumu par saņemto vērtējumu. 

 36. Triju darba dienu laikā pēc saņemšanas apelācijas iesniegumus izskata Apelācijas 
komisija, kuras personālsastāvs tiek noteikts ar rektora rīkojumu. 

 37. 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. 

 38. Par Apelācijas komisijas lēmumu reflektantiem, kas iesniedza apelācijas iesniegumu, 
tiek paziņots individuāli pa elektronisko pastu. 

 39. Pēc apelācijas iesniegumu izskatīšanas un atbilstoši apelācijas iesniegumu izskatīšanas 
rezultātiem Uzņemšanas komisija sagatavo un apstiprina konkursa rezultātus. 



43

RSU  DOKTORANTŪRA  2019

 40. 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

 41. Visus ar uzņemšanu Universitātē saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas 
Republikā spēkā esošajās tiesību normās vai šajos Noteikumos, izskata RSU Studentu 
serviss. 

 42. Informāciju par studiju iespējām un uzņemšanu Universitāte izvieto savās telpās un 
mājas lapā internetā: www.rsu.lv. Informāciju par uzņemšanas norisi reflektants var 
uzzināt arī RSU Informācijas centrā, tālr. 67409105; e-pasts: infocentrs@rsu.lv un 
Doktorantūras nodaļā, tālrunis 67409120; e-pasts dn@rsu.lv

 43. Šiem Noteikumiem ir pievienoti šādi pielikumi, kas nosaka uzņemšanas prasības un 
kritērijus doktora studiju programmās: 
43.1. 1. pielikums Doktora studiju programmas “Farmācija” – uzņemšanas prasības 

un iesniedzamie dokumenti; 
43.2. 2. pielikums Doktora studiju programmas “Medicīna” – uzņemšanas prasības 

un iesniedzamie dokumenti
43.3. 3. pielikums Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” – uzņemšanas 

prasības un iesniedzamie dokumenti;
43.4. 4. pielikums Doktora studiju programmas “Komunikācijas kultūra un multi-

mediji” – uzņemšanas prasības un iesniedzamie dokumenti;
43.5. 5. pielikums Doktora studiju programmas “Politikas zinātne” – uzņemšanas 

prasības un iesniedzamie dokumenti;
43.6. 6. pielikums Doktora studiju programmas “Psiholoģija” – uzņemšanas prasības 

un iesniedzamie dokumenti;
43.7. 7. pielikums Doktora studiju programmas “Socioloģija” – uzņemšanas prasības 

un iesniedzamie dokumenti;
43.8. 8. pielikums Doktora studiju programmas “Vadībzinātne” – uzņemšanas prasības 

un iesniedzamie dokumenti.

Doktorantūras nodaļas dekāne prof. S. Lejniece 
Studentu servisa direktore I. Treija
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1. pielikums 
Rīgas Stradiņa universitātes  

Uzņemšanas noteikumiem 
Doktora studiju programmās 2019./2020. akadēmiskajam gadam

Doktora studiju programmas “Farmācija” – uzņemšanas prasības  
un iesniedzamie dokumenti

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 šādu kritēriju 
summa: 
 1) plānotā promocijas darba anotācijas divu recenzentu vērtējums;
 2) zinātnisko iestrādņu vērtējums;
 3) plānotā promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas komisijas 

vērtējums.

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, stažēšanos ārzemju augstskolās, pētniecības 
institūcijās un darba tiesiskās attiecības saistībā ar doktorantūras studijām.

 6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto 
promocijas darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).

 7. Darba devēju, ārzemju augstskolu vai pētniecības institūciju izziņas par 
darbu, stažēšanos vai studijām saistībā ar plānotā promocijas darba tēmu.

 8. Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), 
norādot zinātnisko publikāciju skaitu pēdējos 5 gadus, doktorantu skaitu, 
kuri ir ieguvuši zinātnisko grādu un LZP eksperta tiesību statusa termiņu.

 9. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, 
semināros, piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto 
promocijas darba tēmu.

 10. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu:
 10.1. zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskajās 

datubāzēs (Web of Science un / vai SCOPUS un citās);
 10.2. kolektīvajās monogrāfijās;
 10.3. zinātniski raksti Latvijā un ārvalstīs izdotos recenzējamos izdevumos;

Tabulas turpinājumu sk. nākamajā lpp.
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Tabulas turpinājums

 10.4. publikācijas nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā;
 10.5. uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.6. stenda referāti konferencēs par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.7. konferenču tēzes par plānotā promocijas darba tēmu.
 11. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 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 promocijas darba 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. anotācijas apjoms līdz sešām lappusēm.
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2. pielikums 
Rīgas Stradiņa universitātes 

Uzņemšanas noteikumiem 
Doktora studiju programmās 2019./2020. akadēmiskajam gadam

Doktora studiju programmas “Medicīna” – uzņemšanas prasības  
un iesniedzamie dokumenti

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 šādu 
kritēriju summa: 
 1) plānotā promocijas darba anotācijas divu recenzentu vērtējums;
 2) zinātnisko iestrādņu vērtējums;
 3) plānotā promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas komisijas 

vērtējums.
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, stažēšanos ārzemju augstskolās, pētniecības 
institūcijās un darba tiesiskās attiecības saistībā ar doktorantūras studijām.

 6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto 
promocijas darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).

 7. Darba devēju, ārzemju augstskolu vai pētniecības institūciju izziņas par 
darbu, stažēšanos vai studijām saistībā ar plānotā promocijas darba tēmu.

 8. 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 tiesību 
statusa termiņu.

 9. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina stažēšanās ārzemēs 
(ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu

 10. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu:
 10.1. zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskajās 

datubāzēs (Web of Science un / vai SCOPUS un citās);
 10.2. kolektīvajās monogrāfijās;
 10.3. zinātniski raksti Latvijā un ārvalstīs izdotos recenzējamos izdevumos;
 10.4. publikācijas nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā;
 10.5. uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.6. stenda referāti konferencēs par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.7. konferenču tēzes par plānotā promocijas darba tēmu.

Tabulas turpinājumu sk. nākamajā lpp.
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Tabulas turpinājums

 11. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 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 promocijas darba vadītājs, 
zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti);

 12.4. pētījuma izpildīšanas vieta (apstiprinājums, vienošanās ar pētījuma 
izpildes vietu);

 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. anotācijas apjoms līdz sešām lappusēm.
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3. pielikums 
Rīgas Stradiņa universitātes 

Uzņemšanas noteikumiem 
Doktora studiju programmās 2019./2020. akadēmiskajam gadam

Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” –  
uzņemšanas prasības un iesniedzamie dokumenti

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.
Reflektants eksāmenu kārto caur Atvērto universitāti pirms uzņemšanas dokumentu 
iesniegšanas.

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.
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, stažēšanos ārzemju augstskolās, pētniecības 
institūcijās un darba tiesiskās attiecības saistībā ar doktorantūras studijām.

 6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto 
promocijas darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).

 7. Darba devēju, ārzemju augstskolu vai pētniecības institūciju izziņas par 
darbu, stažēšanos vai studijām saistībā ar plānotā promocijas darba tēmu.

 8. Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), 
norādot zinātnisko publikāciju skaitu, doktorantu skaitu, kuri ir ieguvuši 
zinātnisko grādu un LZP eksperta statusa termiņu.

 9. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, 
semināros, piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto 
promocijas darba tēmu.

 10. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu:
 10.1. zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskajās 

datubāzēs (Web of Science un / vai SCOPUS un citās);
 10.2. kolektīvajās monogrāfijās;
 10.3. zinātniski raksti Latvijā un ārvalstīs izdotos recenzējamos izdevumos;

Tabulas turpinājumu sk. nākamajā lpp.
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 10.4. publikācijas nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā;
 10.5. uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.6. stenda referāti konferencēs par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.7. konferenču tēzes par plānotā promocijas darba tēmu.
 11. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 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 promocijas darba vadītājs, 

zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti);
 12.4. pētījuma izpildīšanas vieta (apstiprinājums, vienošanās ar pētījuma 

izpildes vietu);
 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 (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);

 12.14. anotācijas apjoms līdz sešām lappusēm.
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4. pielikums 
Rīgas Stradiņa universitātes  

Uzņemšanas noteikumiem 
Doktora studiju programmās 2019./2020. akadēmiskajam gadam

Doktora studiju programmas “Komunikācijas kultūra un multimediji” –  
uzņemšanas prasības un iesniedzamie dokumenti

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 šādu 
kritēriju summa: 
 1) plānotā promocijas darba anotācijas divu recenzentu vērtējums;
 2) zinātnisko iestrādņu vērtējums;
 3) plānotā promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas komisijas 

vērtējums.

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, stažēšanos ārzemju augstskolās, pētniecības 
institūcijās un darba tiesiskās attiecības saistībā ar doktorantūras studijām.

 6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto 
promocijas darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).

 7. Darba devēju, ārzemju augstskolu vai pētniecības institūciju izziņas par 
darbu, stažēšanos vai studijām saistībā ar plānotā promocijas darba tēmu.

 8. Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), 
norādot zinātnisko publikāciju skaitu, doktorantu skaitu, kuri ir ieguvuši 
zinātnisko grādu un LZP eksperta statusa termiņu.

 9. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, 
semināros, piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto 
promocijas darba tēmu.

 10. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu:
 10.1. zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskajās 

datubāzēs (Web of Science un / vai SCOPUS un citās);
 10.2. kolektīvajās monogrāfijās;

Tabulas turpinājumu sk. nākamajā lpp.
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 10.3. zinātniski raksti Latvijā un ārvalstīs izdotos recenzējamos izdevumos;
 10.4. publikācijas nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā;
 10.5. uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.6. stenda referāti konferencēs par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.7. konferenču tēzes par plānotā promocijas darba tēmu.
 11. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 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 promocijas darba vadītājs, 

zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti);
 12.4. pētījuma izpildīšanas vieta (apstiprinājums, vienošanās ar pētījuma 

izpildes vietu);
 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. anotācijas apjoms līdz sešām lappusēm.
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5. pielikums 
Rīgas Stradiņa universitātes  

Uzņemšanas noteikumiem 
Doktora studiju programmās 2019./2020. akadēmiskajam gadam

Doktora studiju programmas “Politikas zinātne” –  
uzņemšanas prasības un iesniedzamie dokumenti

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 šādu 
kritēriju summa: 
 1) plānotā promocijas darba anotācijas divu recenzentu vērtējums;
 2) zinātnisko iestrādņu vērtējums;
 3) plānotā promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas komisijas 

vērtējums.

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, stažēšanos ārzemju augstskolās, pētniecības 
institūcijās un darba tiesiskās attiecības saistībā ar doktorantūras studijām.

 6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto 
promocijas darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).

 7. Darba devēju, ārzemju augstskolu vai pētniecības institūciju izziņas par 
darbu, stažēšanos vai studijām saistībā ar plānotā promocijas darba tēmu.

 8. Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), 
norādot zinātnisko publikāciju skaitu, doktorantu skaitu, kuri ir ieguvuši 
zinātnisko grādu un LZP eksperta statusa termiņu.

