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NOLIKUMS
PAR VĒLĒŠANĀM AKADĒMISKAJOS AMATOS
Izdots saskaņā ar Liepājas Universitātes
Satversmes pirmās nodaļas 2.4.punktu

Liepājā
1. Vispārīgie jautājumi
1. Liepājas Universitātes (turpmāk – LiepU) Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos
(turpmāk – Nolikums) nosaka vēlēšanu akadēmiskajos amatos prasības, procesu un kārtību.
2. Nolikums izdots saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Izglītības likumu,
Augstskolas likumu, Zinātniskās darbības likumu, Darba likumu, LiepU Satversmi, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.129 “Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā
esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai
mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība” un citiem spēkā esošiem
normatīviem/tiesību aktiem.
3. Akadēmiskie amati LiepU ir:
3.1. Mācībspēki: profesors, asociētais profesors, docents, lektors, asistents.
3.2. Zinātniskais personāls: vadošais pētnieks, pētnieks, zinātniskais asistents.
2. Akadēmisko amatu izveidošanas kārtība
4. Profesoru un asociēto profesoru amatu skaitu attiecīgās zinātnes un mākslas nozarē/
apakšnozarē saskaņā ar LiepU attīstības stratēģiju apstiprina Senāts pēc fakultātes domes
ierosinājuma un Zinātnes padomes akcepta.
5. Docentu, lektoru un asistentu amatu skaitu atbilstoši nepieciešamībai attiecīgās zinātnes un
mākslas nozarē/ apakšnozarē, atbilstošu studiju programmu īstenošanai un finansējuma
iespējām nosaka rektors pēc fakultātes domes ierosinājuma.
6. Vadošo pētnieku, pētnieku un zinātnisko asistentu amatu skaitu un sarakstu attiecīgās
zinātnes nozarē/ apakšnozarē nosaka rektors pēc zinātniskā institūta padomes ierosinājuma.
3. Akadēmisko amatu kvalifikācijas prasības un uzdevumi
3.1. Mācībspēkiem

