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NOLIKUMS PAR RISEBA GODA PROFESORA NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANU 

 

 

1. Goda profesora nosaukumu piešķir par: 

1.1. īpašiem nopelniem zinātnē un/vai augstākās izglītības attīstībā; 

1.2. ievērojamiem sasniegumiem biznesa vadībā; 

1.3. ievērojamu ieguldījumu RISEBA attīstībā. 

 

2. Goda profesora nosaukums nevar tikt piešķirts  

2.1. piešķiršanas brīdī amata pienākumus pildošiem ministriem;  

2.2. Saeimas deputātiem;  

2.3. politisko partiju vadītājiem;  

2.4. valsts prezidentam; 

2.5. citu valstu personām, kuras atrodas līdzīgos amatos. 

 

3. Prasības pretendentiem: 

Vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināta izglītība. 

4. Piešķiršanas kārtība un procedūra 

4.1. RISEBA Goda profesora nosaukumu piešķir Senāts, pamatojoties uz aizklātās 

balsošanas rezultātiem. 

4.2. Goda profesora nosaukuma kandidātus ir tiesības izvirzīt Senātam un/vai rektoram. 

4.3. Goda profesora nosaukuma kandidāta izvirzītājs iesniedz Senāta priekšsēdētājam: 

4.3.1. Goda profesora nosaukuma kandidāta CV; 

4.3.2. Dokumentus, kuri apliecina šī nolikuma 1.punktā minētos nopelnus un ieguldījumu 

RISEBA attīstībā; 

4.4. Senāta priekšsēdētājs vismaz 5 darba dienas pirms Senāta sēdes par Goda profesora 

nosaukuma piešķiršanu izsūta visus Goda profesora nosaukuma kandidāta dokumentus 

Senāta locekļiem. 

4.5. Senāta sēdē Goda profesora nosaukuma kandidāta izvirzītājs iepazīstina Senāta 

locekļus ar kandidāta CV un ieguldījumu un nopelniem. 

4.6. Aizklātu balsošanu par Goda profesora nosaukuma piešķiršanu izvirzītajam 

kandidātam organizē un rezultātus apkopo atbilstoši Senāta nolikumam. 

4.7.  Goda profesora nosaukuma ieguvējam svinīgos apstākļos tiek pasniegta zelta 

nozīmīte, goda profesora mantija un goda profesora diploms. 

4.8. Goda profesora nosaukuma piešķiršanas ceremonija notiek ikgadējās RISEBA 

darbinieku kopsapulces laikā vai citā svinīgā atklātā pasākumā; 

4.9. Goda profesora diplomu pasniedz RISEBA rektors vai Senāta priekšsēdētājs. 

4.10. Pēc goda profesora diploma pasniegšanas seko 15-20 minūšu gara goda profesora 

uzruna. 

4.11. Informācija par Goda profesora nosaukuma piešķiršanu tiek ievietota internetā - 

RISEBA mājas lapā. 
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5. Goda profesora diplomā: 

5.1. RISEBA ģerbonis un logo; 

5.2. Augstskolas nosaukums – Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA; 

5.3. Nosaukums – „Honoris Causa”; 

5.4. Goda profesora nosaukuma saņēmēja vārds un uzvārds; 

5.5. Goda profesora nosaukuma piešķiršanas datums; 

5.6. RISEBA rektora un Senāta priekšsēdētāja paraksti. 

 

6. Goda profesora nozīmītē: 

6.1. Iegravēts Goda profesora nosaukuma ieguvēja vārds un uzvārds; 

6.2. Goda profesora nozīmītes numurs. 

7. Goda profesora tiesības: 

7.1. Izmantot profesora nosaukumu iekšējā un ārējā komunikācijā, medijos, vizītkartē 

u.tml.  

7.2. Bez maksas piedalīties visos RISEBA rīkotajos pasākumos; 

7.3. Izmantot RISEBA bibliotēku, abonētās datu bāzes, RISEBA veselības apdrošināšanu 

un citas RISEBA darbiniekiem paredzētās privilēģijas. 

 


