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APSTIPRINĀTS
LiepU Senāta sēdē 2021.gada 22.martā, protokols Nr.10

Nolikums par
profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām, novērtēšanas kārtību
un profesoru padomēm Liepājas Universitātē
Izdots saskaņā ar Liepājas Universitātes
Satversmes 2.4. punktu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Šis Nolikums nosaka profesoru un asociēto profesoru amata vietu iedibināšanu, slēgšanu,
profesoru un asociēto profesoru novērtēšanas un ievēlēšanas kārtību un kritērijus, kā arī nozaru
profesoru padomju (turpmāk – Padome, Padomes) izveidošanas un darbības kārtību Liepājas
Universitātē (turpmāk – LiepU).
2. PROFESORU UN ASOCIĒTO PROFESORU AMATA VIETU
IEDIBINĀŠANA UN SLĒGŠANA
2.1.

Profesoru un asociēto profesoru amata vietu skaitu un atbilstīgās zinātnes vai mākslas
nozares saskaņā ar LiepU zinātnisko un studiju virzienu attīstības stratēģiju apstiprina LiepU
Senāts pēc fakultātes Domes ierosinājuma un Zinātnes padomes akcepta.
2.2.
Profesors ir savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim
atbilstošu zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un nodrošina augstas
kvalitātes studijas attiecīgajā zinātnes vai mākslas nozarē. Profesora amatā var ievēlēt
personu, kurai ir doktora grāds un ne mazāk kā triju gadu darba pieredze asociētā profesora
vai profesora amatā augstskolā. Mākslas specialitātēs profesora amatā var ievēlēt personu,
kuras mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti atbilst valstī noteiktajiem profesora radošā
darba novērtējuma kritērijiem.
2.3.
Asociētā profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds. Mākslas
specialitātēs asociētā profesora amatā var ievēlēt personu, kuras mākslinieciskās jaunrades
darba rezultāti atbilst valstī noteiktajiem asociētā profesora radošā darba novērtējuma
kritērijiem
2.4.
Uz Senāta apstiprinātajām vakantajām profesoru un asociēto profesoru amata vietām tiek
izsludināts atklāts konkurss Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”,
EK portālu Euraxess, kā arī LiepU interneta vietnē (latviešu un angļu valodā).
2.5.
Atklāts konkurss netiek izsludināts LiepU amatā uz noteiktu laiku ievēlēta profesora un
asociētā profesora amata vietai, ja viņš izteicis vēlmi turpināt darbu attiecīgajā amatā arī pēc
darba līguma termiņa beigām.
2.6.
Profesoru un asociēto profesoru amata vietu slēgšanu saskaņā ar LiepU zinātnisko un
studiju virzienu attīstības stratēģiju apstiprina LiepU Senāts pēc fakultātes Domes
ierosinājuma un Zinātnes padomes akcepta.
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3. PROFESORU UN ASOCIĒTO PROFESORU AMATA PRETENDENTU
PIETEIKŠANĀS UN DOKUMENTU IESNIEGŠANA
3.1.

