APSTIPRINĀTS
BSA Senāta
2017.gada 23.oktobra sēdē
(prot.Nr.131)
NOLIKUMS
par BALTIJAS STARPTAUTISKĀS AKADĒMIJAS AKADĒMISKAJIEM AMATIEM
Izstrādāts saskaņā ar Augstskolu likuma !V nodaļu,
Zinātniskās darbības likuma 6.p.
BSA Satversmes 24.; 25.; 43., 44.p.p
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Baltijas Starptautiskās akadēmijas (turpmāk BSA) personālu veido:
- akadēmiskais personāls – BSA akadēmiskajos amatos ievēlētie profesori, asociētie profesori.
docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, asistenti;
- vispārējais personāls;
- studējošie – studenti, maģistranti un doktoranti.
1.2. Nolikums nosaka BSA akadēmiskā personāla tiesības, pienākumus un atbildību kā arī akadēmiskā
personāla ievēlēšanas kārtību.
1.3. Akadēmiskais personāls ir savas nozares speciālisti, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu
zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un nodrošina augstas kvalitātes
studijas attiecīgajā zinātnes vai mākslas apakšnozarē, izstrādā studiju programmu saturu un formu,
organizē to izpildi. Viņi docē vienas vai vairāku studiju kursu teoriju un praksi, veic zinātniskās
pētniecības darbu, attīsta koncepcijas, teorijas un darba metodes kas vajadzīgas pasniedzamajās studiju
kursos; izstrāda mācību grāmatas, mācību palīglīdzekļus; veido un atjauno studiju plānus, piedalās
mācību un citu jautājumu apspriešanā BSA, pārbauda un iesaka studiju metodes
1.4. BSA akadēmiskā personāla darbības pamatprincipi:
SIA BSA dibinātaju izvirzīto un Augstskolu likumam atbilstošo uzdevumu īstenošanas veidu un formu
brīva izvēle; akadēmiskā brīvība; studiju un pētniecības darba nedalamība; zinātniskā viedokļa un
pētījumu rezultātu paušana (publicēšana) bez cenzūras, ja šī brīvība nav pretrunā ar ētikas normām,
citu personu tiesībām un normatīvajiem aktiem.
1.5. Ievēlēšana akadēmiskajā amatā apliecina personas zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas
atbilstību zinātnes un mākslas nozares prasībām kā studiju, tā pētniecības darbam BSA.
1.6. Ar akadēmisko personālu tiek slēgts darba līgums uz ievēlēšanas laiku.
2. Akadēmiskā personāla tiesības, pienākumi un atbildība
2.1. BSA akadēmiskais personāls ir tiesīgs:
2.1.1. piedalīties BSA pārstāvības un vadības institūciju lēmumu un BSA kārtības noteikumu
izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses;
2.1.2. piedalīties BSA pārstāvības un vadības institūciju vēlēšanās un tikt ievēlētam tajās;
2.1.3. izvēlēties mācību metodes, zinātniskās darbības tematiku un virzienu;