7. Profesora un asociētā profesora amatu pretendentiem prasības un uzdevumi noteikti LiepU
nolikumā “Nolikums par profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām, novērtēšanas kārtību un
profesoru padomēm Liepājas Universitātē”.
8. Docenta amata pretendentiem.
8.1. Uz docenta amatu var pretendēt persona, kurai ir:
8.1.1. doktora grāds;
8.1.2. zinātnes nozarei/ apakšnozarei atbilstoša akadēmiskā un profesionālā
kvalifikācija saskaņā ar LiepU prasībām (sk. Nolikuma 1.pielikumu “Docenta
amata pretendenta
zinātniskās, pedagoģiskās kvalifikācijas
un/vai
mākslinieciskās jaunrades darba novērtēšanas veidlapa”);
8.1.3. zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze kopumā nav mazāka par 3 gadiem, no
tiem vismaz 1 akadēmiskā darba gads augstskolā;
8.1.4. valsts valodas un svešvalodu zināšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,
8.1.5. spēja veikt studiju, tostarp studiju metodisko, zinātnes nozarei/ apakšnozarei vai
mākslas nozarei atbilstošu zinātniski pētniecisko un/vai mākslinieciskās
jaunrades darbu, vadīt studentu zinātniskos / radošos darbus;
8.1.6. vēlme un spēja pilnveidot savu akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju.
Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos uz docenta amatu
izņēmuma kārtā var pretendēt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir
vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs atbilstoši pasniedzamajam studiju
priekšmetam, kā arī izstrādāti zinātniski metodiskie darbi.
Mākslas specialitātēs docenta amatā var ievēlēt personu, kurai ir aktīva un
nacionālajā kultūrā nozīmīga mākslinieciskā jaunrade, ko apliecina dokumenti par
piedalīšanos konkursos, festivālos, izstādēs, mākslas skatēs, simpozijos, forumos u.tml.
vai arī publikācijas akadēmiskos izdevumos. Darba stāžam atbilstošā mākslas nozarē
jābūt vismaz septiņiem gadiem.
Līdz ar ievēlēšanu amatā docents iegūst tiesības vadīt zinātniskos pētījumus vai
mākslinieciskās jaunrades procesu un veikt izglītošanas darbu atbilstoši docenta amata
nosaukumam.
8.2. Docenta amata galvenie uzdevumi ir:
8.2.1. veikt studiju metodisko darbu – sagatavot/izstrādāt studiju kursa/-u programmu/as, mācību materiālus, metodiskos līdzekļus u.c.;
8.2.2. veikt studiju darbu – lasīt lekcijas, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbus, studējošo darbus u.c., kā arī novērtēt studentu sniegumu;
8.2.3. veikt zinātnes nozarei/ apakšnozarei atbilstošu zinātniski pētniecisko un/vai
mākslinieciskās jaunrades darbu, vadīt studentu zinātniskos/ radošos darbus;
8.2.4. nodrošināt mācību līdzekļu, pētījumu u.c. publikāciju izstrādi un publicēšanu;
8.2.5. pilnveidot savu akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju;
8.2.6. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu LiepU un piedalīties tā uzlabošanā.
9. Lektora amata pretendentiem.
9.1. Uz lektora amatu var pretendēt persona, kurai ir:
9.1.1. doktora vai maģistra grāds;
9.1.2. zinātnes nozarei/ apakšnozarei atbilstoša akadēmiskā un profesionālā
kvalifikācija saskaņā ar LiepU prasībām (sk. Nolikuma 2.pielikumu “Lektora
amata pretendenta zinātniskās, pedagoģiskās kvalifikācijas un/vai
mākslinieciskās jaunrades darba novērtēšanas veidlapa”);
9.1.3. valsts valodas un svešvalodu zināšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
9.1.4. spēja veikt studiju, tostarp studiju metodisko, zinātnes nozarei/ apakšnozarei
vai mākslas nozarei atbilstošu zinātniski pētniecisko un/vai mākslinieciskās
jaunrades darbu, vadīt studentu zinātniskos/ radošos darbus.
Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos uz lektora amatu
izņēmuma kārtā var pretendēt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā un
akadēmiskā grāda, ja tai ir vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs atbilstoši
pasniedzamajam studiju priekšmetam.
9.2. Lektora amata galvenie uzdevumi ir:
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9.2.1. veikt studiju metodisko darbu – sagatavot/izstrādāt studiju kursa/-u
programmu/-as, mācību materiālus, metodiskos līdzekļus u.c.;
9.2.2. veikt studiju darbu – lasīt lekcijas, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbus, studējošo darbus u.c., kā arī novērtēt studentu sniegumu;
9.2.3. veikt zinātnes nozarei/ apakšnozarei atbilstošu zinātniski pētniecisko un/vai
mākslinieciskās jaunrades darbu, vadīt studentu zinātniskos/ radošos darbus;
9.2.4. nodrošināt mācību līdzekļu, pētījumu u.c. publikāciju izstrādi un publicēšanu;
9.2.5. pilnveidot savu akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju;
9.2.6. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu LiepU un piedalīties tā uzlabošanā.
10. Asistenta amata pretendentiem.
10.1. Uz asistenta amatu var pretendēt persona, kurai ir:
10.1.1. doktora vai maģistra grāds;
10.1.2. zinātnes nozarei/ apakšnozarei atbilstoša akadēmiskā un profesionālā
kvalifikācija saskaņā ar LiepU prasībām (sk. Nolikuma 3.pielikumu “Asistenta
amata pretendenta zinātniskās, pedagoģiskās kvalifikācijas un/vai
mākslinieciskās jaunrades darba novērtēšanas veidlapa”);
10.1.3. valsts valodas un svešvalodu zināšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
10.1.4. spēja veikt studiju, tostarp studiju metodisko, zinātnes nozarei/ apakšnozarei
vai mākslas nozarei atbilstošu zinātniski pētniecisko un/vai mākslinieciskās