 9. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, 
semināros, piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto 
promocijas darba tēmu

 10. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu:
 10.1. zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskajās 

datubāzēs (Web of Science un / vai SCOPUS un citās);
 10.2. kolektīvajās monogrāfijās;

Tabulas turpinājumu sk. nākamajā lpp.
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 10.3. zinātniski raksti Latvijā un ārvalstīs izdotos recenzējamos izdevumos;
 10.4. publikācijas nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā;
 10.5. uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.6. stenda referāti konferencēs par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.7. konferenču tēzes par plānotā promocijas darba tēmu.
 11. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 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 promocijas darba vadītājs, 

zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti);
 12.4. pētījuma izpildīšanas vieta (apstiprinājums, vienošanās ar pētījuma 

izpildes vietu);
 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 un 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. anotācijas apjoms līdz sešām lappusēm.
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6. pielikums 
Rīgas Stradiņa universitātes  

Uzņemšanas noteikumiem 
Doktora studiju programmās 2019./2020. akadēmiskajam gadam

Doktora studiju programmas “Psiholoģija” –  
uzņemšanas prasības un iesniedzamie dokumenti

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.

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, stažēšanos ārzemju augstskolās, pētniecības 
institūcijās un darba tiesiskās attiecības saistībā ar doktorantūras studijām.

 6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto 
promocijas darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).

 7. Darba devēju, ārzemju augstskolu vai pētniecības institūciju izziņas par 
darbu, stažēšanos vai studijām saistībā ar plānotā promocijas darba tēmu.

 8. Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), 
norādot zinātnisko publikāciju skaitu, doktorantu skaitu, kuri ir ieguvuši 
zinātnisko grādu un LZP eksperta statusa termiņu.

 9. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, 
semināros, piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto 
promocijas darba tēmu.

 10. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu:
 10.1. zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskajās 

datubāzēs (Web of Science un / vai SCOPUS un citās);

Tabulas turpinājumu sk. nākamajā lpp.
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 10.2. kolektīvajās monogrāfijās;
 10.3. zinātniski raksti Latvijā un ārvalstīs izdotos recenzējamos izdevumos;
 10.4. publikācijas nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā;
 10.5. uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.6. stenda referāti konferencēs par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.7. konferenču tēzes par plānotā promocijas darba tēmu.
 11. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 12. RSU struktūrvienības 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 promocijas darba vadītājs, 

zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti);
 13.4. pētījuma tēmas izvēles un aktualitātes pamatojums;
 13.5. pētījuma zinātniskā novitāte;
 13.6. pētnieciskā darba mērķis;
 13.7. pētnieciskā darba uzdevumi;
 13.8. zinātniskie pieņēmumi, pētījuma jautājumi, vai darba hipotēze / -es;
 13.9. pētnieciskā darba teorētiskais pamats; 
 13.10. primāro datu iegūšanas metodes vai sekundāro datu avoti;
 13.11. datu analīzes metodes, to izvēles pamatojums;
 13.12. pētījuma uzdevumu izpildes termiņi pa gadiem;
 13.13. 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);

 13.15. anotācijas apjoms līdz sešām lappusēm.
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7. pielikums 
Rīgas Stradiņa universitātes  

Uzņemšanas noteikumiem 
Doktora studiju programmās 2019./2020. akadēmiskajam gadam

Doktora studiju programmas “Socioloģija” –  
uzņemšanas prasības un iesniedzamie dokumenti

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 šādu 
kritēriju summa: 
 1) plānotā promocijas darba anotācijas divu recenzentu vērtējums;
 2) zinātnisko iestrādņu vērtējums;
 3) plānotā promocijas darba anotācijas mutiskās aizstāvēšanas komisijas 

vērtējums.

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, stažēšanos ārzemju augstskolās, pētniecības 
institūcijās un darba tiesiskās attiecības saistībā ar doktorantūras studijām.

 6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto 
promocijas darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).

 7. Darba devēju, ārzemju augstskolu vai pētniecības institūciju izziņas par 
darbu, stažēšanos vai studijām saistībā ar plānotā promocijas darba tēmu.

 8. Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), 
norādot zinātnisko publikāciju skaitu, doktorantu skaitu, kuri ir ieguvuši 
zinātnisko grādu un LZP eksperta statusa termiņu.

 9. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, 
semināros, piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto 
promocijas darba tēmu.

 10. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu:
 10.1. zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskajās 

datubāzēs (Web of Science un / vai SCOPUS un citās);

Tabulas turpinājumu sk. nākamajā lpp.
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 10.2. kolektīvajās monogrāfijās;
 10.3. zinātniski raksti Latvijā un ārvalstīs izdotos recenzējamos izdevumos;
 10.4. publikācijas nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā;
 10.5. uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.6. stenda referāti konferencēs par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.7. konferenču tēzes par plānotā promocijas darba tēmu.
 11. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 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 promocijas darba vadītājs, 

zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti);
 12.4. pētījuma izpildīšanas vieta (apstiprinājums, vienošanās ar pētījuma 

izpildes vietu);
 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. anotācijas apjoms līdz sešām lappusēm.
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8. pielikums 
Rīgas Stradiņa universitātes 

Uzņemšanas noteikumiem 
Doktora studiju programmās 2019./2020. akadēmiskajam gadam

Doktora studiju programmas “Vadībzinātne” –  
uzņemšanas prasības un iesniedzamie dokumenti

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.

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, stažēšanos ārzemju augstskolās, pētniecības 
institūcijās un darba tiesiskās attiecības saistībā ar doktorantūras studijām.

 6. Dalība starptautiskajos, LZP, augstskolu pētniecības projektos par plānoto 
promocijas darba tēmu (pievienojot projekta vadītāja apstiprinājuma vēstuli).

 7. Darba devēju, ārzemju augstskolu vai pētniecības institūciju izziņas par 
darbu, stažēšanos vai studijām saistībā ar plānotā promocijas darba tēmu.

 8. Parakstīts promocijas darba vadītāja (vadītāju) dzīves gājuma apraksts (CV), 
norādot zinātnisko publikāciju skaitu, doktorantu skaitu, kuri ir ieguvuši 
zinātnisko grādu un LZP eksperta statusa termiņu.

 9. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, 
semināros, piedalīšanos konferencēs un semināros (ja tādas ir) par plānoto 
promocijas darba tēmu.

 10. Publikāciju kopijas (ja tādas ir) par plānoto promocijas darba tēmu:
 10.1. zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskajās 

datubāzēs (Web of Science un / vai SCOPUS un citās);

Tabulas turpinājumu sk. nākamajā lpp.
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 10.2. kolektīvajās monogrāfijās;
 10.3. zinātniski raksti Latvijā un ārvalstīs izdotos recenzējamos izdevumos;
 10.4. publikācijas nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā;
 10.5. uzstāšanās konferencēs ar referātu par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.6. stenda referāti konferencēs par plānotā promocijas darba tēmu;
 10.7. konferenču tēzes par plānotā promocijas darba tēmu.
 11. Dokuments, kas apliecina reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 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 promocijas darba vadītājs, 

zinātniskais konsultants, ja tādi ir piesaistīti);
 12.4. pētījuma izpildīšanas vieta (apstiprinājums, vienošanās ar pētījuma 

izpildes vietu);
 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. anotācijas apjoms līdz sešām lappusēm.
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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 kop-
savilkumu (atsevišķi latviešu un angļu valodā) elektroniskās versijas jāveido kā atsevišķi 
PDF faili (pavisam trīs), kas sagatavoti iesniegšanai Doktorantūras nodaļā 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.
Druka. 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.



66

RSU  DOKTORANTŪRA  2019

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 key-words 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; 277:927-34). 
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 five-year 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 follow-up. 
Br J Cancer 1996; 73:1006-12. 

  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; 36:217-25.

  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.465-78.

  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 black-and-white 
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/rsu-zinatniskie-raksti).

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


79

RSU  DOKTORANTŪRA  2019

Doktora studiju programma 
“Medicīna”

Doktora studiju programmas “Medicīna” vadītāja 
asoc. prof. Ilze Konrāde

Adrese: Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, 
 Hipokrāta iela 2, Rīga, LV1038

Tālrunis +371 67409120

E-pasts: Ilze.Konrade@rsu.lv

mailto:ilze.konrade@rsu.lv
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Kredītpunktu sadalījums doktora studiju programmā “Medicīna” 
2019./2020. akadēmiskais gads

Daļa Kredītpunkti 
(KP)

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa 92
Obligātā izglītības daļa (A) 22
Ierobežotās izvēles daļa (B) 6
Brīvās izvēles daļa (C) —

Kopā 120

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 26
2. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 32
3. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 34

Kopā 92

Sastāvdaļas:
• Publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par 

publikācijas pieņemšanu publikācijai
• Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā vai apstiprinājums par publi-

kācijas pieņemšanu publicēšanai
• Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) 

izdevums (vismaz 3 lpp.)
• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā kongresā 

vai konferencē
• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā 

vai konferencē
• Tēzes starptautiskā kongresā / seminārā
• Tēzes vietēja mēroga kongresā / seminārā
• Starptautisks patents
• Latvijas patents
• Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
• Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu)
• Pētnieciskais darbs ārvalstīs

Līdz trešā studiju gada beigām jābūt vismaz vienai citējamai publikācijai starptautiski 
recenzētā zinātniskā izdevumā.
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Obligātā izglītības daļa (A)

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Epidemioloģija 4

1. studiju gads Matemātiskā statistika 2

1. studiju gads Zinātniskās darbības metodoloģija 2

1. studiju gads Promocijas eksāmens svešvalodā 2

1. studiju gads Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā (par 1. studiju gadu) 2

2. studiju gads Medicīnas ētika 2

2. studiju gads Informācijas tehnoloģijas un informācijpratība 2

2. studiju gads Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā (par 2. studiju gadu) 2

3. studiju gads Promocijas eksāmens specialitātē 4

Kopā 22

Ierobežotās izvēles daļa (B) 

Par pirmajiem diviem studiju gadiem jāiegūst 4 KP, izvēloties vismaz divus no 
piedāvātajiem studiju kursiem, un par trešo studiju gadu jāiegūst 2  KP ierobežotās 
izvēles daļā. 

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. un 2. studiju gads Farmakoloģijas sasniegumi 2

1. un 2. studiju gads Lekciju cikls zobārstniecībā 2

1. un 2. studiju gads Laboratorijas dzīvnieku izmantošana zinātniskajos pētījumos 2

1. un 2. studiju gads Augstskolas pedagoģija 2

1. un 2. studiju gads Mūsdienu kardioloģija 2

1. un 2. studiju gads Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda 2

1. un 2. studiju gads Vieslekcija 1

1. un 2. studiju gads Viesseminārs 2

3. studiju gads Civilā un vides aizsardzība 2

Kopā 6



82

RSU  DOKTORANTŪRA  2019

Doktorantu promocijas darbu nosaukumu saraksts  
doktora studiju programmā “Medicīna”

1. studiju gads

• 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

• Agrīnas malignitātes pazīmju diagnostika siekalās un mutes vēždraudes audos
• Akūta miokarda infarkta ārstēšanas strukturālo stresu, vadības procesu, izmaksu 

un klīnisko iznākumu kovariāciju analīze Latvijas veselības aprūpē
• Akūts apendicīts geriatriskā populācijā
• Anomālijas augļiem ar euploīdu kariotipu un strukturāliem defektiem
• Apakšžokļa locītavas galviņas remodelācijas ietekme uz skeletālo stabilitāti pēc 

III klases dentofaciālo deformāciju bimaksilārās ķirurģijas: ilgtermiņa gadījumu 
kontrole