2.1.4. izmantot visas BSA struktūrvienību un organizāciju iespējas saskaņā ar BSA Satversmi;
2.1.5. piedalīties konkursa kārtībā uz augstāku akadēmisko amatu, ja ir paaugstināta (pilnveidota)
kvalifikācija un darbinieks atbilst augstākā akadēmiskā amata prasībām;
2.1.6. uz ikgadējo apmaksāto 8 nedēļu atvaļinājumu, par nostrādāto pilnu mācību gadu, sadalot
atvaļinājumu daļās – 2 un 6 nedēļas;
2.1.7. apstrīdēt BSA izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību BSA Akadēmiskajā šķīrējtiesā.
Šķīrējtiesas lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīva procesa likuma noteiktājā kartībā;
2.2. BSA akadēmiskā personāla pienākumi:
2.2.1. sekmēt mācību, studiju un pētniecības darba brīvību; veicināt atklātumu BSA; nepārkāpt
nevienas personas tiesības un netraucēt amata vai darba pienākumu izpildi;
2.2.2. savlaicīgi izstrādāt kursa aprakstu un izvērsto studiju kursa programmu; īstenot studiju kursa
programmu; nodrošināt kvalitatīvu nodarbību vadīšanu un izpildīt mācību plānu. Pamatojoties uz
studiju programmas plānu līdz attiecīgā semestra sākumam, t.sk. rudens semestra sākumam pirms
ikgadēja atvaļinājuma, iesniegt aktualizētu studiju kursa programmu;
2.2.3. veikt zinātnisko un pētniecības darbību un piedalīties studējošo izglītošanā. Ievēlēšanas laikā
piedalīties vismaz vienā starptautiskajā zinātniskajā konferencē Latvijā vai ārvalstīs, uzstājoties ar
referātu. Ne retāk kā vienu reizi ievēlēšanas termiņa laikā publicēt savu zinātnisko rakstu recenzējamos
izdevumos.
2.2.4. izpildīt darbu, ievērojot darba kārtības, ugunsdrošības, darba aizsardzības un darba higiēnas
noteikumus. Par neierašanos nodarbībās vai nokavēšanos neatkarīgi no iemesla pēc iespējas ātrāk
rakstiski vai mutiski brīdināt studiju daļu. Par neierašanos darbā attaisnojošu iemeslu dēļ iesniegt
attaisnojošus dokumentus vai rakstiskus paskaidrojumus par kavējumu personāla daļas vadītājam
pirmajā ierašanās dienā darbā, paziņot grāmatvedībai par darbnespējas sākumu un beigām.
2.2.5. sniegt patiesas ziņas par juridisko statusu, izglītību, zinātniskajiem grādiem, deklarēto un
faktisko dzīves vietu, pedagoģisko un darba stāžu, kā arī citas ziņas, kurām ir būtiska nozīme darba
tiesisko attiecību nodibināšanai. Ziņās jāpamato ar attiecīgiem dokumentiem;
2.3. Akadēmiskais personāls ir atbildīgs par BSA Satversmē noteikto mērķu un uzdevumu kvalitatīvu
izpildi. Minēto noteikumu neievērošana tiks izvērtēta virziena / programmu padomē. Padome var
ierosināt jautājumu par attiecīga pasniedzēja neatbilstību studiju kursa realizācijai. Par pienākumu
neizpildi vai nepienācīgu izpildi darba devējs var saukt darbinieku pie atbildības saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
3. Akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtība
3.1. BSA Senāts nosaka akadēmiskā personāla vietu skaitu BSA. Persona akadēmiskā personāla amatu
drīkst ieņemt tikai vienā augstākās izglītības institūcijā.
3.2. Uz BSA vakantajiem akadēmiskajiem amatiem BSA Senāts izsludina atklātu konkursu vismaz
mēnesi pirms vēlēšanām profesoriem un asociētiem profesoriem, publicējot sludinājumu “Latvijas