Profesora vai asociētā profesora amata pretendents mēneša laikā pēc sludinājuma
publicēšanas LiepU Personāla un dokumentu pārvaldības daļā iesniedz LiepU rektoram
adresētu iesniegumu, pievienojot šādus dokumentus:
 dzīves un darba gājumu (CV), kurā iekļauta pilnīga informācija par pretendenta
zinātnisko, pedagoģisko un organizatorisko darbību, kas sakārtota atbilstoši MK
noteikumos “Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša
profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai
mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība” noteiktajiem
kritērijiem;
 akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju apliecinošo diplomu kopijas (ja tās jau
neatrodas LiepU Personāla un dokumentu pārvaldības daļā);
 darbības koncepciju turpmākajiem 6 gadiem;
 fakultātes Domes rekomendāciju.
3.2.
Uz noteiktu laiku amatā ievēlēts LiepU profesors vai asociētais profesors ne vēlāk kā
sešus mēnešus pirms profesora vai asociētā profesora darba līguma termiņa beigām LiepU
Personāla un dokumentu pārvaldības daļā iesniedz LiepU rektoram adresētu iesniegumu,
kurā apliecina vēlēšanos turpināt darbu. Iesniegumam pievieno dzīves un darba gājumu
(CV), kurā iekļauta pilnīga informācija par pretendenta zinātnisko, pedagoģisko un
organizatorisko darbību, kas sakārtota atbilstoši MK noteikumos “Profesora vai asociētā
profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un
pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas
kārtība” noteiktajiem kritērijiem.
3.3.
Ja LiepU nav profesora vai asociētā profesora amata nozarei atbilstīgas Padomes, amata
pretendenta dokumenti un LiepU rektora oficiāla vēstule ar lūgumu veikt pretendenta
novērtēšanu un vēlēšanu procedūru, kā arī apliecinājums, ka tiks segti vēlēšanu vai
novērtēšanas izdevumi, tiek nosūtīta augstskolai, kurā darbojas atbilstīgās nozares Padome.
3.4.
LiepU nozaru profesoru padomes var veikt vēlēšanu procedūru vai atbilstības
novērtēšanu arī citu augstskolu profesora vai asociētā profesora amata pretendentiem, ja viņu
nozare atbilst LiepU profesoru padomju nozarēm. Ja amata pretendents ir no citas
augstskolas, viņš iesniedz:
 savas augstskolas oficiālu vēstuli ar lūgumu veikt pretendenta novērtēšanu un
vēlēšanu procedūru, kā arī apliecinājumu, ka tiks segti vēlēšanu vai novērtēšanas
izdevumi;
 apliecinājumu par atklāta amata konkursa izsludināšanu atbilstošajā augstskolā;
 visus novērtēšanai nepieciešamos dokumentus.
3.5.
LiepU Personāla un dokumentu pārvaldības daļa 3 darba dienu laikā izvērtē pretendenta
dokumentu formālo atbilstību un nodod tos zinātnes prorektoram, kas 5 darba dienu laikā
izvērtē dokumentu saturisko atbilstību un nodod tos atbilstošās Padomes priekšsēdētājam.
Gan LiepU Personāla un dokumentu pārvaldības daļai, gan zinātnes prorektoram ir tiesības
pirms dokumentu nodošanas Padomes priekšsēdētājam prasīt no pretendenta dokumentu
papildināšanu, ja formāli vai saturiski tie ir nepilnīgi.
3.6.
Padomes priekšsēdētājs organizē profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un
amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas
rezultātu novērtēšanu un vēlēšanu procedūru. Padomes sēde notiek ne vēlāk kā divu mēnešu
laikā no konkursa izsludināšanas dienas.
3.7.
Ja pretendents ir no citas augstskolas, apmaksa par vēlēšanu vai novērtēšanas procedūru
LiepU norādītajā norēķinu kontā jāveic ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Padomes sēdes
dienas. Padomes sēde notiek tikai rēķina apmaksas gadījumā. Profesora un asociētā profesora
vēlēšanu vai novērtēšanas apmaksas lielumu apstiprina LiepU Senāts.
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3.8.

Padomes priekšsēdētājs līdz sēdes sākumam var pieprasīt papildu dokumentus, kas
pilnīgāk apliecina amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora
zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju.

4. NOZARU PROFESORU PADOMJU IZVEIDOŠANA
4.1 LiepU var tikt izveidota Padome tajās zinātņu nozarēs, kuru sastāvā iespējams nodrošināt ne
mazāk kā piecus atbilstoši Augstskolu likuma 33. panta noteikumiem LiepU ievēlētus
attiecīgās nozares profesorus.
4.2 Padome tiek paplašināta tiktāl, lai tajā vismaz viena trešdaļa locekļu būtu attiecīgās nozares
profesori vai profesionālo apvienību pārstāvji, kuru darbības virziens atbilst attiecīgā amata
ievirzei, bet kuri nestrādā LiepU.
4.3 Padomju sastāvu pēc Zinātnes padomes priekšlikuma apstiprina LiepU Senāts.
4.4 Ja LiepU attiecīgajā zinātnes nozarē nav piecu profesoru un izveidot nozares profesoru
padomi nav iespējams, LiepU var piedalīties vairāku augstskolu kopīgas Padomes
izveidošanā. Lēmumu par kopīgas Padomes veidošanu un LiepU profesoru deleģēšanu
darbam kopīgā Padomē pieņem LiepU Senāts.
4.5 Padomju darbību pārrauga LiepU Zinātnes padome.
5. NOZARU PROFESORU PADOMJU DARBĪBA
5.1.