• Asaru kvalitātes ietekme uz mērķa refrakciju pēc kataraktas operācijas
• Atsāpināšanas taktika intensīvās terapijas pacientiem pēc sirds operācijas ar sterno-

tomijas pieeju
• Audzēja transkriptoms kā prognostisks faktors trīskārši negatīva krūts audzēja tera-

pijas efektivitātei
• Augsti diferencētu vairogdziedzera vēža metastāžu biežums ipsilaterālajos un kontra-

laterālajos kakla centrālajos limfmezglos
• Bērnu intensīvās terapijas ilgtermiņa iznākumi Latvijā
• BRCA1 gēna patogēno alēlisko variantu penetranci ietekmējošie faktori
• DAid viedā krekla tehnoloģijas pielietošanas terapijas procesā ietekme uz objek-

tīvo testu un subjektīvā izvērtējuma rezultātiem pacientiem ar subakromiālo sāpju 
sindromu

• Endovaskulārās terapijas nozīme plaušu artēriju tromboemboliju ārstēšanā
• Fenilketonūrijas bērnu vecuma pacientu dietoterapijas novērtējums un tās ietekme 

uz pacienta veselību
• Galvas smadzeņu novērošanas rādītāju izmaiņu ietekme uz vadāmo neiroprotekciju 

un pacientu kognitīvu funkciju pēc sirds operācijas
• Hibrīda vizuālās diagnostikas metožu klīniskā nozīme pacientiem ar priekšdziedzera 

vēža recidīvu
• Hroniskas limfocitārās leikēmijas prognostisko faktoru saistības izpēte
• Integrētās aprūpes pieejas novērtējums bērnu paliatīvās aprūpes nodrošināšanā 

mājas hospisa aprūpes modeļa ietvaros
• Kognitīvo funkciju izmaiņu analīze neiropsihiatrisku saslimšanu gadījumā un iespē-

jama saistība ar balsta un kustību aparāta patoloģijām
• Miegs un ar to asociētās veselības raksturojums pusaudžu populācijā Latvijā
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• MikroRNS kā biomarķiera izmantošana oksidatīva stresa diagnostikā un antioksi-
dantu terapijas novertēšanā politraumas pacientiem

• Molekulāri epidemioloģiskais hepatīta A vīrusa raksturojums Latvijā
• Ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi pacientiem pēc nieres transplantācijas
• Optimāla dentālo implantu slogošanas laika izvērtēšana
• Papillārā vairogdziedzera vēža imūnhistoķīmiskais raksturojums
• Parkinsona slimības izpēte Latvijas populācijā: demogrāfiskie dati, klīniskā norise 

un imunoģenētisko rādītāju nozīme slimības progresēšanā
• Pašnāvnieciskās uzvedības asociētie faktori vispārējā populācijā un iedzīvotāju 

kontakti ar medicīniskajiem dienestiem Latvijā pēc pašnāvības mēģinājuma
• Patoģenētiskas terapijas ietekme uz hroniskas trombemboliskas plaušu hipertensijas 

pacientu iekaisuma profilu
• Pediatrisku galvas smadzeņu audzēju inovatīvu morfoloģisku un molekulāru faktoru 

diagnostisks un prognostisks izvērtējums
• Perinatālās veselības aprūpes kvalitāte un to ietekmējošie faktori pacientiem, kuri 

dzīvo ar HIV, Latvijā
• Perioperatīva uzturvielu intervence muskuļu zuduma mazināšanai pēc gūžas 

endoprotezēšanas
• Primāras ārstēšanas un risku samazinošu manipulāciju rezultātu izpēte patogēnu 

BRCA1 gēna ciltstēva mutāciju 5382insC un 4154delA gadījumā
• Racionāla pirazīnamīda izmantošana tuberkulozes ārstēšanā pamatojoties uz rezis-

tenci pret pirazīnamdu noteicošu M. tuberculosis genoma mutāciju diagnostiku un 
pacienta pirazīnamīda metabolisma īpatnībām

• S. pneumoniae prevalence veselības aprūpes darbiniekiem un stacionētiem pieaugu-
šajiem Latvijā, 2018.gadā

• Sejas šķeltnes skartu balstaudu morfoloģiskās pārmaiņas un tādas audu reģenerā-
cijas gaitā

• Sinoviālās membrānas iekaisuma klīniskā, morfoloģiskā un virusoloģiskā izpēte 
osteoartrīta gadījumā, tā iespējama korelācija ar locītavas radioloģisku bojājumu un 
pacientu neiropsihiatrisko stāvokli

• Stacionāra pacientu subjektīvās drošības izjūtas saistība ar māsu profesionālās 
dzīves kvalitāti un to ietekmējošiem organizatoriskajiem faktoriem

• Trabekulāro stentu inplantācija acs intraokulārā spiediena samazināšanai glaukomas 
pacientiem pēc kataraktas operācijas

• Vēlīnas cerebrālās išēmijas notikumu novēršanas iespējas pacientiem ar spontānu 
subarahnoidālu hemorāģiju

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

spektra pacientiem Latvijas reģiona apstākļos
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• Aktīnisko keratožu lokālās terapijas ar imikvimodu radītā iekaisuma prognotiskie 
marķieri

• Antropometrisko rādītāju un reproduktīvās veselības raksturojums Latvijas populā-
cijas sievietēm vecuma posmā no 40 līdz 65 gadiem

• Apzinātībā balstītas pieejas deju un kustību terapijā efektivitātes novērtējums 
hronisku sāpju pacientu psihoemocionālajā rehabilitācijā

• Augšstilba kaula kakliņa lūzumu ķirurģiskās ārstēšanas metodes izvēle vecāka 
gadagājuma pacientiem

• Cirkulējošās audzēja šūnas v. porta sistēmā kā kuņģa dziedzera ļaundabīgo audzēju 
agrīnas metastazēšanās diegnostiskais parametrs

• Dzemdes pēcoperācijas rētas ietekme uz placentas veidošanos, tās morfoloģiju, 
tilpumu, novietojumu un nelabvēlīgiem perinatāliem iznākumiem

• Emocionālo un uzvedības problēmu prevalence un ar to asociētie faktori Latvijas 
pusaudžu populācijā

• Hroniska tonsillīta agrīnas diagnostiskas iespējas
• Iekaisuma un oksidatīvā stresa indikatoru izvērtēšana bērniem ar akūtu nekompli-

cētu apendicītu neķirurģiskas un ķirurģiskas ārstēšanas gadījumos
• Imūnģenētisko 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 insulta funkcionālais iznākums un mirstība atkarībā no antitrom-
biskās terapijas, klīniskiem un demogrāfiskiem datiem

• Klīniska hiperandrogēnisma izpausmes un cēloņi pusaudzēm
• Klīnisko, bioķīmisko un molekulārās bioloģijas faktoru saistība ar slimības iznā-

kumu sepses pacientiem, pielietojot nepārtrauktu veno-venozu hemofiltrāciju
• Klonazepama un kapsaicīna efektivitāte dedzinošas mutes sindroma ārstēšanā
• 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
• 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
• Miodēzes un elektromiostimulācijas ietekme uz attālajiem funkcionālajiem rezultā-

tiem pacientiem ar transfemorālu amputāciju
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• 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

• Pacientu ar šizofrēnijas spektra traucējumiem, afektīva un neirotiska spektra trau-
cējumiem līdzesības un atkārtotu hospitalizāciju saistība ar saņemtās aprūpes 
pašnovērtējumu

• Pirmreizēji diagnosticēto Parkinsona slimības pacientu nemotoro simptomu saistība 
ar specifiskām zarnu mikrofloras izmaiņām

• Ritma kontroles efektivitāti nosakošie ģenētiskie faktori pacientiem ar mirdzaritmiju 
pēc elektriskās kardioversijas

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

• Sejas augšanas un morfoloģijas izmaiņu novērtējums
• Sistemātiskas iekaisuma reakcijas parametru saistība ar lokālo stāvokli un dzīvildzi 

ķirurģiski ārstētiem kolorektālā vēža pacientiem
• Sistemātiskās iekaisuma reakcijas parametru saistība ar kuņģa vēža prognozi un 

progresiju
• Specifiskā imūnā statusa un attieksmes pret vakcināciju izpēte medicīnas darbinie-

kiem Latvijā
• Streptococcus pneumoniae nēsātāju prevalence un dominējošo serotipu raksturojums 

stacionētiem bērniem Latvijā
• Taisnās zarnas vēža molekulārbioloģiskie marķieri pacientiem pirms neoadjuvantu 

terapijas kā ārstēšanas efektivitātes prognostiskie faktori
• Trabekulektomijas filtrācijas šunta izvērtējums ar priekšējo daļu optisko koherences 

tomogrāfiju acīs pēc antiglaukomatozas operācijas
• Vairogdziedzera karcinomas morfoloģiskā un molekulārā profila diagnostiskā nozīme

3. studiju gads
• Acs priekšējo daļu izmaiņas intravitreālo injekciju rezultātā
• Antropometriska radioloģiska žokļu kaulu izpēte zobu implantācijas pacientiem
• Antropometrisko rādītāju izvērtējums bērniem ar bronhiālo astmu
• Ārstēšanas rezultātu izvērtējums pēc spieķa kaula distālo artikulāro lūzumu osteo-

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

• 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
• 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
• Iekaisīgu nerētojošu, psoriāzes un lichen planus balanītu dermatoskopiskais rakstu-

rojums, tā saistība ar histoloģiskām pazīmēm un ietekme uz dzīves kvalitāti
• Imūnregulatoro gēnu polimorfismu un vides faktoru saistība ar autoimūno vairog-

dziedzera slimību fenotipiem
• Invazīvu sēnīšu infekciju klīniskais raksturojums stacionētiem HIV inficētiem 

pacientiem un tā saistība ar klīnisko iznākumu.
• Joda nodrošinājums grūtniecēm Latvijā, tā saistība ar vairogdziedzera funkciju, grūt-

niecības norisi un iznākumu
• 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 
• Kolorektālā vēža inovatīvu morfoloģisko un molekulāro parametru biežums un sais-

tība ar audzēja progresiju
• Labā priekškambara audu strukturālo izmaiņu diagnostiski prognostiskie marķieri 

dažādu iegūtu sirdskaišu gadījumos
• Latvijā audzētu inovatīvu graudaugu ietekme uz dažādiem vielmaiņas faktoriem 

veseliem cilvēkiem un pacientiem ar metabolisko sindromu
• Magnētiskās rezonanses enterogrāfija iekaisīgo zarnu slimību diagnostikā, izman-

tojot difūzijas uzsvērto attēlu ar ķermeņa fona signāla supresiju (MR DWIBS) sekvenci
• Maksimālā spēka treniņa efektivitāte krūts vēža pacientēm ārstēšanas procesa laikā
• Multirezistentās Acinetobacter baumannii nēsāšanas ilgums un tās ietekme uz infek-

ciju kontroles pasākumiem un antibakteriālo līdzekļu lietošanu
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• Mūzikas terapijas ietekme uz situatīvās trauksmes un labizjūtas rādītajiem un 
emociju regulācijas prasmēm 50–70 gadus vecām pirmreizēja krūts vēža pacientēm 
staru terapijas posmā pēc krūti saglabājošas operācijas

• Nieru šūnu vēža radikāla ārstēšana un oksidatīvais stress
• Oksidatīvā stresa nozīme pacientiem ar sadzīvē iegūto pneimoniju un tā ietekme uz 

slimības gaitu un sagaidāmo prognozi
• Osteoporotisku kaulu biomehānisko rādītāju un minerālblīvuma 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 aprūpē
• Potenciāli augsta riska Latvijas populācijas ALKD/C pacientu genotipisko un feno

tipisko pazīmju korelācija un to informatīvā vērtība
• Salīdzinošs finanšu krīzes ietekmes izvērtējums uz Latvijas veselības aprūpes sistēmu, 

ietverot iedzīvotāju veselību, aizsardzību no finanšu riskiem un apmierinātību
• Videokapsulas endoskopijas laikā noteikto dažādu enteropātiju veidu korelācija ar 

dzelzs uzsūkšanās traucējumiem
• Vitamīna B12 augstu un sevišķi augstu vērtību diagnostiskā nozīme
• Zobārstniecība Latvijā 1918.–1940. gads
• Vazospazma agresīvas endovazālas ārstēšanas metodes izstrāde un tās klīniskās 

efektivitātes novērtējums pacientiem ar cerebrālas aneirismas ruptūru un subarah-
noidālu asins izplūdumu
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Studijas doktorantūrā izvēlējos, jo gribēju ne tikai lasīt 
citu publikācijas, bet arī pats sniegt ieguldījumu zinātnē, to 
izprast, nosakot un kontrolējot eksperimenta apstākļus, kā 
arī analizējot iegūtos rezultātus. Darbs laboratorijā, izman-
tojot no pacientiem iegūto materiālu – izdalītās patogēnās 
baktērijas –, ļauj izmēģināt līdz šim nepierādītas teorijas, 
eksperimentēt un nonākt pie nākamās idejas, ko pārbaudīt. 
Zinātniskā darbība manā ikdienā ir kā “miera osta”, laiks 
laboratorijā apstājas, darbība notiek pilnīgā klusumā, bet tajā 
pašā laikā tā ir aizraujoša, kā Agatas Kristi kriminālromānā, 
viena teorija un eksperimenti noved pie nākamā soļa, kas 
jāpārbauda, – jāpierāda vai jāapgāž. 

