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APSTIPRINĀTS 

RSEBAA Senāta sēdē 13.02.2004.g. 

 

 

NOLIKUMS  

PAR STUDENTU ZINĀTNISKĀS KONFERENCES  

RĪKOŠANU RSEBAA 

 

 

1. Vispārējie noteikumi 

 

1.1. Šis nolikums nosaka RSEBAA studentu zinātnisko konferenču rīkošanas kārtību. 

 

1.2.Studentu zinātniskā konference (SZK) ir viena no studentu zinātniski-pētnieciskā darba 

formām augstskolā.  

 

1.3.Studentu zinātnisko konferenču mērķis ir izveidot apstākļus studentu radošo spēju 

atklāšanai zinātniskajā darbībā un izveidot iemaņas zinātniski – pētniecisko darbu 

veikšanā.  

 

1.4.Studentu zinātniskā konference tiek rīkota katru gadu un kalpo kā studentu zinātnisko 

pētījumu sasniegumu apskate par tekošo gadu. 

 

1.5. Studentu zinātniskā konference tiek finansēta no līdzekļiem, kurus augstskola ir 

paredzējusi reprezentācijas izdevumiem. Par pamatu finansēšanai tiek uzskatīts katedras 

izstrādātais budžets konkrētajam zinātniskajam pasākumam, kas ietver konferences 

rīkošanas izmaksas, labāko studentu darbu prēmēšanas izmaksas, izmaksas saistībā ar 

referātu tēžu publicēšanu u.c. izmaksas.  

 

 

2. Studentu zinātniskās konferences organizēšana 

 

2.1.Profilējošās katedras nosaka konferences rīkošanas datumu un Organizācijas komitejas 

sastāvu, kas saskaņots ar augstskolas administrāciju. 

 

2.2.Konferences Organizācijas komiteja tiek veidota no katedru mācībspēku sastāva un 

augstskolas administrācijas, un tiek apstiprināta ar rektora vai prorektora rīkojumu. 

 

2.3.Organizācijas komitejas pienākums ir Studentu zinātniskās konferences budžeta 

formēšana, konferences organizēšana, pieteikumu un dalībnieku tēžu vākšana, Studentu 

zinātniskās konferences sēžu sekciju protokolēšana, referātu pakešu veidošana, kas 

rekomendējami zinātniskajām konferencēm starp augstskolām un starptautiskajām 

konferencēm, un atskaites sagatavošana. 

 

2.4. Augstskolas rektors vai prorektors, pamatojoties uz katedras izstrādāto budžetu, izdod 

pavēli par Studentu zinātniskās konferences rīkošanu un finansējuma izsniegšanu. 

 

2.5.Studentu zinātniskajā konferencē var piedalīties augstskolas studiju programmu un nodaļu 

studenti, kas nodarbojas ar zinātniski – pētniecisko darbu, kā arī studenti no citām Latvijas 

un ārvalstu augstskolām. 

 



RSEBAA___________________________________________                                   NL 0019-01 

 2 

2.6.Konferences sekcijas tiek izveidotas pēc konkrētas zinātniskās tematikas. Katru 

konferences sekciju vada komisija vismaz no 3 akadēmiskajām personām. Organizācijas 

komiteja norīko komisijas sastāvu un rekomendē priekšsēdētāju katrā sekcijā. 

 

2.7. SZK programma tiek izstrādāta ne vēlāk kā 10 dienas līdz konferences uzsākšanai un tiek 

paziņota zinātniskās konferences dalībniekiem. 

 

 

3. Darbu iesniegšanas kārtība 

 

3.1.Dalībai Studentu zinātniskajā konferencē tiek pieņemti interesantākie darbi par aktuālām 

zinātnes un tehnikas tēmām, kuru saturā atspoguļoti jauninājumi un konkrēta praktiskā 

pielietojuma nozīme. Iesniegtajiem referātiem jābūt patstāvīga rakstura darbiem un 

noformētiem atbilstoši noteiktām prasībām. 

 

3.2.Darbu autoriem ir nepieciešams sagatavot referātu prezentācijas. 

 

3.3.Autors var iesniegt ne vairāk kā divus darbus, tai skaitā arī kā līdzautors.  

 

3.4.Referāta tēzes nedrīkst atkārtot savā nosaukumā vai saturā agrāk izdevumos publicētās 

tēzes. 

 

3.5. Organizācijas komiteja nosaka Studentu zinātniskās konferences norises termiņus, 

pieteikumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtību, kā arī zinātnisko referātu un tēžu 

noformēšanas noteikumus. Visa informācija, kas saistīta ar Studentu zinātniskās 

konferences organizācijas un rīkošanas kārtību tiek izvietota RSEBAA Internet mājas 

lapā.  

 

4. Rezultātu apkopošana 

4.1. Komisija izvēlas trīs labākos darbus katrā sekcijā, ņemot vērā sekojošus kritērijus: darba 

kvalitāti, pētījuma zinātnisko jauninājumu, praktisko pielietojumu, prezentācijas kvalitāti. 

Izraudzītie darbi saņem tiesības piedalīties turpmākājā konkursā par godalgotām vietām.  

 

4.2.Darbu autori, kuri atzīti katrā sekcijā par labākajiem, tiek apbalvoti ar vērtīgām balvām.  

 

4.3.Trīs labāko, Studentu zinātniskajai konferencei iesniegto darbu autori, kuri ieguva 

godalgotās vietas, saņem prēmijas un Organizācijas Komiteja rekomendē tos 

starpreģionālajām un starptautiskajām konferencēm un konkursiem. 

 

4.4.Katras sekcijas sekretārs nodot Sēdes sekciju protokolus Organizācijas komitejai uzreiz 

pēc sēdes beigām. Pamatojoties uz protokoliem, Organizācijas komiteja nedēļas laikā pēc 

konferences beigām izdod atskaiti par Studentu zinātniskās konferences rezultātiem un 

iesniedz zinātnes prorektoram rekomendējamo referātu paketi. 

 

4.5.Konferences dalībnieku referātu tēzes tiek publicētas RSEBAA studentu zinātnisko darbu 

krājumā.  

 

4.6. Labāko studentu zinātnisko darbu vadītājiem, kā arī mācībspēkiem, kas izrādīja vislielāko 

aktivitāti Studentu zinātniskās konferences sagatavošanā un rīkošanā, augstskolas 

administrācija paredz apbalvojumu.   