jaunrades darbu, vadīt studentu zinātniskos/ radošos darbus.
Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos uz asistenta amatu
izņēmuma kārtā var pretendēt persona ar augstāko izglītību bez akadēmiskā un
zinātniskā grāda, ja tai ir vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs atbilstoši
pasniedzamajam studiju priekšmetam.
10.2. Asistenta amata galvenie uzdevumi ir:
10.2.1. veikt studiju metodisko darbu – sagatavot/izstrādāt studiju kursa/-u
programmu/-as, mācību materiālus, metodiskos līdzekļus u.c.;
10.2.2. veikt studiju darbu – lasīt lekcijas, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbus, studējošo darbus u.c., kā arī novērtēt studentu sniegumu;
10.2.3. veikt zinātnes nozarei/ apakšnozarei atbilstošu zinātniski pētniecisko un/vai
mākslinieciskās jaunrades darbu, vadīt studentu zinātniskos/ radošos darbus;
10.2.4. nodrošināt mācību līdzekļu, pētījumu u.c. publikāciju izstrādi un publicēšanu;
10.2.5. pilnveidot savu akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju;
10.2.6. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu LiepU un piedalīties tā uzlabošanā.
3.2. Zinātniskajam personālam
11. Vadošā pētnieka amata pretendentiem.
11.1. Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt persona, kura ir/kurai ir:
11.1.1. doktora zinātniskais grāds;
11.1.2. savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas aktīvi veic zinātnisko darbu un
vada/ ir vadījis zinātnisko kolektīvu (zinātnieku grupu);
11.1.3. vismaz 5 gadu zinātniskā darba pieredze;
11.1.4. Latvijas Zinātnes padomes eksperta statusa prasībām atbilstošas publikācijas
vadošā pētnieka amata zinātnes nozarē/ apakšnozarē;
11.1.5. valsts valodas un svešvalodu zināšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
11.2. Vadošā pētnieka galvenie uzdevumi ir:
11.2.1. plānot, veikt un vadīt valsts un starptautiska finansējuma zinātniskos
pētījumus, tostarp projektus, atbilstošajā zinātnes nozarē/ apakšnozarē/
starpdisciplinārus;
11.2.2. izstrādāt un publicēt starptautiski citējamas zinātniskās publikācijas;
11.2.3. piedalīties jauno zinātnieku sagatavošanā;
11.2.4. informēt sabiedrību par zinātnisko pētījumu rezultātiem, veicināt nozares
inovāciju ieviešanu tautsaimniecībā, popularizēt zinātnes sasniegumus un
atziņas;
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11.2.5. pilnveidot savu zinātnisko kvalifikāciju;
11.2.6. nodrošināt kvalitatīvu zinātnisko darbību LiepU un piedalīties tās uzlabošanā.
12. Pētnieka amata pretendentiem.
12.1. Uz pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir:
12.1.1. doktora vai maģistra grāds;
12.1.2. zinātnes nozarei/ apakšnozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas zinātniskajos
žurnālos vai izdevumos, tostarp pēdējo 6 gadu laikā vismaz vienā starptautiski
recenzējamā izdevumā, kas iekļauts datu bāzē Web of Science, Scopus,
humanitārajās un sociālajās zinātnēs arī ERIH+;
12.1.3. spēja patstāvīgi plānot un veikt zinātnisko darbību atbilstošajā zinātnes nozarē/
apakšnozarē;
12.1.4. valsts valodas un svešvalodu zināšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
12.2. Pētnieka galvenie uzdevumi ir:
12.2.1. patstāvīgi plānot un veikt zinātniskos pētījumus, kā arī iekļauties projektu
grupu darbā atbilstošajā zinātnes nozarē/ apakšnozarē;
12.2.2. izstrādāt un publicēt starptautiski citējamas zinātniskās publikācijas;
12.2.3. informēt sabiedrību par savu zinātnisko pētījumu rezultātiem, veicināt nozares
inovāciju ieviešanu tautsaimniecībā, popularizēt zinātnes sasniegumus un
atziņas;
12.2.4. pilnveidot savu zinātnisko kvalifikāciju;
12.2.5. nodrošināt kvalitatīvu zinātnisko darbību LiepU un piedalīties tās uzlabošanā.
13. Zinātniskā asistenta amata pretendentiem.
13.1. Uz zinātniskā asistenta amatu var pretendēt persona, kurai ir:
13.1.1. doktora vai maģistra grāds;
13.1.2. zinātnes nozarei/ apakšnozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas;
13.1.3. spēja veikt zinātnisko darbību atbilstošajā zinātnes nozarē/ apakšnozarē,
13.1.4. valsts valodas un svešvalodu zināšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
13.2. Zinātniskā asistenta galvenie uzdevumi ir:
13.2.1. veikt zinātniskos pētījumus, kā arī iekļauties projektu grupu darbā atbilstošajā
zinātnes nozarē/ apakšnozarē;
13.2.2. publicēt pētījumu rezultātus;
13.2.3. informēt sabiedrību par savu zinātnisko pētījumu rezultātiem, veicināt nozares
inovāciju ieviešanu tautsaimniecībā, popularizēt zinātnes sasniegumus un
atziņas;
13.2.4. pilnveidot savu zinātnisko kvalifikāciju;
13.2.5. nodrošināt kvalitatīvu zinātnisko darbību LiepU un piedalīties tās uzlabošanā.
4. Akadēmisko amatu vēlēšanu kārtība
4.1. Vēlēšanu vispārīga organizācija
14. Ievēlēšana akadēmiskajā amatā apliecina personas akadēmiskās un profesionālās
kvalifikācijas atbilstību zinātnes un mākslas nozares prasībām kā studiju, tā pētniecības
darbā.
15. Akadēmiskajos amatos var ievēlēt gan Latvijas Republikas, gan ārvalstu iedzīvotājus.
16. Akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā, atklāti balsojot:
16.1. Uz nenoteiktu laiku – profesorus, asociētos profesorus.
16.2. Uz sešiem gadiem – docentus, lektorus, asistentus, vadošos pētniekus, pētniekus,
zinātniskos asistentus.
Asistentus/ zinātniskos asistentus bez doktora grāda var ievēlēt ne vairāk kā divas reizes pēc
kārtas.