Padome no sava vidus ievēl priekšsēdētāju. Sekretāra pienākumus pēc Padomes
priekšsēdētāja ieteikuma var veikt kāds no Padomes locekļiem vai LiepU akadēmiskā
personāla loceklis ar doktora grādu.
5.2.
Padomes sēdes tiek organizētas klātienē, tiešsaistē vai kombinēti.
5.3.
Padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse balsstiesīgo locekļu.
Padomes sēdēs, kurās notiek vēlēšanu procedūra vai amatā esoša profesora vai asociētā
profesora novērtēšanas procedūra, obligāta vismaz viena Padomes noteiktā eksperta
klātbūtne.
5.4.
Visus lēmumus, arī lēmumus par ievēlēšanu un novērtēšanu, Padome pieņem, balsojot
atklāti, ar klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Padomes
priekšsēdētāja balss.
5.5.
Ārvalstu profesori, ja viņi ir apstiprināti Padomju sastāvā, tās darbā var piedalīties
neklātienē, iepazīstoties ar dokumentiem un rakstveidā iesniedzot savu viedokli par visiem
pretendentiem, kā arī to, par kuru pretendentu viņi balso.
5.6.
Padomes dokumentāciju kārto sekretārs atbilstoši LiepU spēkā esošajai lietvedības
kārtībai.
6. PROFESORA VAI ASOCIĒTĀ PROFESORA AMATA PRETENDENTA
UN AMATĀ ESOŠA PROFESORA VAI ASOCIĒTĀ PROFESORA NOVĒRTĒŠANAS
KRITĒRIJI UN KĀRTĪBA
6.1.

Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta, kā arī amatā esoša profesora vai
asociētā profesora zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju vai mākslinieciskās jaunrades
darba rezultātus ne retāk kā reizi sešos gados novērtē Padome.
6.2.
Uz noteiktu laiku amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātnisko un pedagoģisko
kvalifikāciju vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātus Padome novērtē ne vēlāk kā
sešus mēnešus pirms profesora vai asociētā profesora darba līguma termiņa beigām, ja viņš
izteicis vēlmi turpināt darbu attiecīgajā amatā.
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6.3.