vēstnesī” un BSA mājās lapā; docentiem, vadošiem pētniekiem, lektoriem, pētniekiem, asistentiem,
publicējot sludinājumu BSA mājās lapā;
3.3. Ja BSA ir brīvs vai uz laiku brīvs amats, Senāts var nolemt neizsludināt konkursu, bet uz laiku līdz
diviem gadiem pieņemt darbā viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vadošo viespētnieku,
vieslektoru, viespētnieku vai viesasistentu. (katru vienu reizi). Viesdocētāji nevar piedalīties BSA
pārstāvības un vadības institūciju vēlēšanās un tikt ievēlētam tajās.
3.4. Pagaidu prombūtnes laikā, ja BSA ir brīvs vai uz laiku brīvs amats, ja tas nepārsniedz divus
gadus, Senāts profesora amatā var iecelt asociēto profesoru, asociētā profesora amatā var iecelt
docentu, docenta amatā - lektoru vai asistentu ar doktora grādu;
3.5. Mākslas specialitātes ievēlēšanas kārtība notiek saskaņā ar BSA Dizaina skolas Nolikumu par
ievēlēšanu akadēmiskajos amatos.
3.6. Tiesības ievēlēt atklāta konkursā uz 6 gadiem profesorus un asociētus profesorus ir attiecīgās
nozares profesoru padomei:
3.6.1. Nozaru profesoru padomes darbojās saskaņā ar Augstskolu likumu, MK noteikumiem. BSA
profesoru padome ievēro „ Nolikumu par BSA profesoru padomi un profesoru un asociēto profesoru
vēlēšanām BSA”
3.6.2. Uz profesora amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora zinātniskais grāds un ne mazāk
ka trīs gadu darba pieredze asociētā profesora vai profesora amatā. Prasības profesora amata
pretendentam dotas nolikuma 1. pielikumā (novērtēšanas veidlapa)
3.6.3. Uz asociētā profesora amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora zinātniskais grāds.
Profesionālo studiju īstenošanai BSA asociētā profesora amatu var ieņemt arī personas, kurām ir
atbilstoša augstākā izglītība un vismaz desmit gadu praktiskā darba pieredze attiecīgajā nozarē.
Prasības asociēta profesora amata pretendentam dotas nolikuma 2. pielikumā (novērtēšanas veidlapa)
3.6.4. Pretendents BSA profesora vai asociētā profesora amatam var izvēlēties attiecīgās nozares
profesoru padomi
3.6.5. Attiecīgās nozares profesoru padome savu lēmumu par pretendenta ievēlēšanu / neievelēšan
paziņo pretendentam un lēmumu iesniedz BSA darba līguma sagatavošanai.
3.6.6. Ievēlētajiem profesora vai asociētā profesora amatā izsniedz diplomu;
3.6.7. Profesoru padomes lēmumu, var apstrīdēt:
- personas kas nav augstskolas personāla sastāvā, iesniedzot augstskolas rektoram iesniegumu; rektora
lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;
- personas kas ir augstskolas akadēmiskā personāla sastāvā iesniedzot iesniegumu, akadēmiskajā
šķirējtiesā. Akadēmiskās šķirējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā
3.7. Tiesības ievēlēt docentus, vadošos pētniekus, lektorus, pētniekus un asistentus ir BSA Senātam.
BSA Senāts darbojas saskaņā ar BSA Satversmes sapulces apstiprināto „ Baltijas Starptautiskās
akadēmijas Senāta nolikumu”. Docentus, vadošos pētniekus, lektorus, pētniekus un asistentus atklāta
konkursā ievēlē uz 6 gadiem.