Mana promocijas darba izstrāde ir vairāku veiksmīgu 
apstākļu sakritība. Svarīga ir gan darba tēma, lai pašam tā 

būtu aizraujoša, gan atbalstoši darba vadītāji, protams, vajadzīgs arī finansiālais un teh-
niskais atbalsts. Studijas doktorantūrā nav vieglas, bet tās noteikti ir domātas tiem, kuri 
vēlas savu turpmāko dzīvi saistīt ar zinātni un gūt gandarījumu par atklājumu, kurš var 
veicināt nākamos atklājumus, sniegt jaunas idejas, un būt par iemeslu jaunām metodēm 
un inovācijām, kas var palīdzēt cilvēkiem.

Doktora studiju programmas “Medicīna” 
3. studiju gada doktorants KārLis rācenis
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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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Kredītpunktu sadalījums doktora studiju programmā “Farmācija” 
2019./2020. akadēmiskais gads

Daļa Kredītpunkti 
(KP)

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa 92
Obligātā izglītības daļa (A) 22
Ierobežotās izvēles daļa (B) 6
Brīvās izvēles daļa (C) —

Kopā 120

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 26
2. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 32
3. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 34

Kopā 92

Sastāvdaļas:
• Publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par 

publikācijas pieņemšanu publikācijai
• Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā vai apstiprinājums par publi-

kācijas pieņemšanu publicēšanai
• Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) 

izdevums (vismaz 3 lpp.)
• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā kongresā 

vai konferencē
• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā 

vai konferencē
• Tēzes starptautiskā kongresā / seminārā
• Tēzes vietēja mēroga kongresā / seminārā
• Starptautisks patents
• Latvijas patents
• Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
• Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu)
• Pētnieciskais darbs ārvalstīs

Līdz trešā studiju gada beigām jābūt vismaz vienai citējamai publikācijai starptautiski 
recenzētā zinātniskā izdevumā.
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Obligātā izglītības daļa (A)

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Epidemioloģija 4

1. studiju gads Matemātiskā statistika 2

1. studiju gads Zinātniskās darbības metodoloģija 2

1. studiju gads Promocijas eksāmens svešvalodā 2

1. studiju gads Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā (par 1. studiju gadu) 2

2. studiju gads Medicīnas ētika 2

2. studiju gads Informācijas tehnoloģijas un informācijpratība 2

2. studiju gads Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā (par 2. studiju gadu) 2

3. studiju gads Promocijas eksāmens specialitātē 4

Kopā 22

Ierobežotās izvēles daļa (B) 

Par pirmajiem diviem studiju gadiem jāiegūst 4 KP, izvēloties vismaz divus no 
piedāvātajiem studiju kursiem, un par trešo studiju gadu jāiegūst 2  KP ierobežotās 
izvēles daļā. 

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. un 2. studiju gads Farmakoloģijas sasniegumi 2

1. un 2. studiju gads Lekciju cikls zobārstniecībā 2

1. un 2. studiju gads Laboratorijas dzīvnieku izmantošana zinātniskajos pētījumos 2

1. un 2. studiju gads Augstskolas pedagoģija 2

1. un 2. studiju gads Mūsdienu kardioloģija 2

1. un 2. studiju gads Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda 2

1. un 2. studiju gads Vieslekcija 1

1. un 2. studiju gads Viesseminārs 2

3. studiju gads Civilā un vides aizsardzība 2

Kopā 6
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Doktorantu promocijas darbu nosaukumu saraksts  
doktora studiju programmā “Farmācija”

1. studiju gads

• Bioloģisko medikamentu lietošanas klīniskie aspekti pacientiem ar iekaisīgām zarnu 
slimībām

• Ekstemporālās atenolola hidrohlorīda iekšķīgas zāļu formas izstrāde pediatriskajiem 
pacientiem

• Latvijas vecāka gadagājuma iedzīvotāju lietoto UB drošuma un lietderīguma analīze
• Tanīnus un ēteriskās eļļas saturošu augu drogu antibakteriālās un antihelmentiskās 

īpašības un pielietošanas iespējas veterinārfarmācijā

2. 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
• Piodermas antibakteriālās terapijas novērtējums un ar mikroogranismu rezistenci 

saistītas problēmas suņiem 

3. studiju gads
• Ārstniecības augi latviešu tautas ticējumos un to praktiskā pielietojuma analīze
• Personalizēti biomarķieri krūts vēža terapijas efektivitātes novērtēšanai in vitro
• Tiešo perorālo antikoagulantu koncentrācijas izmaiņas biežāk lietojamo farmako

loģisko līdzekļu mijiedarbības rezultātā un to ietekme uz klīniskajiem iznākumiem
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Doktorantūra ir lieliska iespēja nepārtraukti piln vei dot 
savas zināšanas, gūt jaunu pieredzi un realizēt mērķus. Esmu 
lepns īstenot zinātniskos darbus Rīgas Stradiņa universi-
tātē, jo darba vadītāji, kolēģi un modernās laboratorijas dod 
iespēju paveikt pasaules mēroga projektus.

Pirms studijām doktorantūrā biju satraukts par sagai-
dāmām grūtībām, taču sapratu savas vēlmes, nodefinēju 
uzdevumus un uzsāku strādāt. Šobrīd man nav nekādu šaubu 
par savu izvēli, jo pētniecība iedvesmo un mudina virzīties 
uz priekšu. 

Zinātniskā darbība ir īpaša ar to, ka pat negatīvie rezul-
tāti dod vērtīgu pieredzi. Pārdomas, uzlabojumi, atkārtoti 
mērījumi prasa pētnieka laiku, spēku un pacietību. Šī grūtā 
ceļa izturēšana rada nesalīdzināmu apmierinātības sajūtu 
par paveikto darbu.

Doktora studiju programmas “Farmācija” 
2. studiju gada doktorants dMitrijs Kustovs
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Doktora studiju programma 
“Socioloģija”

Doktora studiju programmas “Socioloģija” vadītāja 
prof. 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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Kredītpunktu sadalījums doktora studiju programmā “Socioloģija” 
2019./2020. akadēmiskais gads

Daļa Kredītpunkti 
(KP)

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa 74
Obligātā izglītības daļa (A) 40
Ierobežotās izvēles daļa (B) 2
Brīvās izvēles daļa (C) 4

Kopā 120

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 28
2. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 24
3. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 22

Kopā 74

Sastāvdaļas:
• Publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par 

publikācijas pieņemšanu publikācijai
• Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā vai apstiprinājums par publi-

kācijas pieņemšanu publicēšanai
• Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) 

izdevums (vismaz 3 lpp.)
• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā kongresā 

vai konferencē
• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā 

vai konferencē
• Tēzes starptautiskā kongresā / seminārā
• Tēzes vietēja mēroga kongresā / seminārā
• Starptautisks patents
• Latvijas patents
• Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
• Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu)
• Pētnieciskais darbs ārvalstīs
• Starptautiskais doktorantu seminārs, vasaras skola
• Promocijas darba sagatavošana un pirmā apspriešana katedrā vai promocijas darba 

un dokumentācijas iesniegšana Promocijas padomē
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Obligātā izglītības daļa (A)

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Kvantitatīvās pētniecības metodes 2
1. studiju gads Kvalitatīvās pētniecības metodes 2
1. studiju gads Zinātniskās darbības metodoloģija 2
1. studiju gads Augstskolas pedagoģija 2
1. studiju gads Pētniecības ētika 2
1. studiju gads Doktorantu 1. seminārs: plānojuma un metodoloģijas 

apspriešana 2

2. studiju gads Sociālā politika 4
2. studiju gads Socioloģijas teorijas 6
2. studiju gads Doktorantu 2.seminārs: teorētiskās daļas apspriešana 2
3. studiju gads Doktorantu 3.seminārs: pētnieciskās daļas apspriešana 2
3. studiju gads Piedalīšanās pamatstudiju realizācijā* 6
3. studiju gads Promocija eksāmens socioloģijas teorijā un specializācija 5
3. studiju gads Promocijas eksāmens svešvalodā 3

Kopā 40

* Piedalīšanās pamatstudiju realizācijā:
• Lekciju kursa sagatavošana un nolasīšana
• Kursa vai bakalaura darba vadīšana
• Asistēšana studiju priekšmeta pasniedzējam, semināru vadīšana, kopsavilkumu 

referātu labošana

Ierobežotās izvēles daļa (B) 

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

3. studiju gads Civilā un vides aizsardzība 2

Kopā 2
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Brīvās izvēles daļa (C) 
Par otro studiju gadu jāiegūst 4 KP, izvēloties kādu no piedāvātajiem studiju kursiem 

brīvās izvēles daļā. 

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

2. studiju gads Veselības un medicīnas socioloģija 2
2. studiju gads Vieslektora kurss 2
2. studiju gads Matemātiskā statistika 2
2. studiju gads Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda 2
2. studiju gads Cilvēktiesības un darba tiesības 2
2. studiju gads Kultūras un komunikācijas socioloģija 2
2. studiju gads Politikas socioloģija 2
2. studiju gads Sociālantropoloģijas pieejas savas sabiedrības izpētē 2

Kopā 4

Doktorantu promocijas darbu nosaukumu saraksts  
doktora studiju programmā “Socioloģija”

1. studiju gads

• Dzīvnieku terapijas nodrošinājums sociālās rehabilitācijas procesā starpprofesionāļu 
komandas ietvaros

• Identitāšu konstruēšana un to ietekmējošie faktori: no Latvijas emigrējušo (pēc neat-
karības atjaunošanas) un viņu vecāku dzīvesstāstu analīze

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

kajās aktivitātēs
• Sociālā kapitāla attīstība pēckrīzes stratēģiju izmaiņu kontekstā

3. studiju gads

• Emociju loma Dziesmu un deju svētku tradīcijas pārmantošanā un saglabāšanā
• Selektīvie aborti. Reproduktīvo lēmumu pieņemšanas prakses Melnkalnē
• Sociālā kapitāla un galveno ietekmējamo veselības riska faktoru saistību daudz

dimensionāla analīze jauniešu grupā
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Lēmums par studijām doktorantūrā ir nozīmīgs pro fe-
sionālā ceļa turpinājums un vienlaikus arī nopietns iz ai ci-
nā jums savām intelektuālajām spējām. Studijas prasa lie lu 
paš disciplīnu un individuālo darbu. Būtiska nozīme šajā 
pro cesā ir atbalstam no izvēlētās augstskolas puses – pro fe-
sio nālam akadēmiskajam personālam, zinātnē balstītai stu-
diju videi, šīs studiju vides materiālajam nodrošinājumam. 

Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas Studiju fakultātes 
programmu “Socioloģija” absolvēju jau 2007. gadā. Man pali-
kušas labas atmiņas par kvalitatīvo un daudzveidīgo studiju 
kursu piedāvājumu, par profesionālajiem un atsaucīgajiem 
pasniedzējiem, kā arī lieliskajiem kursabiedriem, ar kuriem 
vēl šodien saglabātas draudzīgas attiecības. Tādēļ diezgan 
likumsakarīgs bija lēmums turpināt studijas RSU jau pavisam 

citā – doktorantūras – līmenī. Priecājos, ka šajā augstskolā pašlaik docē Dr. sc. soc. Anda 
Laķe, Dr. sc. soc. Ritma Rungule un Dr. sc. soc. Maruta Pranka – pasniedzējas, kas specia-
lizējušās virzienā, kurā izstrādāju savu promocijas darbu, un kuras man var sniegt gan 
profesionāli kompetentu, gan dzīves gudru atbalstu pētniecības procesā.

Studiju gaitā liels ieguvums ir arī dotā iespēja atsevišķos kursos studēt kopā ar citu 
RSU doktorantūras studiju programmu studentiem. Apmaiņa ar idejām, pastāvīga atrašanās 
radošā vidē palīdz paplašināt skatījumu uz nozīmīgām dažādu zinātņu nozaru problēmām, 
izmantotām metodēm, kā arī sniedz tīri cilvēcisku atbalstu un pleca sajūtu studiju procesā.

Doktora studiju programmas “Socioloģija” 
1. studiju gada doktorante gintA eLKsne
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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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Kredītpunktu sadalījums doktora studiju  
programmā “Juridiskās zinātnes”  
2019./2020. akadēmiskais gads

Daļa Kredītpunkti 
(KP)

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa 72
Obligātā izglītības daļa (A) 20
Ierobežotās izvēles daļa (B) 22
Brīvās izvēles daļa (C) 6

Kopā 120

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 20
2. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 26
3. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 26

Kopā 72

Sastāvdaļas:
• Publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par 

publikācijas pieņemšanu publikācijai
• Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā vai apstiprinājums par publi-

kācijas pieņemšanu publicēšanai
• Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) 

izdevums (vismaz 3 lpp.)
• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā kongresā 

vai konferencē
• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā 

vai konferencē
• Tēzes starptautiskā kongresā / seminārā
• Tēzes vietēja mēroga kongresā / seminārā
• Starptautisks patents
• Latvijas patents
• Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
• Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu)
• Pētnieciskais darbs ārvalstīs, par katru mēnesi
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Obligātā izglītības daļa (A)

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Sociāli tiesiskās problēmas 4

1. studiju gads Tiesiska politika 2

1. studiju gads Zinātniskās darbības metodoloģija 2

1. studiju gads Pētniecības ētika 2

1. studiju gads Augstskolas pedagoģija 2

1. studiju gads Svešvaloda jurisprudencē 8

Kopā 20

Ierobežotās izvēles daļa (B) 
Studiju kurss tiek izvēlēts atbilstoši tiesību specializācijas virzienam.

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

2. studiju gads Krimināltiesības 10

2. studiju gads Administratīvās tiesības 10

2. studiju gads Civiltiesības 10

2. studiju gads Starptautiskās tiesības 10

3. studiju gads Krimināltiesības 10

3. studiju gads Administratīvās tiesības 10

3. studiju gads Civiltiesības 10

3. studiju gads Starptautiskās tiesības 10

3. studiju gads Civilā un vides aizsardzība 2

Kopā 22

Brīvās izvēles daļa (C) 
Par diviem studiju gadiem jāiegūst 6 KP, izvēloties katrā studiju gadā vienu no 

diviem piedāvātajiem studiju kursiem brīvās izvēles daļā.

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

2. studiju gads Tiesību filozofija 4
2. studiju gads Tiesību socioloģija 4
3. studiju gads Tiesiskā aksioloģija 2
3. studiju gads Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda 2

Kopā 6
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Doktorantu promocijas darbu nosaukumu saraksts  
doktora studiju programmā “Juridiskās zinātnes”

1. studiju gads

• ANO 1980. gada 11. aprīļa Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkumapārde-
vuma līgumiem vienveidīgas piemērojamības teorētiskās un praktiskās problēmas 
Latvijas Republikā

• Dalītā īpašuma izbeigšanas tiesiskie problēmjautājumi un risinājumi
• Krāpšanas interneta vidē apkarošanas un novēršanas teorētiskās un praktiskās 

problēmas
• Maksājumu pakalpojumu veidi Eiropas Savienībā un dalībvalstu kompetenču iestāžu 

izpausmē
• Operatīvā eksperimenta kā operatīvās darbības pasākuma tiesiskās problēmas un to 

risinājumi
• Paātrinātais process: teorētiskās un praktiskās problēmas kriminālprocesā
• Personas datu aizsardzības tiesiskie un praktiskie aspekti darba tiesiskajās attiecībās
• Prasības nodrošinājuma institūts, tā problemātika un pilnveidošanas iespējas Latvijas 

tiesībās
• Zvērināts advokāts kā tiesību subjekts Latvijas Republikas tiesu sistēmā: problēmas 

un risinājumi

2. studiju gads

• Autora tiesību un sabiedrības interešu līdzsvarošana digitālajā vidē
• Ārstniecības personas tiesību uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību 

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

• Darba tiesisko attiecību izbeigšanas tiesiskais regulējums un tā problemātika Latvijas 
Republikā

• Latvijas izglītības iestāžu un izglītojamo vecāku tiesiko attiecību problemātika
• Procesa medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai problemātika

3. studiju gads

• Aktuālie kriminālistiskie jautājumi noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un novēršanā 
nodokļu jomā Latvijā un ES

• Bērnu aizgādnības un saskarsmes tiesības realizācija un problemātika Latvijas nacio-
nālo, Eiropas un Starptautisko tiesību dimensijā

• Fizisko personu maksātnespējas procesa tiesiskās īpatnības un problemātika Latvijā 
un atsevišķās ES valstīs

• Kreditoru prasījumi un to problemātika civiltiesiskajās attiecībās



103

RSU  DOKTORANTŪRA  2019

• 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 Savienības tiesību aspektā

Strādājot atbilstīgi savai profesijai, mēs saskaramies ar 
dažādām problēmām, kuras veicamo darbu mēdz sarežģīt 
vai pat padarīt neizpildāmu. Apgrūtinājumi var būt dažādi. 
Tie var būt juridiska rakstura, radušies nepilnīga normatīvā 
regulējuma dēļ, vai praktiski, radušies sabiedrības izmaiņu 
rezultātā.

Esot atbildīgiem profesijas pārstāvjiem, mūsu uzdevums 
ir šīs problēmas risināt. Studējot doktorantūrā, esmu ieguvis 
izpratni par pētniecību un esmu izstrādājis zinātniskus pētī-
jumus ar praktisku pielietojumu. 

Rīgas Stradiņa universitāte ik gadu rīko starptautiskas 
konferences, kurās doktorantiem tiek dota iespēja savus pētī-
jumus prezentēt plašam speciālistu lokam. Tas ir brīdis, kad 
katrs, neatkarīgi no amata vai statusa nozarē, var prezentēt 
pētniecības gaitā gūtos secinājumus un tikt sadzirdēts.

Akadēmiskā vide ir tā vieta, kurā vecais sastopas ar 
jauno un rodas iedīgļi jaunai pieredzei. Pateicoties doktoran-
tūrā iegūtajām zināšanām, iniciatīvai un universitātes videi, 
ikvienam ir iespēja ietekmēt pārstāvētās nozares praksi.

Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” 
1. studiju gada doktorants Mārcis grinciuns
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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 
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Kredītpunktu sadalījums doktora studiju  
programmā “Politikas zinātne”  

2019./2020. akadēmiskais gads

Daļa Kredītpunkti 
(KP)

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa 74
Obligātā izglītības daļa (A) 14
Ierobežotās izvēles daļa (B) 32
Brīvās izvēles daļa (C) —

Kopā 120

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 31
2. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 25
3. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 18

Kopā 74

Sastāvdaļas:
• Publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par 

publikācijas pieņemšanu publikācijai
• Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā vai apstiprinājums par publi-

kācijas pieņemšanu publicēšanai
• Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) 

izdevums (vismaz 3 lpp.)
• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā kongresā 

vai konferencē
• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā 

vai konferencē
• Tēzes starptautiskā kongresā / seminārā
• Tēzes vietēja mēroga kongresā / seminārā
• Zinātniska monogrāfija
• Sadaļa zinātniskā monogrāfijā
• Pētnieciskais darbs ārvalstīs

Līdz trešā studiju gada beigām jābūt vismaz vienai publikācijai starptautiski recenzētā 
zinātniskā izdevumā.
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Obligātā izglītības daļa (A)

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Augstskolas pedagoģija 2

2. studiju gads Integrētā pedagoģiskā izglītība* 2

3. studiju gads Integrētā pedagoģiskā izglītība* 1

3. studiju gads Promocijas eksāmens angļu valodā doktoranta starptautiskās 
kompetences izvērtēšanai 3

3. studiju gads Promocijas eksāmens specialitātē (politikas zinātnē) 6

Kopā 14

* Integrētā pedagoģiskā izglītība ir doktoranta patstāvīgs pedagoģiskais darbs.  
 Integrētas pedagoģiskās izglītības sastāvdaļas:

• Akadēmiskā mācību kursu izstrādāšana un pasniegšana (norādīt kursu un augst-
skolu nosaukumus)

• Asistēšana mācību kursu pasniegšanā (norādīt kursu, kursa vadītāju un augstskolas 
nosaukumu)

• Maģistra, bakalaura darbu vadītāja vai konsultanta pienākumu pildīšana (norādīt 
darbu autorus, tematu nosaukumus, aizstāvēšanas vietu un datumu)

• Maģistra, bakalaura, kursa darbu recenzēšana (norādīt darbu autorus, tematu nosau-
kumus, aizstāvēšanas vietu un datumu)

• Kursa un studiju darbu recenzēšana (norādīt darbu autorus, tematu nosaukumus, 
aizstāvēšanas vietu un datumu)

• Piedalīšanās maģistra, bakalaura, kursa un studiju darbu vērtēšanas komisijā 
(norādīt vietu un datumu)

• Mācību metodisko materiālu vai pedagoģiskā darba pieredzes apkopojuma publicē-
šana zinātniskā izdevumā (norādīt darba autorus, nosaukumu, publicēšanas vietu 
un datumu)

• Studentu eseju, kopsavilkumu un referātu vērtēšana
• Reflektantu eseju vērtēšana
• Cits pedagoģiskais darbs (raksturot)
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Ierobežotās izvēles daļa (B) 

Par pirmo studiju gadu jāiegūst 7 KP (izvēloties attiecīgus studiju kursus) 
ierobežotās izvēles daļā.