Ja profesors vai asociētais profesors iepriekšējā vērtēšanas periodā jau ir strādājis LiepU,
tiek vērtēti tikai tie rezultāti (publikācijas, referāti, projekti, patenti, pedagoģiskais darbs u.
c.), kuros pretendents pārstāvējis Liepājas Universitāti.
6.4.
LiepU fakultāšu Domes ne retāk kā reizi divos gados vērtē profesora vai asociētā
profesora darba sniegumu, vērtēšanas rezultātus iesniedz rektoram. Rektoram ir tiesības
rosināt Padomi pirms termiņa novērtēt profesora vai asociētā profesora zinātniskās un
pedagoģiskās kvalifikācijas atbilstību ieņemamam amatam.
6.5.
Novērtējot amata pretendenta atbilstību profesora vai asociētā profesora amatam, kā arī
amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju,
Padome ņem vērā pēdējo sešu gadu zinātniskās darbības, augstskolas pedagoģiskā darba un
organizatorisko kompetenču rezultātus, balstoties Ministru kabineta noteiktajos profesora vai
asociētā profesora amata nozares kritērijos.
6.6.
Novērtējumā Padome balstās dokumentos un dokumentētā informācijā, ko par pēdējiem
sešiem gadiem iesniedzis pretendents, izņemot Hirša indeksa minimumu (ja attiecināms).
Atbilstību Hirša indeksam (bez pašcitēšanas) Padome novērtēt neierobežotā laikposmā ar
nosacījumu, ka vismaz viena no publikācijām ir publicēta pēdējo sešu gadu laikā.
6.7.
Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā
profesora zinātnisko kvalifikāciju novērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:
6.7.1. atbilstoši nozarei (1. pielikums) anonīmi recenzēto zinātnisko publikāciju zinātniskajos
žurnālos vai konferenču ziņojumu izdevumos, kuri indeksēti datubāzē SCOPUS vai Web
of Science Core Collection vai iekļauti datubāzē ERIH+, minimālais skaits un SCOPUS
vai Web of Science Core Collection datubāzē norādītā Hirša indeksa minimums vai
recenzēto zinātnisko monogrāfiju skaits;
6.7.2. uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs
(profesoram – vismaz piecās konferencēs, asociētajam profesoram – vismaz trijās
konferencēs);
6.7.3. pētniecības un attīstības projektu zinātniskā vadība vai zinātniskā līdzdalība to īstenošanā
(profesors kā zinātniskais vadītājs vai veic vadošā pētnieka pienākumus vismaz vienā
pētniecības un attīstības projektā, asociētais profesors vadošā pētnieka vai pētnieka
pienākumus veic vismaz vienā pētniecības un attīstības projektā);
6.7.4. piešķirtas Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības;
6.7.5. recenzēti promocijas darbi (profesoram – vismaz divi, asociētajam profesoram – vismaz
viens);
6.7.6. iegūtas intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas, piemēram, ar izgudrojumu patentu,
pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju, preču zīmi, dizainparaugu, autortiesībām vai
blakustiesībām, augu šķirni, kā arī šo īpašumu tiesību atsavināšana vai licencēšana un
tehnoloģiju tiesību nodošana, lai tirgū ieviestu jaunu produktu vai pakalpojumu, ņemot
vērā ražošanu un pārdošanu, kas nepieciešama komerciālu panākumu sasniegšanai;
6.7.7. zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā;
6.7.8. zinātniskās kvalifikācijas celšana ārvalstu augstskolās un zinātniskajās institūcijās.
6.8.
Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā
profesora pedagoģisko kvalifikāciju novērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:
6.8.1. doktorantu darbu vadība un aizstāvēto promocijas darbu skaits (profesoram – promocijas
darba vadītājs vismaz vienam promocijas darbam, par kuru ir piešķirts zinātnes doktora
grāds, asociētajam profesoram – promocijas darba vadītājs vismaz vienam promocijas
darbam);
6.8.2. maģistra darbu vadība un aizstāvēto maģistra darbu skaits;
6.8.3. nodarbību vadība doktora studiju programmā, izņemot ārvalstu studentus;
6.8.4. nodarbību vadība maģistra studiju programmā, izņemot ārvalstu studentus;
6.8.5. nodarbību vadība ārvalstu studentiem Latvijā;
6.8.6. nodarbību vadība ārvalstu augstskolās;
6.8.7. sagatavotie mācību līdzekļi, arī mācību līdzekļu nodošana publicēšanai;
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6.8.8. pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšana Latvijas un ārvalstu augstskolās vai
zinātniskajās institūcijās.
6.9.
Mākslu un radošās darbības profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā
esoša profesora vai asociētā profesora mākslinieciskās jaunrades darba rezultātus novērtē
atbilstoši šādiem kritērijiem;
6.9.1. mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu atbilstība starptautiskai izcilībai atbilstošajā
mākslinieciskās jaunrades jomā;
6.9.2. mākslinieciskās jaunrades darba rezultātiem ir ievērojama nozīme nacionālajā kultūrā un
mākslā;
6.9.3. mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti pierāda starptautisku sadarbību vai iesaisti
sabiedrībai nozīmīgu problēmu un jautājumu risināšanā vai aktualizācijā;
6.9.4. mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti atspoguļo spēju piedalīties, vadīt vai īstenot
starptautiskus vai starptautiski finansētus mākslinieciskās jaunrades projektus;
6.9.5. mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti veicina mākslas un kultūras, mākslas izglītības
vai pētniecības, arī mākslinieciskās pētniecības, norises, to popularitāti un atpazīstamību
sabiedrībā.
6.10. Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā
profesora ar zinātnisko, pedagoģisko vai mākslinieciskās jaunrades darbu saistīto