3.7.1. Docenta amatam var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds. Profesionālo studiju īstenošanai
docenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniska grāda un ne mazāk kā 7 gadu
praktiskā darba pieredzi attiecīgajā nozarē; akadēmiskā programmā uz docenta amatu var pretendēt
persona ar doktora grādu. Lektors var pretendēt uz ievēlēšanu docenta amatā nostrādājot vismaz 2
(divus) gadus lektora amatā;
Prasības docenta amata pretendentam sk. nolikuma 3. pielikumā (novērtēšanas veidlapa)
3.7.2. Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt persona ar doktora zinātnisko grādu.
Prasības vadošā pētnieka amata pretendentam sk nolikuma 3. pielikumā (novērtēšanas veidlapa)
3.7.3. Uz lektora amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora vai maģistra grāds. Profesionālo studiju
īstenošanai lektora amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniska grāda ja tai ir
pasniedzamajam kursam atbilstošs piecu gadu praktiskā darba stāžs, Asistents var pretendēt uz
ievēlēšanu lektora amatā nostrādājot vismaz 1 (vienu) gadu asistenta amatā.
Prasības lektora amata pretendentam sk. nolikuma 4. pielikumā (novērtēšanas veidlapa)
3.7.4. Uz pētnieka amatu var pretendēt persona ar doktora zinātnisko grādu. Prasības pētnieka amata
pretendentam sk. nolikuma 4. pielikumā (novērtēšanas veidlapa)
3.7.5. Uz asistenta amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora vai maģistra grāds. Profesionālo
studiju īstenošanai asistenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniska grāda ja
tai ir pasniedzamajam kursam atbilstošs trīs gadu praktiskā darba stāžs. Prasības asistenta amata
pretendentam sk. nolikuma 5. pielikumā (novērtēšanas veidlapa)
Ja asistentam nav doktora grāda ievēlēt ne vairāk ka 2 reizes pēc kārtas;
3.8. Atklāta konkursa pretendents ne vēlāk ka viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas
BSA personāla daļā uzrādot derīgo pasi vai personas apliecību, iesniedz šādus dokumentus:
- iesniegumu par piedalīšanos konkursā ar norādi uz kādu akadēmisko amatu zinātnes nozarē un
apakšnozarē viņš pretendē. Amata pretendents ieniegumā ar savu parakstu apliecina ka viņš nav
ievēlēts attiecīgajā amatā citā augstskolā
- dokumentu norakstus, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (norakstus
apstiprina darba vietā vai salīdzinot ar pretendenta uzrādītajiem dokumentu oriģināliem, BSA
personala daļa);
- izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst iesniegtais
diploms, ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs. Ārvalstīs iegūto
diplomu ekspertīzi un pielīdzināšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs;
- akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gajumu (curriculum vitae EUROPASS formātā),
kurā norādīta pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto
darbu saraksts pedējo 6 gadu laikposmā, valodu zināšanas līmenis;
- pretendents var iesniegt arī citus dikumentus, ko vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk
raksturotu savu kvalifikāciju
3.9. BSA Personāla daļa izskata pretendenta iesniegtos dokumentus uz atbilstību konkursa
noteikumiem piecu dienu laikā un pārbaudītos dokumentus nodod attiecīga virziena vadītājam /
programmas direktoram
3.10. Virziena vadītājs /programmas direktors 10 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas
3.10.1. izsludina atklāto nodarbību (lekciju, diskusiju, meistarklasi vai zinātnisko semināru atbilstoši
amatam, uz kuru pretendē), informējot par to BSA mājas lapā

3.10.2. pieprasa zinātnes un sudiju darba prorektoriem nozīmēt divus atklātās nodarbības oficiālos
ekspertus pretendenta novērtējumam un pretendenta atbilstības amatam noteikšanai
3.10.3. sasauc virziena/programmas padomi amata pretendenta kandidatūras apspriešanai un
rekomendācijas sagatavošanai. Padomes lēmums kopā ar dokumentiem, t.sk. pretendenta novērtējuma
veidlapu ar pretendenta un ekspertu parakstiem, iesniedz Senāta sekretāram.
3.11. Senāta sekretārs informē Senāta priekšsēdētāju un rektoru par pretendentu skaitu uz
akadēmiskajā personāla amatiem un iesniegtiem dokumentiem;
3.12. Pretendenta dokumentu izskatīšana un pretendenta uzstāšanās noklausīšana notiek BSA Senātā;
3.13. BSA Senāts pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem. Ievēlēto personu sarakstu senāta sekretārs
nodod personāla daļā terminēto darba līgumu noslēgšanai ar ievēlētiem akadēmiskā personāla
pārstāvjiem. Darba līgumu paraksta rektors.
3.14. Senāta lēmumu, var apstrīdēt
- personas, kas nav augstskolas personāla sastāvā, iesniedzot augstskolas rektoram iesniegumu trīs
darba dienu laikā kopš Senāta lēmuma apstiprināšanas; rektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;
- personas, kas ir augstskolas personāla sastāvā akadēmiskajā šķirējtiesā. Akadēmiskās šķirējtiesas
lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
3.15. Ziņas akadēmiskā personāla reģistram par BSA akadēmisko personālu sniedz BSA atbildīgā
persona nedēļas laikā pēc senāta lēmuma pieņemšanas.
4. Darba samaksa
4.1. BSA darba samaksas likmes personālam nosaka Senāts saskaņā ar BSA Nolikumu par darba
apmaksas organizāciju un pedagoģiskās slodzes veidiem.
4.2. Gada slodžu normas, akadēmiskas stundas, sastāda:
Profesors
Asociētais profesors
Docents, vadošais pētnieks
Lektors, pētnieks
Asistents