4

17. Profesoru un asociēto profesoru vēlēšanu procedūru veic nozares profesoru padome un
vēlēšanas notiek saskaņā ar LiepU nolikumu “Nolikums par profesoru un asociēto profesoru
vēlēšanām, novērtēšanas kārtību un profesoru padomēm Liepājas Universitātē”.
18. Docentu vēlēšanu procedūru veic LiepU Senāts.
19. Lektoru un asistentu vēlēšanu procedūru veic attiecīgās fakultātes dome.
20. Vadošo pētnieku, pētnieku un zinātnisko asistentu vēlēšanu procedūru veic attiecīgo
zinātnisko institūtu padomes; ja padomes nav ievēlētas – Zinātnes padome.
21. Pēc fakultātes domes/ zinātniskā institūta padomes ierosinājuma, kam pievienoti attiecīgā
amata uzdevumi, Personāla un dokumentu pārvaldības daļa oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis" (citur pēc nepieciešamības) izsludina konkursu uz akadēmiskajiem amatiem,
kuriem beidzas ievēlēšanas termiņš, kā arī uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem. Ja
amatā paredzēta nepilna slodze amatā, to norāda sludinājumā.
Konkursu nevar izsludināt uz tiem amatiem, kuros strādā sievietes, kuras izmanto
grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumu, kā arī personas, kuras atrodas bērnu kopšanas
atvaļinājumā.
22. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos notiek ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā pēc konkursa
izsludināšanas.
4.2. Dokumentu iesniegšana
23. Personas, kuras vēlas piedalīties konkursā, mēneša laikā pēc konkursa publiskas
izsludināšanas LiepU Personāla un dokumentu pārvaldības daļā iesniedz šādus dokumentus:
23.1. LiepU rektoram adresēts iesniegums, kurā norādīts amats, uz kuru persona pretendē un
atsauce uz konkursa sludinājumu (publikācijas datums un vietne).
23.2. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātas augstāko izglītību, akadēmisko un
zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas.
23.3. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz
arī atzinums par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam
atbilst ārvalstīs iegūtais diploms (ārvalstīs iegūto bakalaura un maģistra un
profesionālo diplomu pielīdzināšanu veic Akadēmiskais informācijas centrs,
zinātniskā grāda pielīdzināšana notiek saskaņā ar Latvijai saistošiem starptautiskajiem
līgumiem).
23.4. Pēdējo sešu gadu laikā publicēto zinātniski pētniecisko un/vai mākslinieciskās
jaunrades darbu saraksts; mākslas specialitātēs – saraksts par izstādēm, konkursiem,
skatēm, kurās ir piedalījies amata pretendents.
23.5. Dzīves un darba gājums (curriculum vitae  CV), kā arī pētniecības, akadēmiskā,
administratīvā un organizatoriskā darba pieredzes apkopojums.
23.6. Citi dokumenti, ko amata pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk
raksturotu savu kvalifikāciju.
24. Amata pretendents LiepU Personāla un dokumentu pārvaldības daļā var iepazīties ar amata
uzdevumiem un citiem nosacījumiem.
25. Uz noteiktu laiku amatā ievēlēts profesors vai asociētais profesors LiepU rektoram adresētu
iesniegumu, kurā apliecina vēlēšanos turpināt darbu, iesniedz saskaņā ar LiepU nolikumu
“Nolikums par profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām, novērtēšanas kārtību un profesoru
padomēm Liepājas Universitātē”.
26. LiepU Personāla un dokumentu pārvaldības daļā reģistrē amatu pretendentu iesniegtos
dokumentus un pēc iesniegšanas termiņa beigām:
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26.1. Profesora un asociētā profesora amatu pretendentu iesniegtos dokumentus nodod
nozares profesoru padomes priekšsēdētājam saskaņā ar LiepU nolikumu “Nolikums
par profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām, novērtēšanas kārtību un profesoru
padomēm Liepājas Universitātē”.
26.2. Docenta, lektora un asistenta amatu pretendentu iesniegtos dokumentus nodod
izskatīšanai atbilstīgās fakultātes dekānam, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikuma
28.punktu.
26.3. Vadošā pētnieka, pētnieka, zinātniskā asistenta amatu pretendentu iesniegtos
dokumentus nodod atbilstīgā zinātniskā institūta direktoram vai zinātnes prorektoram,
kurš rīkojas saskaņā ar Nolikuma 29.punktu.
4.3. Pretendentu dokumentu izskatīšana un pretendentu novērtēšana
27. Profesora un asociētā profesora amatu pretendentu iesniegtos dokumentus izskata un
novērtēšanu veic saskaņā ar LiepU nolikumu “Nolikums par profesoru un asociēto profesoru
vēlēšanām, novērtēšanas kārtību un profesoru padomēm Liepājas Universitātē”.
28. Docenta, lektora, asistenta amatu pretendentu iesniegtos dokumentus izskata un novērtēšanu
