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ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ VIRZIENA VADĪTĀJA DARBĪBAS NOTEIKUMI  

 

1. Mērķis: organizēt attiecīgā zinātniski pētnieciskā virziena pētnieku darbu Rīgas Starptautiskajā ekonomikas 

un biznesa administrācijas augstskolā (turpmāk tekstā - RISEBA).  

2. Zinātniski pētnieciskā virziena vadītājs pakļauts RISEBA attiecīgā departamenta vadītājam. 

3. Prasības zinātniski pētnieciskā virziena vadītājam: 

3.1. Zinātniski pētnieciskā virziena vadītājam jābūt doktora zinātniskajam grādam; radošo virzienu 

gadījumā – savā nozarē atzītam profesionālim.    

3.2. Rekomendējams, ka zinātniski pētnieciskā virziena vadītājam ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta 

statuss vai plānots to iegūt gada laikā; radošos virzienos – eksperts savā nozarē kādā no kultūras pārvaldes 

organizācijām. 

3.3. Rekomendējams, ka zinātniski pētnieciskā virziena vadītājam ir labas tīklošanas iespējas sava virziena 

ietvaros, ir potenciālo partneru (vietējo un ārzemju augstskolu un pētnieku) saraksts.     

3.4. Zinātniski pētnieciskā virziena vadītājs pēdējos divos gados ir autors (līdzautors) vismaz vienam 

rakstam, kas tiek indeksēts zinātniskajās datubāzēs Web of Science, SCOPUS; radošos virzienos – autors 

savas nozares profesionālajā izdevumā.   

3.5. Rekomendējams, ka zinātniski pētnieciskā virziena vadītājs pēdējos trijos gados ir autors (līdzautors) 

vienam rakstam, kas tiek publicēts žurnālā ar ievērojamu ietekmes faktoru (Impact Factor) vai žurnālā ar 

attiecīgu rādītāju Source Normalized Impact per Paper (SNIP); zinātniski pētnieciskā virziena vadītājs ir 

monogrāfiju un/vai grāmatu autors.   

3.6. Rekomendējams, ka zinātniski pētnieciskā virziena vadītājs ir Latvijas un starptautiskā līmeņa 

zinātnisko asociāciju biedrs; radošos virzienos – profesionālo kultūras un mākslas asociāciju biedrs. 

3.7. Zinātniski pētnieciskā virziena vadītājam jāpiedalās studentu zinātniskās konferences organizēšanā un 

dalībnieku piesaistīšanā.    

4. Zinātniski pētnieciskā virziena vadītājs organizē un nodrošina sava virziena pētnieku darbu, sasniedzot 

sekojošo kritēriju izpildi katrā studiju gada laikā:   

4.1. Zinātniski pētnieciskajā virzienā īstenoti vismaz divi semināri par zinātniski pētnieciskā darba 

rezultātiem; radošos virzienos tos var aizstāt mākslinieciskās radošās darbnīcas. 

4.2. Zinātniski pētnieciskā virziena pētnieki ir publicējuši pēdējā gada laikā vismaz vienu zinātniski 

pētniecisko rakstu uz katriem trim virziena pētniekiem, kas tiek indeksēts zinātniskajās datubāzes Web of 

Science un SCOPUS; radošos virzienos – savas nozares profesionālajā izdevumā. Zinātniski pētnieciskā 
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virziena vadītājs sniedza eksperta viedokli preses relīzēs, vietējiem un starptautiskiem medijiem (avīzes, 

žurnāli, TV, radio, ziņu portāli, uc.).    

4.3. Zinātniski pētnieciskajā virzienā iesaistīti bakalaura un maģistra programmu studenti, kā arī doktoranti.  

4.4. Zinātniski pētnieciskā virziena vadītājs nodrošina ārējā finansējuma piesaisti pētniecības darbu vai 

radošo aktivitāšu veikšanai. Lai to īstenotu, sadarbībā ar RISEBA Projektu daļu tiek gatavots un iesniegts 

vērtēšanai attiecīgajā ārējā institūcijā pieteikums zinātniski pētnieciskajam projektam.   

4.5. Zinātniski pētnieciskā virziena vadītājs iesniedz zinātniski pētnieciskā virziena plānu RISEBA 

Zinātniskai padomei, kura nosaka sēdi plāna apspriedei un apstiprināšanai.    

5. Zinātniski pētnieciskā virziena vadītājs, kas sekmīgi izpilda kritērijus, var pretendēt uz sava budžeta 

palielināšanu braucieniem uz zinātniskajām konferencēm, kā arī uz dalības apmaksu asociācijās.   

 

 

Sagatavoja: 

Prorektore zinātniskajā darbā        Tatjana Vasiļjeva 

 

 

Apstiprināts: 

Zinātniskās padomes sēdē 05.02.2016.  