900
900
1000
1000
1000
5. Vadības pienākumi

5.1. BSA vadība rūpējas par akadēmiskā personāla darba apstākļiem, veselību un atpūtu, nodrošina
apstākļus tā profesionālajai darbībai, dod iespēju paaugstināt kvalifikāciju un pārkvalificēties;
5.2. Darba devējs nekavējoties izbeidz darba tiesiskas attiecības ar akadēmiskā personāla pārstāvi, jā
viņa nodarbināšana atbilstoši Izglītības likuma 50.p. ir aizliegta un nav iespējams to ar viņa piekrišanu
nodarbināt citā darbā BSA vai citā uzņēmumā.
Nolikums par BALTIJAS STARPTAUTISKĀS AKADĒMIJAS akadēmiskajiem amatiem stājas spēkā ar tā
apstiprināšanas datumu un darbojas BSA un tās filiālēs līdz jauna Nolikuma spēkā stāšanās brīdim.

1.pielikums nolikumam Par BSA akadēmiskajiem amatiem
Profesora amata pretendenta Dr.__________________________________ __
(vārds, uzvārds)
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Kvantitatīvais
vērtējums
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minimums faktiskais*
apmierinoši,
neapmierinoši)

1. Zinātniskā kvalifikācija

3

1.1. Zinātņu nozarei atbilstošas zinātniskās
publikācijas izdevumos, kuri iekļauti LZP
apstiprinātos vispāratzītos recenzējamos
izdevumos, t.sk.
- Thomson Reuters Web of Science
- Scopus Elsevier
- ERIH

5

1.2. Zinātniskās publikācijas
EBSCO datu bāzē
1.3. Citas publikācijas
1.4. Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās
zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs

5

1.5. LZP un citu valsts pētījumu projektu un
programmu vadība vai līdzdalība to īstenošanā
1.6.Starptautiski finansētu pētījumu projektu
vadība vai līdzdalība to īstenošanā
1.7.Zinātnisko līgumdarbu vadība vai
līdzdalība to īstenošanā
1.8.Eksperta darbība LZP un starptautiskajos
projektos un programmās
1.9.Starptautisku mākslinieciskās jaunrades
projektu vadība, līdzdalība izstādēs un
konkursos
1.10. Saņemtie patenti un licences
2. Pedagoģiskā kvalifikācija
2.1.Promocijas darba vadība
2.2. Doktorantu zinātniskā konsultēšana
2.3. Maģistrantu darbu vadība
2.4. Studiju kursu programmu izstrāde

Kvalitātes
vērtējums**

5

Pamatojums
**

2.5. Studiju programmu izstrāde un vadība
2.6. Studiju metodiskā kompleksa
sagatavošana MOODLE
2.7. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu
sagatavošana un to nodošana publicēšanai vai
izdotie darbi
2.8. Kvalifikācijas celšana (paaugstināšana,
pilnveide) augstskolās vai zinātniskās
pētniecības iestādēs (t.sk. ERASMUS+)
2.9. Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās vai
lekciju kursa lasīšana ārzemju studentiem
Latvijā
2.10. Valodu zināšanas līmenis
(angļu valoda – B2, krievu valoda un valsts
valoda C1)
3. Organizatoriskā kompetence
3.1. Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai
koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to
darbībā
3.2.Starptautisko konferenču organizācijas
komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā
3.3.Zinātniskā izdevuma redakcijas
kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā
3.4. Augstskolas, fakultātes, institūta,
profesoru grupas, studiju programmas,
katedras, laboratorijas vadība
3.5. Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai
mākslas nozaru apvienību vadība vai
līdzdalība to darbībā
3.6. Oficiāli apstiprināts valsts,
pašvaldību un citu juridisko vai fizisko
personu dibināto uzņēmējsabiedrību
konsultants

3

2.pielikums nolikumam Par BSA akadēmiskajiem amatiem
Asociētā profesora amata pretendenta (Dr.)____________________________________________
(vārds, uzvārds)
zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšana par pēdējiem 6 gadiem