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Doktoranta promocijas darba seminārs: promocijas darba 
izstrādes metodoloģija un metodes 3

1. studiju gads Zinātniskās darbības metodoloģija 2

1. studiju gads Pētniecības ētika 
vai  
Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda

2

1. studiju gads 2

2. studiju gads Doktoranta promocijas darba seminārs: promocijas darba 
struktūra 3

2. studiju gads Citi zinātniskās darbības veidi* 6

2. studiju gads Doktoranta promocijas darba seminārs: promocijas darba 
teorētiskā daļa 4

3. studiju gads Doktoranta promocijas darba seminārs: promocijas darba 
pirmā varianta prezentācija 4

3. studiju gads Politikas zinātnes un starptautisko attiecību teoriju jaunumi un 
politiskās attīstības aktualitātes 4

3. studiju gads Citi zinātniskās darbības veidi* 2

3. studiju gads Civilā un vides aizsardzība 2

Kopā 32

* Citi zinātniskās darbības veidi:
• Raksta publikācija (sākot ar 2 lpp.) par promocijas darba tēmu starptautiskos zināt-

niskos izdevumos vai apstiprinājums par publikācijas pieņemšanu publikācijai
• Raksta publikācija (sākot ar 2 lpp.) par promocijas darba tēmu Latvijas zinātniskos 

izdevumos vai apstiprinājums par publikācijas pieņemšanu publicēšanai
• Tēžu publikācija (0,51 lpp.) par promocijas darba tēmu starptautiska mēroga kon-

ferencē (kongresā)
• Tēžu publikācija (0,51 lpp.) par promocijas darba tēmu Latvijas mēroga konferencē 

(kongresā)
• Uzstāšanās ar referātu par promocijas darba tēmu starptautiskā zinātniskā konfe-

rencē (kongresā)
• Uzstāšanās ar referātu par promocijas darba tēmu Latvijas mērogā zinātniskā kon-

ferencē (kongresā)
• Piedalīšanās starptautisko zinātnisko semināru un konferenču organizēšanā
• Piedalīšanās Latvijas mērogā zinātnisko semināru un konferenču organizēšanu
• Piedalīšanās zinātniskā kopprojekta veidošanā saistībā ar promocijas darba tēmu
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Doktorantu promocijas darbu nosaukumu saraksts  
doktora studiju programmā “Politikas zinātne”

1. studiju gads

• Eiropas Savienības kopējās drošības un aizsardzības politikas ietekme uz dalībvalstu 
drošības un aizsardzības politiku transformāciju: Latvijas piemērs (2004-2020)

• Mazo valstu aizsardzības integrācija ka militāro draudu mazināšanas faktors kolek-
tīvā aizsardzības sistēmā – Baltijas valstu piemērs

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

struktūra valstu nacionālās drošības kontekstā
• 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)

3. studiju gads
• Biznesa, politikas un noziedzības mijiedarbība postpadomju telpā. Ukrainas piemērs
• ĶTR iešanas uz āru politika un Latvijas valsts intereses
• Reformu ieviešana veselības aprūpē Latvijā pēc 2005.gada: ieviešanas procesa 

analīze
• Stratēģiskās kultūras ietekme uz Poljas ārpolitikas veidošanas procesu: Baltijas 

valstu piemērs (2015–2019)
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Rīgas Stradiņa universitāte Latvijā ir prestiža augst-
skola, kas pazīstama ar izglītības iegūšanas kvalitāti. 
Esmu strādājis RSU, tāpēc zinu universitātes darbinieku 
un studentu degsmi un profesionālo varēšanu, tiecoties uz 
arvien jauniem akadēmiskiem izaicinājumiem. Ārzemju 
studentu skaits, kas nemitīgi pieaug, turklāt arī studentu 
no Rietumeiropas un Ziemeļeiropas, ir Rīgas Stradiņa uni-
versitātes izglītības “vilkmes” labs rādītājs.

Politikas zinātne un tās apakšnozare – starptautiskās 
attiecības – ir labs veids, kā pētīt un veicināt labāku pār-
valdību un mēģināt izprast tos daudzos procesus pasaulē, 
kas var sagādāt dažādus pārsteigumus un reizēm ir grūti 
izprotami.

Doktorantūras studijas Rīgas Stradiņa universitātē ir lieliska iespēja gan pašam 
apliecināt savu akadēmisko kapaci tāti un tiekties uz jaunām akadēmiskām virsotnēm, 
gan arī sniegt savu ieguldījumu Latvijas zinātnē. RSU mācībspēki ir augsti kvalificēti 
profesionāļi, kas var palīdzēt īstenot veiksmī gas doktora studijas. Jūtams ir spēcīgs atbalsts 
gan no doktora studiju programmas “Politikas zinātne” vadītāja doc. Māra Andžāna, gan 
arī no pārējiem nozarē iesaistītajiem docētājiem.

Ir jāmēģina, un tad jau izdosies!

Doktora studiju programmas “Politikas zinātne” 
3. studiju gada doktorants jānis KAPustāns
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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



111

RSU  DOKTORANTŪRA  2019

Kredītpunktu sadalījums doktora studiju  
programmā “Komunikācijas kultūra un multimediji” 

2019./2020. akadēmiskais gads

Daļa Kredītpunkti 
(KP)

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa 78
Obligātā izglītības daļa (A) 32
Ierobežotās izvēles daļa (B) 10
Brīvās izvēles daļa (C) —

Kopā 120

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 22
2. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 28
3. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 28

Kopā 78

Sastāvdaļas:
• Publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par 

publikācijas pieņemšanu publikācijai
• Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā vai apstiprinājums par publi-

kācijas pieņemšanu publicēšanai
• Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) 

izdevums (vismaz 3 lpp.)
• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā kongresā 

vai konferencē
• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā 

vai konferencē
• Tēzes starptautiskā kongresā / seminārā
• Tēzes vietēja mēroga kongresā / seminārā
• Starptautisks patents
• Latvijas patents
• Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
• Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu)
• Pētnieciskais darbs ārvalstīs, par katru mēnesi
• Starptautiski doktorantu semināri, vasaras skolas
• Promocijas darba sagatavošana un pirmā apspriešana katedrā vai promocijas darba 

un dokumentācijas iesniegšana Promocijas padomē
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Obligātā izglītības daļa (A)

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Kvantitatīvās pētniecības metodes 2
1. studiju gads Kvalitatīvās pētniecības metodes 2
1. studiju gads Komunikāciju un kultūras teorijas 4
1. studiju gads Zinātniskās darbības metodoloģija 2
1. studiju gads Augstskolas pedagoģija 2
1. studiju gads Zināšanu izplatīšana* 2
1. studiju gads Doktoranta semināri I 2
2. studiju gads Zināšanu izplatīšana* 4
2. studiju gads Doktorantu semināri II 2
3. studiju gads Doktorantu semināri III 2
3. studiju gads Promocijas eksāmens komunikācijas zinātnē 3
3. studiju gads Promocijas eksāmens svešvalodā 3
3. studiju gads Zināšanu izplatīšana* 2

Kopā 32

* Zināšanu izplatīšana:
• Lekciju kursa sagatavošana un nolasīšana
• Kursa vai bakalaura darba vadīšana
• Asistēšana studiju priekšmeta pasniedzējam, semināru vadīšana, kopsavilkumu 

un referātu labošana
• Konsultācijas, semināri, pētījuma lietišķo rezultātu prezentācija mediju institūcijās

Ierobežotās izvēles daļa (B) 
Par otro studiju gadu jāiegūst 6 KP, izvēloties kādu no piedāvātajiem kursiem 

ierobežotās izvēles daļā.

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Pētniecības ētika 2
2. studiju gads Tīklu sabiedrība 2
2. studiju gads Komunikācijas ētika 2
2. studiju gads Publisko intelektuāļu socioloģija 2
2. studiju gads Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda 2
2. studiju gads Komunikācijas psiholoģija 2
2. studiju gads Komunikācijas prakšu antropoloģija 2
2. studiju gads Komunikācijas tiesības 2
3. studiju gads Civilā un vides aizsardzība 2

Kopā 10
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Doktorantu promocijas darbu nosaukumu saraksts 
doktora studiju programmā 

“Komunikācijas kultūra un multimediji”

1. studiju gads

• Valsts komunikācija ar sabiedrību ārkārtas situācijās

2. studiju gads

• 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. 

• Rīgas apkaimes kā “baiļu teritorijas” Latvijas publiskajā komunikācijā

3. 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
• Veselības komunikāciju ietekmējošie faktori lēmumu pieņemšanas līmenī
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Joprojām doktorantūra ir viena no aizraujošākajām 
no darbēm manā dzīvē, kurā jau tāpat netrūkst pienākumu, 
sasnie gumu un izaicinājumu. Studējot doktorantūrā, ir iespēja 
satikt brīnišķīgus, augsti izglītotus un kompetentus dažādu 
nozaru pārstāvjus – doktorantus –, kā arī izcilus domā tājus, 
ar dziļām zināšanām un plašu redzesloku apveltītus vadošos 
zinātniekus – mācībspēkus.

Doktorantūras līmeņa studijas paver plašas iespējas 
akadēmiskajā un pētniecības jomā, iegūtās zināšanas un 
prasmes palīdz būt vēl profesionālākiem izvēlētajā pamata 
profesijā, un tas viss kopā bagātina cilvēku kā personību. 

Studijas doktorantūrā ir laba izvēle gan tiem, kuri pēc 
vidusskolas raiti ir ieguvuši bakalaura un tad maģistra grādu, 
gan arī tiem, kuriem kopš pēdējās akadēmiskās izglītības 
iegūšanas ir pagājis ilgāks laiks. 

Gaidu Jūs pievienojamies mūsu pulkam!

Doktora studiju programmas  
“Komunikācijas kultūra un multimediji”  

3. studiju gada doktorante diānA KALniņA
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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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Kredītpunktu sadalījums doktora studiju programmā “Psiholoģija” 
2019./2020. akadēmiskais gads

Daļa Kredītpunkti 
(KP)

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa 78
Obligātā izglītības daļa (A) 10
Ierobežotās izvēles daļa (B) 26
Brīvās izvēles daļa (C) 6

Kopā 120

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 24
2. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 24
3. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 30

Kopā 78

Sastāvdaļas:
• Publikācija starptautiskā datu bāzē (SCOPUS, Web of Science u.c.) indeksēta izdevumā
• Starptautiskas konferences vai kongresa recenzēta referāta pilna teksta izdevums 

(Proceedings) 
• Publikācija starptautiski recenzētā zinātniskā izdevumā vai apstiprinājums par 

publikācijas pieņemšanu publikācijai
• Publikācija vietējā recenzētā zinātniskā izdevumā vai apstiprinājums par publikā-

cijas pieņemšanu publicēšanai
• Mutisks ziņojums vai stenda stenda referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā 

kongresā vai konferencē
• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā 

vai konferencē
• Tēzes starptautiskā kongresā vai konferencē
• Tēzes vietēja mēroga kongresā vai konferencē
• Starptautisks patents
• Latvijas patents
• Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
• Sadaļa zinātniskā monogrāfijā 
• Sadaļa kolektīvajā monogrāfijā
• Promocijas darba sagatavošana un apspriešana

Līdz trešā studiju gada beigām jābūt vismaz vienai citējamai publikācijai starptautiski 
recenzētā zinātniskā izdevumā.
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Obligātā izglītības daļa (A)

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Zinātniskās darbības metodoloģija 2

1. studiju gads Augstskolas pedagoģija 2

1. studiju gads Pētniecības ētika 2

2. studiju gads Promocijas eksāmens svešvalodā 2

3. studiju gads Promocijas eksāmens psiholoģijā 2

Kopā 10

Ierobežotās izvēles daļa (B) 