veic Senāts vai attiecīgā fakultātes dome (sk. attiecīgi Nolikuma 18., 19.punktu):
28.1. Attiecīgās fakultātes dekāns veido darba grupu no atbilstošajā jomā strādājošajiem
mācībspēkiem, kas sagatavo motivētu atzinumu par katru docenta, lektora vai asistenta
amata pretendentu, kurā būtu ieteikums “ievēlēt” vai “neievēlēt” pretendentu amatā.
Šī atzinuma sagatavošanai izmanto attiecīgi Nolikuma 1.,2. vai 3.pielikumu un tajā
norādīto kritēriju novērtējuma rezultātā apkopoto informāciju.
28.2. Darba grupa lemj par nepieciešamību organizēt docenta, lektora, asistenta amatu
pretendentu atklātu lekciju vai nodarbību. To organizē dekāns. Pasākums tiek
protokolēts.
28.3. 28.1.punktā minēto atzinumu:
28.3.1. par docenta amata pretedentiem kopā ar attiecīgā amata pretendenta
iesniegtajiem dokumentiem dekāns nodod Senāta priekšsēdētājam tālākai
vēlēšanu procedūrai;
28.3.2. par lektora un asistenta amatu pretedentiem kopā ar attiecīgā amata pretendenta
iesniegtajiem dokumentiem dekāns nodod fakultātes domes priekšsēdētājam
tālākai vēlēšanu procedūrai;
28.4. Senāta/ fakultātes domes sēdē ir tiesības lemt par amata pretendenta ievēlēšanu vai
neievēlēšanu amatā, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 tās locekļu.
28.5. Uz Senāta/ fakultātes domes sēdi tiek uzaicināts arī attiecīgā amata pretendents.
28.6. Pēc iepazīšanās ar amatu pretendentu iesniegtajiem dokumentiem, darba grupas
atzinumiem un pēc pārrunām ar visiem attiecīgā amata pretendentiem Senāts/
fakultātes dome pieņem lēmumu par attiecīgā amata pretendenta ievēlēšanu vai
neievēlēšanu attiecīgajā amatā, ņemot vērā Nolikuma 4.4.apakšnodaļā noteikto
kārtību.
29. Vadošā pētnieka, pētnieka un zinātniskā asistenta amatu pretendentu iesniegtos dokumentus
izskata un vēlēšanu procedūru veic attiecīgā institūta zinātniskā padome vai LiepU zinātnes
padome (sk. Nolikuma 20.punktu):
29.1. Institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs/ LiepU Zinātnes padomes priekšsēdētājs:
29.1.1. nosaka vēlēšanu sēdes datumu;
29.1.2. informē padomes locekļus par amata pretendentiem un nodrošina padomes
locekļu iepazīstināšanu ar amatu pretendentu iesniegtajiem dokumentiem;
29.1.3. ir tiesīgs līdz sēdes sākumam pieprasīt no amata pretendentiem papildu
informāciju vai papildu apliecinājumus par iesniegto pētniecības darba
pieredzi un rezultātiem;
29.1.4. informē amata pretendentus par vēlēšanu sēdes datumu un uzaicina piedalīties
sēdē;
29.1.5. vada pretendentu apspriešanu un vēlēšanu procedūru.
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29.2. Institūta zinātniskās padomes vai LiepU zinātnes padomes sēdē ir tiesības lemt par
amata pretendenta ievēlēšanu vai neievēlēšanu amatā, ja sēdē piedalās ne mazāk kā
2/3 tās locekļu.
29.3. Institūta zinātniskā padome vai LiepU zinātnes padome lēmumu par amata pretendenta
ievēlēšanu vai neievēlēšanu attiecīgajā amatā pieņem pēc visu amata pretendentu
apspriešanas. Pretendenta neierašanās nav šķērslis vēlēšanu norisei.
4.4. Balsošanas un darba tiesisko attiecību nodibināšanas kārtība
30. Nozares profesoru padome/ Senāts/ fakultātes dome/ zinātniskā institūta padome/ Zinātnes
padome (turpmāk - vēlēšanu institūcija) lēmumu par ievēlēšanu vai neievēlēšanu amatā
pieņem, atklāti balsojot.
31. Par amatā ievēlētu atzīstams pretendents, kas saņēmis vairāk par pusi klātesošo balstiesīgo
attiecīgās vēlēšanu institūcijas locekļu balsu.
32. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu amata vietu piedalās trīs vai vairāk pretendentu un neviens
no viņiem nav ieguvis vairāk par pusi klātesošo balstiesīgo balsu, tajā pašā sēdē notiek
vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās tie divi amata pretendenti, kuri ieguvuši visvairāk balsu
vai arī vairāki amata pretendenti, ja tie ieguvuši vienādu balsu skaitu.
33. Ja vēlēšanās uz vienu un to pašu amata vietu piedalās divi pretendenti un neviens no viņiem
nav ieguvis vairāk par pusi klātesošo balstiesīgo balsu, tajā pašā sēdē notiek vēlēšanu otrā
kārta, kurā atkārtoti piedalās abi amata pretendenti.
34. Ja vēlēšanas izsludinātas uz vairākām viena un tā paša amata vietām vienā struktūrvienībā,
un amatu pretendentu skaits ir lielāks par nepieciešamo amatu vietu skaitu, bet vēlēšanās
vajadzīgais amatu pretendentu skaits nav ieguvis nepieciešamo balsu vairākumu ievēlēšanai
visās vakancēs, tad notiek vēlēšanu otrā kārta. Tajā nepiedalās tie kandidāti, kuri ieguvuši
nepieciešamo balsu vairākumu pirmajā kārtā. Vēlēšanu otrā kārtā uz atlikušajām vakancēm
piedalās tie amatu pretendenti, kuri pirmajā kārtā ieguvuši lielāko balsu skaitu, un vēlēšanu