Kritēriji

Kvantitatīvais
vērtējums

(pēc MK 4.09.2001. noteik. Nr.391)

(izcili, ļoti labi,
labi,
minimums faktiskais*
apmierinoši vai
neapmierinoši)

1. Zinātniskā kvalifikācija

2

1.1. Zinātņu nozarei atbilstošas zinātniskās
publikācijas izdevumos, kuri iekļauti LZP
apstiprinātos vispāratzītos recenzējamos
izdevumos, t.sk.
- Thomson Reuters Web of Science
- Scopus Elsevier
- ERIH

3

1.2. Zinātniskās publikācijas
EBSCO datu bāzē
1.3. Citas publikācijas
1.4. Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās
zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs

3

1.5. LZP un citu valsts pētījumu projektu un
programmu vadība vai līdzdalība to īstenošanā
1.6.Starptautiski finansētu pētījumu projektu
vadība vai līdzdalība to īstenošanā
1.7.Zinātnisko līgumdarbu vadība vai
līdzdalība to īstenošanā
1.8.Eksperta darbība LZP un starptautiskajos
projektos un programmās
1.9.Starptautisku mākslinieciskās jaunrades
projektu vadība, līdzdalība izstādēs un
konkursos
1.10. Saņemtie patenti un licences
2. Pedagoģiskā kvalifikācija
2.1.Promocijas darba vadība
2.2. Doktorantu zinātniskā konsultēšana
2.3. Maģistrantu darbu vadība

4

Kvalitātes
vērtējums**

Pamatojums**

2.4. Studiju kursu programmu izstrāde
2.5. Studiju programmu izstrāde un vadība
2.6. Studiju metodiskā kompleksa
sagatavošana MOODLE
2.7. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu
sagatavošana un to nodošana publicēšanai vai
izdotie darbi
2.8.Kvalifikācijas celšana (paaugstināšana,
pilnveide) augstskolās vai zinātniskās
pētniecības iestādēs (t.sk. ERASMUS+)
2.9. Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās vai
lekciju kursa lasīšana ārzemju studentiem
Latvijā
2.10. Valodu zināšanas līmenis
(angļu valoda – B2, krievu valoda un valsts
valoda C1)
3. Organizatoriskā kompetence

1

3.1. Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai
koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to
darbībā
3.2.Starptautisko konferenču organizācijas
komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā
3.3.Zinātniskā izdevuma redakcijas
kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā
3.4. Augstskolas, fakultātes, institūta,
profesoru grupas, studiju programmas,
katedras, laboratorijas vadība
3.5. Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai
mākslas nozaru apvienību vadība vai
līdzdalība to darbībā
3.6. Oficiāli apstiprināts valsts,
pašvaldību un citu juridisko vai fizisko
personu dibināto uzņēmējsabiedrību
konsultants

* Aizpilda pretendents
** Aizpilda eksperts
Vispārējais vērtējums: pretendents
amata prasībām
Ekspertu paraksti

asociētā profesora
(atbilst, neatbilst)

3.pielikums nolikumam Par BSA akadēmiskajiem amatiem
Docenta (vadošā pētnieka) amata pretendenta (Dr., Mag. -----------------------------------------------(vārds, uzvārds)

zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšana par pēdējiem 6 gadiem

Kritēriji

Kvantitatīvais
vērtējums

Augstskolu likums, Zinātniskās darbības
minimums faktiskais*
likums (6.pants)
1. Zinātniskā kvalifikācija

2

1.1. Zinātņu nozarei atbilstošas
zinātniskās publikācijas izdevumos, kuri
iekļauti LZP apstiprinātos vispāratzītos
recenzējamos izdevumos, t.sk.
- Thomson Reuters Web of Science
- Scopus Elsevier
- ERIH

2

1.2. Zinātniskās publikācijas
EBSCO datu bāzē
1.3. Citas publikācijas
1.4. Piedalīšanās ar referātu
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs
Latvijā un ārvalstīs