organizatorisko darbu novērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:
6.10.1. nozares profesoru padomes, promocijas padomes, augstskolas vai zinātniskās institūcijas
zinātnes padomes vai tās struktūrvienības zinātniskās padomes vadība vai līdzdalība tās
darbībā;
6.10.2. pētniecības un attīstības projektu vadība (profesors – projekta vadītājs vai projekta
koordinators vismaz vienam projektam, asociētais profesors – projekta vadītājs, projekta
koordinators vai projekta vadītāja asistents vismaz vienam projektam);
6.10.3. starptautisko konferenču organizācijas komitejas vadība vai līdzdalība starptautisko
zinātnisko konferenču organizēšanā;
6.10.4. zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā vai anonīma
recenzija zinātniskai publikācijai zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu
izdevumā, zinātnisko rakstu recenzēšana izdevumos, kuri indeksēti datubāzē SCOPUS
vai Web of Science Core Collection vai iekļauti datubāzē ERIH+;
6.10.5. starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību vadība vai līdzdalība
to darbībā;
6.10.6. nacionāla un starptautiska mēroga zinātnisko, akadēmisko vai mākslinieciskās jaunrades
konkursu, festivālu un citu līdzvērtīgu pasākumu organizācijas komitejas vadība vai
līdzdalība nacionāla un starptautiska mēroga zinātnisko, akadēmisko vai mākslinieciskās
jaunrades konkursu, festivālu un citu līdzvērtīgu pasākumu organizēšanā.
6.11. Zinātnes nozares profesora amata pretendentam vai amatā esošam profesoram
vērtējumā jāiegūst vismaz šāds kritēriju pozitīvais vērtējums:
6.11.1. zinātniskās kvalifikācijas pozitīvs novērtējums vismaz četros no šī nolikuma 6.6.1.–
6.6.8. apakšpunktu kritērijiem;
6.11.2. pedagoģiskās kvalifikācijas pozitīvs novērtējums vismaz četros no šī nolikuma 6.7.1. –
6.7.8. apakšpunktu kritērijiem;
6.11.3. ar zinātnisko, pedagoģisko vai mākslinieciskās jaunrades darbu saistītā organizatoriskā
darba pozitīvs novērtējums vismaz trijos no šo noteikumu 6.9.1.–6.9.6. apakšpunktu
kritērijiem.
6.12. Zinātnes nozares asociētā profesora amata pretendentam vai amatā esošam asociētajam
profesoram vērtējumā jāiegūst vismaz šāds kritēriju pozitīvais vērtējums:
6.12.1. zinātniskās kvalifikācijas pozitīvs novērtējums vismaz trijos no šī nolikuma 6.6.1.– 6.6.8.
apakšpunktu kritērijiem;
6.12.2. pedagoģiskās kvalifikācijas pozitīvs novērtējums vismaz trijos no šī nolikuma 6.7.1. –
6.7.8. apakšpunktu kritērijiem;
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6.12.3. ar zinātnisko, pedagoģisko vai mākslinieciskās jaunrades darbu saistītā organizatoriskā
darba pozitīvs novērtējums vismaz divos no šo noteikumu 6.9.1.–6.9.6. apakšpunktu
kritērijiem.
6.13. Mākslu un radošās darbības profesora amata pretendentam vai amatā esošam
profesoram vērtējumā jāiegūst vismaz šāds kritēriju pozitīvais vērtējums:
6.13.1. pedagoģiskās kvalifikācijas pozitīvs novērtējums vismaz četros no šī nolikuma 6.7.1. –
6.7.8. apakšpunktu kritērijiem;
6.13.2. mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu atbilstība šī nolikuma 6.8.1.–6.8.5.
apakšpunktu kritērijiem;
6.13.3. ar zinātnisko, pedagoģisko vai mākslinieciskās jaunrades darbu saistītā organizatoriskā
darba pozitīvs novērtējums vismaz divos no šo noteikumu 6.9.1.–6.9.6. apakšpunktu
kritērijiem.
6.14. Mākslu un radošās darbības asociētā profesora amata pretendentam vai amatā esošam
asociētajam profesoram vērtējumā jāiegūst vismaz šāds kritēriju pozitīvais vērtējums:
6.14.1. pedagoģiskās kvalifikācijas pozitīvs novērtējums vismaz trijos no šī nolikuma 6.7.1. –
6.7.8. apakšpunktu kritērijiem;
6.14.2. mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu atbilstība vismaz četriem šī nolikuma 6.8.1.–
6.8.5. apakšpunktu kritērijiem;
6.14.3. ar zinātnisko, pedagoģisko vai mākslinieciskās jaunrades darbu saistītā organizatoriskā
darba pozitīvs novērtējums vismaz divos no šo noteikumu 6.9.1.–6.9.6. apakšpunktu
kritērijiem.
6.15. Profesora vai asociētā profesora amata pretendents sagatavo amata nozarei atbilstošu
atklāto lekciju, kas tiek nolasīta Padomes noteiktajā laikā, to vismaz divas nedēļas iepriekš
saskaņojot ar pretendentu. Atklātā lekcija tiek izziņota LiepU interneta vietnē. Atklātajā
lekcijā piedalās vismaz viens Padomes loceklis (eksperts). Amatā esoša profesora vai
asociētā profesora novērtēšanai atklātā lekcija nav obligāta.
6.16. Profesora amata pretendentiem Padome papildus organizē starptautisko novērtējumu,
piesaistot pretendenta nozarei atbilstošus vismaz divus ārvalstu profesorus. Amatā esoša
profesora novērtēšanai ārvalstu profesora piesaiste nav obligāta.
6.17. Padome katram Padomes loceklim līdz sēdei nodrošina iespēju iepazīties ar amata
pretendenta vai amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās, pedagoģiskās un
organizatoriskās kvalifikācijas rādītājiem (iesniegtajiem dokumentiem) un aizpildīt
novērtēšanas veidlapu.
6.18. Profesora amata pretendenta vai amatā esoša profesora amata pretendenta un asociētā
profesora amata pretendenta vai amatā esoša asociētā profesora amata pretendenta
kvalifikācijas un darba rezultātu atbilstību šī nolikuma 6.6.–6.9. daļas kritērijiem katrs
Padomes loceklis novērtē ar vienu no šādiem vērtējumiem: izcili, ļoti labi, labi, apmierinoši
(pozitīvs novērtējums), neapmierinoši (negatīvs novērtējums). Vērtējums jāpamato.
Novērtēšanas veidlapas tiek pievienotas sēdes protokolam.
7. PADOMES SDĒDES NORISE
7.1.