otrā kārtā piedalās par vienu amata pretendentu vairāk nekā atlikušo vakanču skaits
(gadījumā, ja amatu pretendentu skaits pārsniedz atlikušo vakanču skaitu).
35. Ja 32.-34. Nolikuma punktā minētajos gadījumos arī vēlēšanu otrā kārtā pretendenti nav
ieguvuši nepieciešamo balsu skaitu ievēlēšanai attiecīgajā amatā, tad attiecīgā vēlēšanu
institūcija lemj par turpmāko rīcību.
36. Par konkursa rezultātiem attiecīgās vēlēšanu institūcijas sekretārs paziņo pretendentiem.
37. Attiecīgās vēlēšanu institūcijas sekretārs 3 darba dienu laikā pēc vēlēšanām akadēmiskajos
amatos iesniedz Personāla un dokumentu pārvaldības daļā:
37.1. Attiecīgās vēlēšanu institūcijas sēdes lēmumu (izrakstu no protokola).
37.2. Attiecīgā amata pretendenta raksturojošo dokumentu kopu.
38. Rektors ar ievēlēto akadēmisko personālu nodibina darba tiesiskās attiecības uz ievēlēšanas
laiku vai nenoteiktu laiku saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem/ tiesību aktiem.
5. Darba tiesisko attiecību izbeigšana
39. Darba tiesiskās attiecības ar akadēmisko personālu izbeidz rektors.
40. Rektoram ir tiesības izvirzīt apspriešanai:
40.1. Fakultātes domē - jautājumu par profesora, asociētā profesora, docenta, lektora,
asistenta neatbilstību ieņemamajam amatam.
40.2. Zinātniskā institūta padomē/ Zinātnes padomē - jautājumu par vadošā pētnieka,
pētnieka, zinātniskā asistenta neatbilstību ieņemamajam amatam.
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Šādu ierosinājumu rektoram var izteikt arī fakultāšu domes, zinātnisko institūtu
padomes, Studiju padome, Zinātnes padome, struktūrvienību vadītāji, studentu pašpārvalde,
studentu akadēmiskās grupas, Senāta locekļi.
41. Ar profesoru, asociēto profesoru, docentu, lektoru vai asistentu rektors var izbeigt darba
tiesiskās attiecības sakarā ar neatbilstību amatam, pamatojoties uz fakultātes domes lēmumu,
ja:
41.1. Konstatēta LiepU prasībām neatbilstoša studiju, studiju metodiskā un/vai radošā darba
kvalitāte.
41.2. Zinātniski pētnieciskais un/vai mākslinieciskās jaunrades darbs netiek veikts vai tā
rezultāti ir amatam neatbilstoši.
41.3. Mācībspēks nespēj panākt pedagoģisku kontaktu ar studējošiem.
42. Ar vadošo pētnieku, pētnieku, zinātnisko asistentu rektors var izbeigt darba tiesiskās
attiecības sakarā ar neatbilstību amatam, pamatojoties uz zinātniskās institūta padomes/
Zinātnes padomes lēmumu, ja zinātniski pētnieciskais darbs netiek veikts vai tā rezultāti ir
amatam neatbilstoši.
43. Ar akadēmisko personālu rektors var izbeigt darba tiesiskās attiecības ar arī gadījumos, ja ir
konststēti akadēmiskā godīguma un ētikas pārkāpumi saskaņā ar LiepU kodeksu ”Liepājas
Universitātes akadēmiskā godīguma kodekss”, nolikumu ”Nolikums par Ētikas komisiju” un/
vai, pamatojoties uz Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu.
44. Lēmumu par 41.-43.punktā minēto neatbilstību amatam un pārkāpumiem pieņem attiecīgā
vēlēšanu institūcija/ lēmējinstitūcija, atklāti balsojot. Ja ar 2/3 klātesošo balsu atzīst
akadēmiskā personāla personas neatbilstību amatam, tad viņu no darba atbrīvo mēneša laikā
pēc attiecīgās vēlēšanu institūcijas/ lēmējinstitūcijas lēmuma pieņemšanas.
45. Ar personām, kas nav ievēlētas amatos, kurus tās agrāk ieņēmušas, kā arī tām personām, kas
nav iesniegušas pieteikumu par piedalīšanos konkursā, tiek izbeigtas darba tiesiskās
attiecības ar LiepU sakarā ar uz noteiktu laiku noslēgta līguma izbeigšanos, beidzoties
semestrim/ studiju gadam.
46. Pārējos gadījumos darba tiesiskās attiecības ar akadēmisko personālu tiek izbeigtas atbilstoši
LR spēkā esošajiem normatīvajiem/ tiesību aktiem.
6. Apelācijas kārtība
47. Apelāciju par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem var iesniegt rektoram ne vēlāk kā 10
(desmit) dienas pēc vēlēšanām.
48. Apelāciju viena mēneša laikā izskata ar rektora rīkojumu izveidota komisija.
Nepieciešamības gadījumā var tikt pieaicināti eksperti, kuri dod rakstisku atzinumu.
49. Komisijas slēdziens ir galīgs. Apelācijas iesniedzējam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā
pēc komisijas slēdziena tiek rakstiski paziņots rektora lēmums.
7. Noslēguma jautājumi
50. Nolikums stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī.
51. Ar 2021.gada 1.septembri atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 20.jūnija Senāta sēdē
apstiprināto (prot. Nr.13, lēmums Nr.2011/570) nolikumu “Nolikums par vēlēšanām
akadēmiskajos amatos”.
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Senāta priekšsēdētāja