1

1.5. LZP un citu valsts pētījumu projektu
un programmu vadība vai līdzdalība to
īstenošanā
1.6.Starptautiski finansētu pētījumu
projektu vadība vai līdzdalība to
īstenošanā
1.7.Zinātnisko līgumdarbu vadība vai
līdzdalība to īstenošanā
1.8.Eksperta darbība LZP un
starptautiskajos projektos un programmās
1.9.Starptautisku mākslinieciskās
jaunrades projektu vadība, līdzdalība
izstādēs un konkursos
1.10. Saņemtie patenti un licences
2. Pedagoģiskā kvalifikācija

3

2.1.Promocijas darba vadība
2.2.Maģistrantu darbu vadība

3

2.3. Bakalaura darbu vadība

5

2.4. Studiju kursu programmu izstrāde

Kvalitātes
vērtējums**
(izcili, ļoti labi,
labi, apmierinoši
vai
neapmierinoši)

Pamatojums**

2.5. Studiju programmu izstrāde un
vadība
2.6. Studiju metodiskā kompleksa
sagatavošana MOODLE
2.7. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu
sagatavošana un to nodošana
publicēšanai vai izdotie darbi
2.8. Kvalifikācijas celšana
(paaugstināšana, pilnveide) augstskolās
vai zinātniskās pētniecības iestādēs (t.sk.
ERASMUS+)
2.9. Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās
vai lekciju kursa lasīšana ārzemju
studentiem Latvijā
2.10. Valodu zināšanas līmenis
(angļu valoda – B2, krievu valoda un
valsts valoda C1)
3. Organizatoriskā kompetence
3.1. Zinātnisko un akadēmisko komisiju
vai koleģiālo institūciju vadība vai
līdzdalība to darbībā
3.2.Starptautisko konferenču
organizācijas komisijas vadība vai
līdzdalība to darbībā
3.3.Zinātniskā izdevuma redakcijas
kolēģijas vadība
3.4. Augstskolas, fakultātes, institūta,
studiju programmas, katedras,
laboratorijas vadība vai līdzdalība to
darbībā
3.5. Starptautisko zinātnisko, akadēmisko
vai mākslas nozaru apvienību vadība vai
līdzdalība to darbībā
3.6. Oficiāli apstiprināts valsts,
pašvaldību un citu juridisko vai fizisko
personu dibināto uzņēmējsabiedrību
konsultants

1

4.pielikums nolikumam Par BSA akadēmiskajiem amatiem
Lektora (pētnieka) amata pretendenta Dr., mag.
__________________________________________
(vārds, uzvārds)

zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšana par pēdējiem 6 gadiem
Kritēriji

Augstskolu likums, Zinātniskās
darbības likums (6.pants)

Kvantitatīvais
vērtējums

(izcili, ļoti labi,
labi,
minimums faktiskais* apmierinoši,
vai ai
neapmierinoši)

1. Zinātniskā kvalifikācija

2

1.1. Zinātņu nozarei atbilstošas
zinātniskās publikācijas izdevumos, kuri
iekļauti LZP apstiprinātos vispāratzītos
recenzējamos izdevumos, t.sk.
- Thomson Reuters Web of Science
- Scopus Elsevier
- ERIH

1

1.2. Zinātniskās publikācijas
EBSCO datu bāzē
1.3. Citas publikācijas
1.4. Piedalīšanās ar referātu
starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs Latvijā un ārvalstīs

1

1.5. Līdzdalība starptautisku
mākslinieciskās jaunrades projektu
izstādēs un konkursos
1.6. Saņemtie patenti un licences
2. Pedagoģiskā kvalifikācija
2.1. Studiju kursu programmu
izstrādes līdzdalība
2.2. Studiju programmu izstrādes
līdzdalība
2.3. Studiju metodiskā kompleksa
sagatavošana MOODLE
2.4. Mācību grāmatu un mācību
līdzekļu sagatavošana un to nodošana
publicēšanai vai izdotie darbi
2.5. Kvalifikācijas celšana
(paaugstināšana, pilnveide)