Padomes sēdi vada tās priekšsēdētājs. Ja priekšsēdētājs sēdē nepiedalās, Padome ievēl
sēdes vadītāju.
7.2.
Padomes priekšsēdētājs (sēdes vadītājs) informē par sēdes darba kārtību un amata
pretendentiem vai novērtējamiem profesoriem vai asociētajiem profesoriem.
7.3.
Padomes sekretārs ziņo par iesniegtajiem dokumentiem.
7.4.
Profesora vai asociētā profesora amata pretendents vai amatā esošais profesors vai
asociētais profesors tiek uzaicināts uz sēdi. Pretendenta neierašanās nav šķērslis vēlēšanu vai
novērtēšanas norisei. Padomes locekļi ir tiesīgi uzdot jautājumus par zinātniskās,
pedagoģiskās un organizatoriskās kvalifikācijas rādītājiem, kā arī par darbības koncepciju.
7.5.
Padomes loceklis (locekļi) informē par pretendenta atklāto lekciju un tās vērtējumu.
7.6.
Padomes sekretārs informē par profesora amata pretendenta starptautisko vērtējumu.
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7.7.

Padomes locekļi diskutē par pretendenta kvalifikācijas un darba rezultātu vērtējumu,
formulē lēmumu un tā pamatojumu.
7.8.
Notiek atklāta balsošana. Lēmumu par profesora vai asociētā profesora ievēlēšanu amatā
vai amatā esoša profesora vai asociētā profesora novērtējumu Padome pieņem ar klātesošo
balsu vairākumu.
7.9.
Padome profesora vai asociētā profesora vēlēšanu rezultātus, lēmumu par personas
ievēlēšanu profesora vai asociētā profesora amatā un ievēlētās personas novērtējumu iesniedz
rektoram. Papildus tiek iesniegts Padomes debašu protokols, pilnīgs attiecīgā amata konkursa
pretendentu saraksts, kā arī katra pretendenta raksturojums un novērtējums.
7.10. Novērtējumu par amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātnisko un pedagoģisko
kvalifikāciju vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātiem un viņa atbilstību vai
neatbilstību amata kritērijiem Padome iesniedz rektoram.
7.11. Profesoru padomes pieņemto lēmumu personas, kuras nav LiepU personāla sastāvā, var
apstrīdēt Augstskolu likuma 10. panta piektajā daļā, bet LiepU personāls – Augstskolu
likuma 26. panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā.
8. DARBA TIESISKO ATTIECĪBU AR PROFESORU UN ASOCIĒTO PROFESORU
NODIBINĀŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1.
Rektors, pamatojoties uz Padomes lēmumu:
8.1.1. nodibina darba tiesiskās attiecības ar personu, kuru profesora vai asociētā profesora
amatā ievēlējusi Padome. Darba līgumu ar profesoru vai asociēto profesoru slēdz uz
sešiem gadiem;
8.1.2. turpina darba tiesiskās attiecības ar amatā esošu profesoru vai asociēto profesoru, ja viņa
zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti
novērtēti kā atbilstoši. Darba tiesiskās attiecības ar profesoru vai asociēto profesoru tiek
turpinātas, noslēdzot darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
8.1.3. izbeidz darba tiesiskās attiecības ar profesoru vai asociēto profesoru vai piedāvā viņam
darbu augstskolā citā amatā, ja profesora vai asociētā profesora zinātniskā un
pedagoģiskā kvalifikācija vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti novērtēti kā
neatbilstoši;
8.1.4. ir tiesīgs uz noteiktu laiku turpināt darba tiesiskās attiecības ar amatā esošu profesoru vai
asociēto profesoru, ja viņa zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija vai mākslinieciskās
jaunrades darba rezultāti novērtēti kā daļēji atbilstoši, nosakot termiņu, kurā profesoram
vai asociētajam profesoram jāsasniedz atbilstības novērtējums.
8.2.
Ja LiepU saskaņā ar stratēģijā paredzēto zinātnisko virzienu attīstību neplāno turpināt un
attīstīt profesora vai asociētā profesora vadīto zinātnisko virzienu, tā informē profesoru vai
asociēto profesoru par savu lēmumu vismaz vienu gadu pirms attiecīgā virziena
pārtraukšanas. Šajā gadījumā, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar profesoru vai asociēto
profesoru, kurš vadījis zinātnisko virzienu, LiepU viņam izmaksā kompensāciju sešu
profesora vai asociētā profesora mēneša amata algu apmērā.
9. PĀREJAS NOTEIKUMI
9.1.