(paraksts)

9

Z.Gūtmane

1. pielikums
LiepU nolikumam “Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos”

Docenta amata pretendenta
zinātniskās, pedagoģiskās kvalifikācijas un/vai mākslinieciskās jaunrades darba
novērtēšanas veidlapa

__________________________
(amata pretendenta vārds, uzvārds)
Amata
pretendenta
Amata
LiepU prasība kvalitatīvais
pretendenta
kvantitatīvais
vērtējums
kvantitatīvais
vērtējums
(izcili, ļoti labi,
vērtējums
(pēdējie 6 gadi)
labi,
(pēdējie 6 gadi)
apmierinoši vai
neapmierinoši)

Kritēriji

1. ZINĀTNISKĀ KVALIFIKĀCIJA
1.1. Zinātniskās publikācijas*
1.1.1. Anonīmi recenzētas zinātniskās publikācijas
zinātniskajos žurnālos vai konferenču ziņojumu
izdevumos, kuri indeksēti datubāzē SCOPUS vai
Web of Science, humanitārajās un sociālajās zinātnēs
ERIH+
vai
recenzēta zinātniskā monogrāfija

6
2

1 vai nodota
publicēšanai

un

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā
žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā, kas
indeksēts datubāzē SCOPUS vai Web of Science,
humanitārajās un sociālajās zinātnēs ERIH+
1.1.2. Anonīmi recenzētas zinātniskās publikācijas, kas
indeksētas citās datubāzēs
1.1.3. Recenzēti zinātniski raksti citos zinātniskos
izdevumos
1.1.4. Zinātniskos žurnālos publicētas zinātniskās
recenzijas
Referāti zinātniskās konferencēs
1.2.1. Uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs Latvijā un ārvalstīs
1.2.2. Uzstāšanās ar referātu valsts zinātniskās konferencēs
un semināros
Zinātniskās pētniecības projekti, līgumdarbi, pasūtījuma
pētījumi
1.3.1. Starptautiski finansētu pētījumu projektu/
programmu vadība vai līdzdalība to īstenošanā
1.3.2. Valsts finansētu pētījumu projektu/programmu
vadība vai līdzdalība to īstenošanā
1.3.3. Zinātniskās pētniecības līgumdarbu / pasūtījuma
pētījumu vadība vai līdzdalība to īstenošanā
Saņemtie patenti un licences
LZP eksperta darbība
Populārzinātniskā darbība
1.6.1. Zinātniskās pētniecības popularizēšanas publikācijas
(intervijas, apskata raksti u. tml.)
1.6.2. Uzstāšanās populārzinātniskās konferencēs,
semināros
1.6.3. Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konsultēšana,
vadīšana, ekspertēšana
Zinātniskās kvalifikācijas celšana Latvijas vai ārvalstu
augstskolās un zinātniskajās institūcijās
2. MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES DARBS**
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4

2.1. Radošā darbība ārvalstīs: koncertu/ izstāžu/ plenēru/
meistardarbnīcu sagatavošana/ vadīšana/ dalība
2.2. Radošā darbība Latvijā: koncertu/ izstāžu/ plenēru/
meistardarbnīcu sagatavošana/ vadīšana/ dalība
2.3. Dalība radošos konkursos ārvalstīs (amata nosaukumam
atbilstīgajā nozarē)
2.4. Dalība radošos konkursos Latvijā (amata nosaukumam
atbilstīgajā nozarē)
2.5. Radošo kolektīvu vadīšana (koris, ansamblis u. c.)
2.6. Citi iepriekš neminēti radošā darba veidi (amata nosaukumam
atbilstīgajā nozarē)
3. PEDAGOĢISKĀ KVALIFIKĀCIJA
3.1. Lekciju/semināru vadība***
3.1.1. Nodarbību vadība bakalaura studiju programmā
3.1.2. Nodarbību vadība maģistra studiju programmā
3.1.3. Nodarbību vadība doktora studiju programmā
3.1.4. Nodarbību vadība ārvalstu studentiem Latvijā
3.1.5. Nodarbību vadība citās Latvijas vai ārvalstu
augstskolās, darbs pieaugušo izglītības īstenošanā
3.2. Jaunu studiju programmu / studiju kursu programmu
satura izstrāde
3.3. Studiju darbu vadība
3.3.1. Bakalaura darbu vadība (aizstāvētie darbi)
3.3.2. Maģistra darbu vadība (aizstāvētie darbi)
3.3.3. Promocijas darbu vadība (vadītie darbi / aizstāvētie
darbi)
3.4. Publicētie (publicēšanai iesniegtie) mācību līdzekļi
(grāmatas, metodiskie līdzekļi)
3.5. Pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšana Latvijas un
ārvalstu augstskolās
4. AR ZINĀTNISKO, PEDAGOĢISKO VAI
MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES DARBU SAISTĪTAIS
ORGANIZATORISKAIS DARBS
4.1. Zinātnisko/akadēmisko komisiju, padomju vai koleģiālo
institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā
4.2. Attīstības vai mākslinieciskās jaunrades projektu vadība
(projekta vadītājs, vadītāja vietnieks, administrators)
4.3. Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība
vai līdzdalība to darbībā (oficiāli apstiprināts komisiju /
komiteju loceklis)
4.4. Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai
līdzdalība to darbībā (oficiāli apstiprināts redakcijas
kolēģijas vadītājs / loceklis)
4.5. Studiju virziena vai studiju programmas vadība
(direktora pienākumi)
4.6. Valsts vai starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai
mākslas nozaru apvienību vadība vai līdzdalība to
darbībā
5. CITI FORMĀLIE KRITĒRIJI
5.1. Iegūtais grāds*** – zinātniskais doktora grāds
– profesionālais doktora grāds
– maģistra grāds
5.2. Akadēmiskā un zinātniskā darba stāžs***:
no tiem augstskolā – asistenta amatā
– lektora amatā
– docenta amatā
* LiepU noteiktā obligātā minimālā akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas prasība, izņemot mākslinieciskās
jaunrades darba veicējus
** LiepU noteiktā obligātā minimālā akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas prasība mākslas nozarē
*** LiepU noteiktā obligātā minimālā akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas prasība

11

2. pielikums
LiepU nolikumam “Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos”

Lektora amata pretendenta
zinātniskās, pedagoģiskās kvalifikācijas un/vai mākslinieciskās jaunrades darba
novērtēšanas veidlapa