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Kvalitatīvās pētniecības metodes psiholoģijā 2

1. studiju gads Kvantitatīvās pētniecības metodes psiholoģijā (multivariatīvā 
statistika un modelēšana) 2

1. studiju gads Zinātniskā rakstīšana un zinātniskā komunikācija 2

1. studiju gads Doktorantu seminārs I: promocijas darba izstrādes 
metodoloģija un metodes 2

1. studiju gads Mūsdienu psiholoģijas attīstības tendences un 
starpdisciplināra pieeja veselības aprūpes kontekstā I 2

2. studiju gads Doktorantu seminārs II: teorētisks daļas apspriešana 2

2. studiju gads Doktorantu seminārs III: pētnieciskās daļas apspriešana 2

2. studiju gads Zināšanu izplatīšana I* 4

3. studiju gads Zināšanu izplatīšana II* 4

3. studiju gads Doktorantu seminārs IV: promocijas darba izveide 2

3. studiju gads Civilā un vides aizsardzība 2

Kopā 26

* Zināšanu izplatīšana:
• Kursa darba vadīšana
• Bakalaura darba vadīšana
• Maģistra darba konsultēšana
• Studiju kursa sagatavošana un vadīšana
• Asistēšana studiju kursa docētājam (nodarbību vadīšana, darbu labošana, evides 

materiālu sagatavošana)
• Dalība starptautiska mēroga konferences organizēšanā
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• Dalība rakstu krājuma sastādīšanā
• Dalība zinātnes popularizēšanas pasākumos (Zinātnieku nakts, Zinātnieku bro-

kastis u. c.)
• Cita veida sava pētījuma rezultātu izplatīšana, izmantojot dažādus mūsdienu komu-

nikācijas kanālus

Brīvās izvēles daļa (C) 

Par otro studiju gadu jāiegūst 6 KP, izvēloties kādu no piedāvātajiem studiju 
kursiem brīvās izvēles daļā. 

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

2. studiju gads Vieslektora kurss 2

2. studiju gads Vieslektora kurss 2

2. studiju gads Veselības un medicīnas socioloģija 4

2. studiju gads Sociālantropoloģijas pieejas savas sabiedrības izpētē 4

2. studiju gads Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda 2

2. studiju gads Mūsdienu psiholoģijas attīstības tendences un 
starpdisciplināra pieeja veselības aprūpes kontekstā II 2

Kopā 6

Doktorantu promocijas darbu nosaukumu saraksts 
doktora studiju programmā “Psiholoģija”

1. studiju gads

• Attiecības supervīzijas grupās un to saistība ar grupas efektivitāti augstskolu studiju 
procesā

• Braukšanas ar novērstu uzmanību ietekme uz autovadīšanu, transportlīdzekļa vadī-
šanas uzdevuma izpildes precizitāti un kvalitāti

• Dzīves laikā fiziskās aktivitātes saistība ar personības iezīmēm un attieksmi pret 
novecošanos senioriem

• Dzīves laikā fizisko aktivitāšu un kognitīvo rezervju nozīme kognitīvo funkciju un 
neirālās efektivitates uzturēšanā senioriem

• Perfekcionisma, patoloģiskas personības iezīmju un intelekta rādītāju saistība ar 
perfekcionistisko vēlmi pēc sasniegumiem un perfekcionistiskajām bailēm kļūdīties 
jauniešiem

• Psihiskā veselība, uztvertais sociālais atbalsts un līdzestība vecākiem, kuriem ir 
bērni ar emocionāliem un uzvedība traucējumiem pirms un pēc dienas stacionārā 
rehabilitācijas kursa
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2. 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
• Dzīves kvalitātes un uztvertā sociālā atbalsta rādītāji un to izmaiņas psiholoģiskā 

atbalsta programmas aprobācijas rezultātā demences pacientiem sociālās aprūpes 
iestādē

• Pašregulācijas prasmes un veiksmes izjūta organizācijās Latvijā strādājošiem vīrie-
šiem dažādos vecumposmos

• 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 paliatīvajā aprūpē

Dzīve ir ceļojums, kurā nevar visu paredzēt un kon-
trolēt. Rūpīgi izplānotas ieceres pēkšņi neizdodas, bet 
bezcerīgās situācijās paveras negaidītas iespējas. Kas var 
visu iepriekš zināt un paredzēt?

Sākot studijas doktorantūrā, mēs “pēc definīcijas” 
dodamies vēl nezināmā ceļā. Mēs gribam tapt par to, kas 
vēl nekad neesam bijuši, izpētīt tieši to, kas vēl nekad nav 
ticis tādā veidā pētīts. Augstākajā pakāpē vēlamies zināt 
un prast to, ko šobrīd tikai apjaušam.

Ja es zinātu, ko nozīmē studēt doktorantūrā un būt 
attiecīgās zinātņu jomas speciālistam augstākajā akadēmis-
kajā līmenī, studiju ceļš savā ziņā būtu lieka formalitāte. 
Es to vēl nezinu un tādēļ dodos ceļā.

Man izšķirošs ir jautājums par cilvēkiem, ar kuriem kopā tik būtisku ceļu paredzēts 
iet. Tehnoloģijas tiek attīstītas. Informācija ir pieejama aizvien vieglāk un lielākā apjomā. 
Bet vēl arvien līdzās ir vajadzīgs cilvēks, kurš ne tikai palīdzēs orientēties publikāciju 
un datu jūrā, bet arī spēs atbalstīt citos brīžos, kad palīdzība visvairāk nepieciešama. 
Zinātne nerodas tukšā vietā, bet diskusijās un sarunās speciālistu starpā. 

Cilvēka faktors ir arī galvenais iemesls, kādēļ esmu pievērsies tieši psiholoģijas 
studijām. Jebkurā dzīves jomā – medicīnā, ekonomikā, socioloģijā, politikā, filozofijā 
u. c. – darbības centrā atrodas cilvēks ar saviem pārdzīvojumiem, domāšanas un uzve-
dības modeļiem. Doktorantūras studiju programmas “Psiholoģija” ietvaros es šobrīd pētu 
pēdējos gados lielu popularitāti ieguvušās dažādās meditācijas prakses – kā tās cilvēkos 
veido piederības izjūtu. Tā ir aizraujoša iespēja ar zinātniskām metodēm ieskatīties aiz 
šķietami skaidrās parādību “virspuses” un atklāt dziļākas kopsakarības, kas nosaka 
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cilvēka uzvedību. Iepazīt cilvēku man nozīmē labāk izprast sevi un visu sabiedrībā 
notiekošo. 

Esmu nācis no citas zinātņu nozares un mācījies arī citās augstskolās, tāpēc varu ar 
prieku sacīt, ka nevienu brīdi nenožēloju izvēli doktorantūrā studēt tieši Rīgas Stradiņa 
universitātē. Manuprāt, mūsu universitātei ir izdevies iegriezt attīstības riteni pareizā 
virzienā – kompetenti docētāji un attīstītas tehniskās iespējas piesaista motivētus un 
talantīgus studentus, ar kuriem kopā izaugsmes un zinātniskās pētniecības process 
kļūst aizraujošs. 

Aizvadītais laiks RSU psiholoģijas doktorantūrā mani ir pārliecinājis, ka cieša 
sadarbība starp kursabiedriem (kā arī tikšanās starpdisciplināros semināros ar citiem 
sociālo zinātņu bloka studentiem) un savstarpēja mācīšanās, kas mūsu studiju prog-
rammā tiek īpaši veicināta, ir lielisks instruments, kā iegūt plašāku redzesloku un 
bieži vien negaidītā veidā smelties idejas savam tiešajam pētījumam. Semināru laikā 
uzklausot un komentējot manu līdzšinējo darbu, mani kolēģi ir devuši daudzas vērtīgas 
ierosmes, par kurām esmu ļoti pateicīgs. Tāpat es ļoti augstu vērtēju mūsu programmas 
piedāvāto iespēju iepazīties ar ārvalstu docētājiem. Viņu skatījums bagātina izpratni 
par dažādām zinātnes “skolām” ar tām raksturīgo pieeju metodoloģijas jautājumos un 
pētījumu tēmu izvēlē. 

Kopumā doktorantūras studiju programma “Psiholoģija” man ir ļoti praktiskā veidā 
apliecinājusi, ka zinātne nenozīmē vien informācijas apkopošanu, bet tā ir dzīvs process, 
kurā idejas un atklājumi top nemitīgas mijiedarbības un dialoga veidā. Ir patiess prieks 
būt šī procesa daļai!

Es aicinu Jūs nebaidīties uzticēties savai vēlmei studēt! Ar atbalstošiem un spēcīgiem 
līdzgaitniekiem ceļš nemaz nevar neizdoties. 

Jāsper pirmais solis! Ceļš pats parādīs nākamos.

Doktora studiju programmas “Psiholoģija” 
2. studiju gada doktorants induLis PAičs
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Doktora studiju programma 
“Vadībzinātne”

Doktora studiju programmas “Vadībzinātne” vadītāja 
prof. 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


122

RSU  DOKTORANTŪRA  2019

Kredītpunktu sadalījums doktora studiju programmā “Vadībzinātne” 
2019./2020. akadēmiskais gads

Daļa Kredītpunkti 
(KP)

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa 74
Obligātā izglītības daļa (A) 36
Ierobežotās izvēles daļa (B) 10
Brīvās izvēles daļa (C) —

Kopā 120

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 20
2. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 24
3. studiju gads Zinātniski pētnieciskais darbs 30

Kopā 74

Sastāvdaļas:
• Publikācija starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par 

publikācijas pieņemšanu publikācijai
• Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā vai apstiprinājums par publi-

kācijas pieņemšanu publicēšanai
• Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) 

izdevums (vismaz 3 lpp.)
• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskā kongresā 

vai konferencē
• Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā 

vai konferencē
• Tēzes starptautiskā kongresā / seminārā
• Tēzes vietēja mēroga kongresā / seminārā
• Starptautisks patents
• Latvijas patents
• Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
• Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu)
• Pētnieciskais darbs ārvalstīs

Līdz trešā studiju gada beigām jābūt vismaz vienai citējamai publikācijai starptautiski 
recenzētā zinātniskā izdevumā.
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Obligātā izglītības daļa (A)

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

1. studiju gads Kvantitatīvās pētniecības metodes 2

1. studiju gads Kvalitatīvās pētniecības metodes 2

1. studiju gads Zinātniskās darbības metodoloģija 2

1. studiju gads Finanšu vadība 4

1. studiju gads Pētniecības ētika 2

1. studiju gads Augstskolas pedagoģija 2

1. studiju gads Mūsdienu vadības teorijas un stratēģiskā vadīšana 4

1. studiju gads Doktorantu 1. seminārs: plānojuma un metodoloģijas 
apspriešana 2

2. studiju gads Organizācijas efektivitātes vadība 4

2. studiju gads Citi zinātniskās darbības veidi 2

2. studiju gads Doktorantu 2. seminārs: teorētiskās daļas apspriešana 2

3. studiju gads Doktorantu 3. seminārs: pētnieciskās daļas apspriešana 2

3. studiju gads Promocijas eksāmens specialitātē 2

3. studiju gads Doktoranta promocijas darba seminārs: promocijas darba 
pirmā varianta prezentācija 2

3. studiju gads Promocijas eksāmens svešvalodā 2

Kopā 36

Ierobežotās izvēles daļa (B) 
Par otro studiju gadu jāiegūst 8 KP un par trešo studiju gadu jāiegūst 2 KP 

ierobežotās izvēles daļā.