Ja darba līgums ar profesoru vai asociēto profesoru noslēgts līdz 2020. gada 31.
decembrim un tā termiņš beidzas laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, Padome
novērtē profesora vai asociētā profesora zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju vai
mākslinieciskās jaunrades darba rezultātus un līdz attiecīgā darba līguma termiņa beigām
iesniedz rektoram novērtējumu. Šajā gadījumā nolikuma 3.2. punktā noteiktais 6 mēnešu
termiņš nav spēkā.
9.2.
Ar šo nolikumu spēku zaudē Nolikums par Liepājas Universitātes profesoru padomēm
(apstiprināts LiepU Senāta sēdē 26.11.2018.)
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1. pielikums
Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un
amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās publikācijas, zinātniskās
monogrāfijas un to minimālais skaits

Zinātnes nozares

1. Dabaszinātnes:
1.1. matemātika;
1.2. datorzinātne un
informātika;
1.3. fizika un
astronomija;
1.4. ķīmija;
1.5. zemes zinātnes;
fiziskā ģeogrāfija un
vides zinātnes;
1.6. bioloģija;
1.7. citas
dabaszinātnes

Zinātnisko
publikāciju un
zinātnisko
monogrāfiju kritēriji
zinātniskās
kvalifikācijas
novērtēšanai

Anonīmi recenzēta
zinātniskā publikācija
zinātniskajā žurnālā
vai konferenču
ziņojumu izdevumā,
kas indeksēts
datubāzē SCOPUS
vai Web of Science
Core Collection
vai
recenzēta zinātniskā
monogrāfija
un
anonīmi recenzēta
zinātniskā publikācija
zinātniskajā žurnālā
vai konferenču
ziņojumu izdevumā,
kas indeksēts
datubāzē SCOPUS
vai Web of Science
Core Collection
2. Inženierzinātnes un Anonīmi recenzēta
tehnoloģiju zinātnes: zinātniskā publikācija
2.1. būvniecības un
zinātniskajā žurnālā
transporta
vai konferenču
inženierzinātnes;
ziņojumu izdevumā,
2.2. elektrotehnika,
kas indeksēts
elektronika;
datubāzē SCOPUS
informācijas un
vai Web of Science
komunikāciju
Core Collection
tehnoloģijas;
vai

Profesora amata
Asociētā profesora amata
pretendents vai amatā pretendents vai amatā
esošs profesors
esošs asociētais profesors
zinātnisko
publikāciju
skaits

Hirša
indekss

zinātnisko
publikāciju
skaits

Hirša
indekss

5

3

4

2

1

–

1 vai nodota
publicēšanai

–

3

3

2

2

5

3

4

2
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2.3. mašīnbūve un
mehānika;
2.4. ķīmijas
inženierzinātne;
2.5. materiālzinātne;
2.6. medicīniskā
inženierija;
2.7. vides inženierija
un enerģētika;
2.8. vides
biotehnoloģija;
2.9. rūpnieciskā
biotehnoloģija;
2.10. nanotehnoloģija;
2.11. citas
inženierzinātnes un
tehnoloģijas, tai skaitā
pārtikas un dzērienu
tehnoloģijas
3. Medicīnas un
veselības zinātnes:
3.1. medicīnas bāzes
zinātnes, tai skaitā
farmācija;
3.2. klīniskā
medicīna;
3.3. veselības un
sporta zinātnes;
3.4. medicīniskā
biotehnoloģija;
3.5. citas medicīnas
un veselības zinātnes,
tai skaitā tiesu
medicīniskā
ekspertīze

recenzēta zinātniskā
1
monogrāfija
un
anonīmi recenzēta
zinātniskā publikācija
zinātniskajā žurnālā
vai konferenču
ziņojumu izdevumā,
kas indeksēts
datubāzē SCOPUS
vai Web of Science
3
Core Collection