Kvalitātes
vērtējums**

2

Pamatojums**

augstskolās vai zinātniskās
pētniecības iestādēs (t.sk.
ERASMUS+)
2.7. Lekciju lasīšana ārvalstu
augstskolās vai lekciju kursa lasīšana
ārzemju studentiem Latvijā
2.8. Valodu zināšanas līmenis
(angļu valoda – B2, krievu valoda un
valsts valoda C1)
3. Organizatoriskā kompetence

1

3.1. Zinātnisko un akadēmisko
komisiju vai koleģiālo institūciju
vadība vai līdzdalība to darbībā
3.2. Līdzdalība starptautisko
konferenču organizācijas komisijas
darbībā
3.3.Zinātniskā izdevuma redakcijas
kolēģijas vadība vai līdzdalība to
darbībā
3.4. Starptautisko zinātnisko,
akadēmisko vai mākslas nozaru
apvienību vadība vai līdzdalība to
darbībā
3.5. Oficiāli apstiprināts valsts,
pašvaldību un citu juridisko vai
fizisko personu dibināto
uzņēmējsabiedrību konsultants
* Aizpilda pretendents
** Aizpilda eksperts
Vispārējais vērtējums: pretendents
(pētnieka) amata prasībām

lektora
(atbilst, neatbilst)

Eksperts:
________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
__________________
(datums)

5.pielikums nolikumam Par BSA akadēmiskajiem amatiem

Asistenta amata pretendenta (Dr., mag.)____________________________
(vārds, uzvārds)
zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšana par pēdējiem 6 gadiem
Kritēriji
Augstskolu likums, Zinātniskās
darbības likums (6.pants)

Kvantitatīvais
vērtējums
minimum
faktiskais*
s

1. Zinātniskā kvalifikācija

2

1.1. Zinātniskās publikācijas
izdevumos Latvijā un ārvalstīs

1

1.2. Piedalīšanās ar referātu
starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs Latvijā un ārvalstīs

1

1.3. Līdzdalība starptautisku
mākslinieciskās jaunrades projektu
izstādēs un konkursos
1.4. Saņemtie patenti un licences
2. Pedagoģiskā kvalifikācija
2.1. Studiju kursu programmu
izstrādes līdzdalība
2.2. Studiju metodiskā kompleksa
sagatavošana MOODLE
2.3. Kvalifikācijas celšana
(paaugstināšana, pilnveide)
augstskolās vai zinātniskās
pētniecības iestādēs (t.sk.
ERASMUS+)
2.4. Valodu zināšanas līmenis
(angļu valoda – B2, krievu valoda un
valsts valoda C1)
3. Organizatoriskā kompetence
3.1. Lidzdalība zinātnisko un
akadēmisko komisiju vai koleģiālo
institūciju darbībā
3.2. Lidzdalība starptautisko
konferenču organizācijas komisijas
darbībā
3.3. Lidzdalība zinātnisko izdevumu
redakcijas kolēģijas darbībā

1

Kvalitātes
vērtējums**
(izcili, ļotilabi,
labi,
apmierinoši
neapmierinoši)

Pamatojums**

3.4. Lidzdalība starptautisko
zinātnisko, akadēmisko vai mākslas
nozaru apvienību darbībā
3.5. Oficiāli apstiprināts valsts,
pašvaldību un citu juridisko vai
fizisko personu dibināto
uzņēmējsabiedrību konsultants
* Aizpilda pretendents
** Aizpilda eksperts
Vispārējais vērtējums: pretendents
amata prasībām

asistenta
(atbilst, neatbilst)

Eksperts:
________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
__________________
(datums)
Eksperts:
________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
__________________

05.11.2019. IZM un AIP Piedāvātie Augstskolu likuma grozījumi:
Papildināt AL 27.p. ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:
(6) Augstskola ne retāk kā reizi sešos gados veic profesoru un asociēto profesoru darbības
izvērtējumu ša likuma 34. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā
(7) Neapmierinošā darbības vērtējuma gadījumā augstskolai ir tiesības izbeigt darba tiesiskās
attiecības ar profesoru vai asociēto profesoru.