Studiju gads Studiju kurss Kredītpunkti 
(KP)

2. studiju gads Veselības sistēmu vadība 4

2. studiju gads Mārketinga vadības aktualitātes 4

2. studiju gads Veselības ekonomika un finanses 2

2. studiju gads Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda 2

2. studiju gads Ergonomikas vadība mūsdienu biznesā 2

2. studiju gads Stratēģiskā zīmolvedība 2

2. studiju gads Cilvēkresursu vadība mūsdienu biznesa vidē 2

3. studiju gads Civilā un vides aizsardzība 2

Kopā 10
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Doktorantu promocijas darbu nosaukumu saraksts 
doktora studiju programmā “Vadībzinātne”

1. studiju gads

• Efficiency of Hospital Pharmacy Practice Management Trough PublicPrivate 
Partnership in Latvia

• Finanšu instumentu izmantošana projektu un programmu ietvarā starptautiskās 
biznesa vides uzlabošana uz centralizācijas piemēra

• Radošuma vadīšana Latvijas medicīnas nozares jaunuzņēmumos
• Veselības nozares pārvaldības problēmas un risinājumi valsts pārvaldes sistēmā

Mūsdienu aktīvajā dzīves ritmā katram cilvēkam jādomā 
par pastāvīgu attīstību, savu zināšanu un spēju pilnveido-
šanu, konkurences priekšrocības iegūšanu darba tirgū, 
biznesā un sabiedrībā. Manuprāt, studijas doktorantūrā 
dod iespēju attīstīt un padziļināt esošas zināšanas, kā arī 
saņemt un radīt pašam jaunas, ekskluzīvas zināšanas, kas 
ļauj kļūt par unikālu savas jomas speciālistu. Promocijas 
darba novitāte, radītās jaunās zināšanas ir konkurences 
priekšrocība, kas ļauj spert soli uz priekšu, iziet ārpus pro-
fesionālās pieredzes. 

Mans ceļš uz doktorantūru sākās maģistra studiju laikā, 
kad radās vēlme turpināt iesāktos pētījumus un attīstīt 
esošās idejas, bet tolaik skaidri redzēju praktiskās profe-

sionālās pieredzes trūkumu. Šogad – pēc septiņiem gadiem – iestājos RSU vadībzinātnes 
doktorantūrā, lai ar jauniem spēkiem turpinātu maģistratūrā iesākto darbu. 

Pirmajā studiju gadā jau izdarīts un izpētīts, manuprāt, tik daudz, cik izdarīju un 
izpētīju visos iepriekšējos studiju gados. Neapšaubāmi, ka noteicoša loma studiju procesā 
bija un ir RSU izveidotajai studiju videi, kas ļauj mācīties no pieredzējušiem akadēmiķiem 
un praktiķiem, piekļūt zināšanu datubāzēm, sadarboties un diskutēt ar kolēģiem no citiem 
studiju virzieniem. Studijas doktorantūrā ir izaicinājums, tomēr, ja profesionālā darbība 
saplūst ar pētāmo tēmu, studijas padodas daudz vieglāk un vienkāršāk. 

Iesaku uzsākt studijas doktorantūrā visiem, kas vēlas iziet no ikdienas rutīnas rāmjiem 
un spert soli pretī nākotnes sasniegumiem!

Doktora studiju programmas “Vadībzinātne” 
1. studiju gada doktorants vLAdiMirs rojenKo
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Rīgas Stradiņa universitātē aizstāvētie 
promocijas darbi 2014.–2019.1 gadā

Vārds, uzvārds Aizstāvēšanas 
datums Promocijas darba tēma

1 2 3
2019. gads

Juris Stukāns 12.03.2019. Mantas atzīšanas par noziedzīgi iegūtu tiesiskais 
regulējums un tā piemērošanas problemātika

Lauris Bočs 12.03.2019. ES finanšu sektora tiesiskais regulējums: 
problēmas un iespējamie risinājumi

Jēkabs Krastiņš 15.01.2019. Nieru funkcionālā un strukturālā bojājuma 
marķieru perioperatīvā dinamika bērniem 
ar iedzimtām sirdskaitēm pēc to korekcijas 
mākslīgā asinsritē

2018. gads
Vladimirs Fokins 06.11.2018. Konvencionālās un ultrasonoskopiski asistētas 

ķirurģijas iespējas akūta nekrotiska pankreatīta 
ārstēšanā

Konstantīns Logviss 05.10.2018. Latvijā sastopamo reto slimību un to 
ārstēšanai izmantojamo orfānmedikamentu 
farmakoepidemioloģiski ekonomisks pētījums

Ilze Upeniece 25.09.2018. Dažādu ādas lichen planus klīniski morfoloģisko 
apakštipu patoģenētisko mehānismu izpēte

Jeļena Vrubļevska 10.09.2018. Depresijas izplatība Latvijas vispārējā populācijā 
un primārā aprūpē Rīgā un Rīgas rajonā

Dace Bērtule 30.08.2018. Bērnu ar cerebrālo trieku ģimeņu vajadzības 
un tās ietekmējošie faktori

Dins Šmits 05.07.2018. Latvijas bronhiālās astmas pacientu izpildes 
līdzestība ārstēšanai un ar to saistītie faktori

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

 1 2019. gadā aizstāvētie promocijas darbi līdz aprīlim.
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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
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
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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

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
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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

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
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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

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
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Daiga Bauze 03.36.2014. Autiskā spektra traucējumu ģenētiskie aspekti

Irina Evansa 16.06.2014. Ultrasonoskopijas un fluoroskopijas kontrolēto 
pretsāpju epidurālo blokāžu salīdzinājums  
pacientiem 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  
klopidogrela 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

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
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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

Doktorantūras nodaļas izlaidums,  
2018. gads
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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 promocijas procesa koordinātore 
Laura Stepanova 
Tālr. +371 67409290, e-pasts: Laura.Stepanova@rsu.lv

Doktorantūras nodaļas lietvede Ligita Švede 
Tālr. +371 67062632, e-pasts: Ligita.Svede@rsu.lv

Doktorantūras nodaļas lietvede Inga ČumaZvirbule 
Tālr. +371 67409234, e-pasts: Inga.Cuma-Zvirbule@rsu.lv

Doktorantūras nodaļas promocijas lietvede Ieva Krauja, 
Tālr. +371 67062692, e-pasts: Ieva.Krauja@rsu.lv

Cerot uz veiksmīgu sadarbību, 
Doktorantūras nodaļa!

mailto:Sandra.Lejniece@rsu.lv
mailto:Gundega.Ziemele@rsu.lv
mailto:Laura.Stepanova@rsu.lv
mailto:Ligita.Svede@rsu.lv

	Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūra 2019
	Saturs
	Ievadvārdi
	Rektors A. Pētersons
	Zinātņu prorektore A. Kiopa
	Doktorantūras nodaļas vadītāja S. Lejniece
	Doktora studiju programmas “Medicīna” vadītāja I. Konrāde
	Doktora studiju programmas “Farmācija” vadītāja D. Bandere
	Doktora studiju programmas “Socioloģija” vadītāja A. Laķe
	Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” vadītāja S. Kaija
	Doktora studiju programmas “Politikas zinātne” vadītājs M. Andžāns
	Doktora studiju programmas “Komunikācijas kultūra un multimediji” vadītājs S. Kruks
	Doktora studiju programmas “Psiholoģija” vadītāja K. Mārtinsone
	Doktora studiju programmas “Vadībzinātne” vadītāja T. Muravska

	RSU doktora studiju programmu īss raksturojums
	Zinātnisko grādu nomenklatūra
	Doktorantūras nodaļas statistiskie rādītāji
	Doktora studiju finansējuma avoti
	Studējošo mobilitātes iespējas
	Rīgas Stradiņa universitātes prioritārie pētniecības virzieni
	Rīgas Stradiņa universitātes 
Doktorantūras nodaļas nolikums
	Rīgas Stradiņa universitātes Studiju reglaments III – Doktora studiju reglaments
	Rīgas Stradiņa universitātes uzņemšanas noteikumi doktora studiju programmās 
2019./2020. akadēmiskajam gadam 
	Informācija zinātniskā grāda pretendentiem par promocijas procesu Rīgas Stradiņa universitātē
	Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma noteikumi 
	Prasības materiālu iesniegšanai žurnālā Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal
	Prasības materiālu iesniegšanai žurnālā “Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis”
	Prasības materiālu iesniegšanai RSU Juridiskās fakultātes elektroniskajam zinātnisko rakstu krājumam “SOCRATES’’
	Doktora studiju programma “Medicīna”
	Doktora studiju programma “Farmācija”
	Doktora studiju programma “Socioloģija”
	Doktora studiju programma “Juridiskās zinātnes”
	Doktora studiju programma “Politikas zinātne”
	Doktora studiju programma “Komunikācijas kultūra un multimediji”
	Doktora studiju programma “Psiholoģija”
	Doktora studiju programma “Vadībzinātne”
	Rīgas Stradiņa universitātē aizstāvētie promocijas darbi 2014.–2019. gadā
	Kontaktinformācija


	IPD-535_Doktorantura_2019_3-lpp.pdf
	Ievadvārdi
	Rektors A. Pētersons
	Zinātņu prorektore A. Kiopa
	Doktorantūras nodaļas vadītāja S. Lejniece
	Doktora studiju programmas “Medicīna” vadītāja I. Konrāde
	Doktora studiju programmas “Farmācija” vadītāja D. Bandere
	Doktora studiju programmas “Socioloģija” vadītāja A. Laķe
	Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” vadītāja S. Kaija
	Doktora studiju programmas “Politikas zinātne” vadītājs M. Andžāns
	Doktora studiju programmas “Komunikācijas kultūra un multimediji” vadītājs S. Kruks
	Doktora studiju programmas “Psiholoģija” vadītāja K. Mārtinsone
	Doktora studiju programmas “Vadībzinātne” vadītāja T. Muravska

	RSU doktora studiju programmu īss raksturojums
	Zinātnisko grādu nomenklatūra
	Doktorantūras nodaļas statistiskie rādītāji
	Doktora studiju finansējuma avoti
	Studējošo mobilitātes iespējas
	Rīgas Stradiņa universitātes prioritārie pētniecības virzieni
	Rīgas Stradiņa universitātes 
Doktorantūras nodaļas nolikums
	Rīgas Stradiņa universitātes Studiju reglaments III – Doktora studiju reglaments
	Rīgas Stradiņa universitātes uzņemšanas noteikumi doktora studiju programmās 
2019./2020. akadēmiskajam gadam 
	Informācija zinātniskā grāda pretendentiem par promocijas procesu Rīgas Stradiņa universitātē
	Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma noteikumi 
	Prasības materiālu iesniegšanai žurnālā Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal
	Prasības materiālu iesniegšanai žurnālā “Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis”
	Prasības materiālu iesniegšanai RSU Juridiskās fakultātes elektroniskajam zinātnisko rakstu krājumam “SOCRATES’’
	Doktora studiju programma “Medicīna”
	Doktora studiju programma “Farmācija”
	Doktora studiju programma “Socioloģija”
	Doktora studiju programma “Juridiskās zinātnes”
	Doktora studiju programma “Politikas zinātne”
	Doktora studiju programma “Komunikācijas kultūra un multimediji”
	Doktora studiju programma “Psiholoģija”
	Doktora studiju programma “Vadībzinātne”
	Rīgas Stradiņa universitātē aizstāvētie promocijas darbi 2014.–2019. gadā
	Kontaktinformācija