Anonīmi recenzēta
zinātniskā publikācija
zinātniskajā žurnālā
vai konferenču
ziņojumu izdevumā,
kas indeksēts
datubāzē SCOPUS
vai Web of Science
Core Collection
vai
recenzēta zinātniskā
monogrāfija
un
anonīmi recenzēta
zinātniskā publikācija
zinātniskajā žurnālā
vai konferenču
ziņojumu izdevumā,
kas indeksēts
datubāzē SCOPUS
vai Web of Science
Core Collection
4. Lauksaimniecības, Anonīmi recenzēta
meža un veterinārās
zinātniskā publikācija
zinātnes:
zinātniskajā žurnālā
4.1. lauksaimniecības vai konferenču
un zivsaimniecības
ziņojumu izdevumā,
zinātnes, mežzinātne; kas indeksēts
4.2. dzīvnieku un
datubāzē SCOPUS
piena lopkopības
vai Web of Science
zinātne;
Core Collection
4.3.
vai

–

1 vai nodota
publicēšanai

–

3

4

2

5

3

4

2

1

–

1 vai nodota
publicēšanai

–

3

3

4

2

4

1

3

1
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veterinārmedicīnas
zinātne;
4.4. lauksaimniecības
biotehnoloģija;
4.5. citas
lauksaimniecības,
meža un veterināro
zinātņu nozares

recenzēta zinātniskā
monogrāfija
un
anonīmi recenzēta
zinātniskā publikācija
zinātniskajā žurnālā
vai konferenču
ziņojumu izdevumā,
kas indeksēts
datubāzē SCOPUS
vai Web of Science
Core Collection
5. Sociālās zinātnes: Anonīmi recenzēta
5.1. psiholoģija;
zinātniskā publikācija
5.2. ekonomika un
zinātniskajā žurnālā
uzņēmējdarbība;
vai konferenču
5.3. izglītības
ziņojumu izdevumā,
zinātnes;
kas indeksēts datubāzē
5.4. socioloģija un
SCOPUS vai Web of
sociālais darbs;
Science Core
5.5. tiesību zinātne;
Collection vai iekļauts
5.6. politikas zinātne; datubāzē ERIH+
5.7. sociālā un
vai
ekonomiskā
recenzēta zinātniskā
ģeogrāfija;
monogrāfija
5.8. plašsaziņas
un
līdzekļi un
anonīmi recenzēta
komunikācija;
zinātniskā publikācija
5.9. citas sociālās
zinātniskajā žurnālā
zinātnes, tai skaitā
vai konferenču
starpnozaru sociālās ziņojumu izdevumā,
zinātnes un militārā
kas indeksēts datubāzē
zinātne
SCOPUS vai Web of
Science Core
Collection vai iekļauts
datubāzē ERIH+
6. Humanitārās un
Anonīmi recenzēta
mākslas zinātnes:
zinātniskā publikācija
6.1. vēsture un
zinātniskajā žurnālā
arheoloģija;
vai konferenču
6.2. valodniecība un
ziņojumu izdevumā,
literatūrzinātne;
kas indeksēts datubāzē
6.3. filozofija, ētika un SCOPUS vai Web of
reliģija;
Science Core
6.4. mūzika, vizuālās
Collection vai iekļauts
mākslas un arhitektūra; datubāzē ERIH+
6.5. citas humanitārās vai
un mākslas zinātnes, tai recenzēta zinātniskā
skaitā radošās
monogrāfija
industrijas zinātnes
Senāta priekšsēdētāja

1

–

1 vai nodota
publicēšanai

–

2

1

1

1

4

1

3

1

1

–

1 vai nodota
publicēšanai

–

2

1

1

–

3

–

2

–

1

–

1 vai nodota
publicēšanai

–

(paraksts)
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Z.Gūtmane