__________________________
(amata pretendenta vārds, uzvārds)
Amata
pretendenta
Amata
LiepU prasība kvalitatīvais
pretendenta
kvantitatīvais
vērtējums
kvantitatīvais
vērtējums
(izcili, ļoti labi,
vērtējums
(pēdējie 6 gadi)
labi,
(pēdējie 6 gadi)
apmierinoši vai
neapmierinoši)

Kritēriji

1. ZINĀTNISKĀ KVALIFIKĀCIJA
1.1. Zinātniskās publikācijas*
Anonīmi recenzētas zinātniskās publikācijas
zinātniskajos žurnālos vai konferenču ziņojumu
izdevumos, kuri indeksēti datubāzē SCOPUS vai
Web of Science, humanitārajās un sociālajās zinātnēs
ERIH+ vai recenzēta zinātniskā monogrāfija
1.1.1. Anonīmi recenzētas zinātniskās publikācijas, kas
indeksētas citās datubāzēs
1.1.2. Recenzēti zinātniski raksti citos zinātniskos
izdevumos
1.1.3. Zinātniskos žurnālos publicētas zinātniskās
recenzijas
1.2. Referāti zinātniskās konferencēs
1.2.1. Uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs Latvijā un ārvalstīs
1.2.2. Uzstāšanās ar referātu valsts zinātniskās konferencēs
un semināros
1.3. Zinātniskās pētniecības projekti, līgumdarbi, pasūtījuma
pētījumi
1.3.1. Starptautiski finansētu pētījumu projektu/
programmu vadība vai līdzdalība to īstenošanā
1.3.2. Valsts finansētu pētījumu projektu/programmu
vadība vai līdzdalība to īstenošanā
1.3.3. Zinātniskās pētniecības līgumdarbu / pasūtījuma
pētījumu vadība vai līdzdalība to īstenošanā
1.4. Saņemtie patenti un licences
1.5. LZP eksperta darbība
1.6. Populārzinātniskā darbība
1.6.1. Zinātniskās pētniecības popularizēšanas publikācijas
(intervijas, apskata raksti u. tml.)
1.6.2. Uzstāšanās populārzinātniskās konferencēs,
semināros
1.6.3. Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konsultēšana,
vadīšana, ekspertēšana
1.7. Zinātniskās kvalifikācijas celšana Latvijas vai ārvalstu
augstskolās un zinātniskajās institūcijās
2. MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES DARBS**
2.5. Radošā darbība ārvalstīs: koncertu/ izstāžu/ plenēru/
meistardarbnīcu sagatavošana/ vadīšana/ dalība
2.6. Radošā darbība Latvijā: koncertu/ izstāžu/ plenēru/
meistardarbnīcu sagatavošana/ vadīšana/ dalība
2.7. Dalība radošos konkursos ārvalstīs (amata nosaukumam
atbilstīgajā nozarē)
2.8. Dalība radošos konkursos Latvijā (amata nosaukumam
atbilstīgajā nozarē)
2.7. Radošo kolektīvu vadīšana (koris, ansamblis u. c.)
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3

2.8. Citi iepriekš neminēti radošā darba veidi (amata nosaukumam
atbilstīgajā nozarē)
3. PEDAGOĢISKĀ KVALIFIKĀCIJA
3.6. Lekciju/semināru vadība***
3.6.1. Nodarbību vadība bakalaura studiju programmā
3.6.2. Nodarbību vadība maģistra studiju programmā
3.6.3. Nodarbību vadība doktora studiju programmā
3.6.4. Nodarbību vadība ārvalstu studentiem Latvijā
3.6.5. Nodarbību vadība citās Latvijas vai ārvalstu
augstskolās, darbs pieaugušo izglītības īstenošanā
3.7. Jaunu studiju programmu / studiju kursu programmu
satura izstrāde
3.8. Studiju darbu vadība
3.8.1. Bakalaura darbu vadība (aizstāvētie darbi)
3.8.2. Maģistra darbu vadība (aizstāvētie darbi)
3.8.3. Promocijas darbu vadība (vadītie darbi / aizstāvētie
darbi)
3.9. Publicētie (publicēšanai iesniegtie) mācību līdzekļi
(grāmatas, metodiskie līdzekļi)
3.10.
Pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšana Latvijas
un ārvalstu augstskolās
4. AR ZINĀTNISKO, PEDAGOĢISKO VAI
MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES DARBU SAISTĪTAIS
ORGANIZATORISKAIS DARBS
4.7. Zinātnisko/akadēmisko komisiju, padomju vai koleģiālo
institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā
4.8. Attīstības vai mākslinieciskās jaunrades projektu vadība
(projekta vadītājs, vadītāja vietnieks, administrators)
4.9. Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība
vai līdzdalība to darbībā (oficiāli apstiprināts komisiju /
komiteju loceklis)
4.10.
Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai
līdzdalība to darbībā (oficiāli apstiprināts redakcijas
kolēģijas vadītājs / loceklis)
4.11.
Studiju virziena vai studiju programmas vadība
(direktora pienākumi)
4.12.
Valsts vai starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai
mākslas nozaru apvienību vadība vai līdzdalība to
darbībā
5. CITI FORMĀLIE KRITĒRIJI
1.8. Iegūtais grāds*** – zinātniskais doktora grāds
– profesionālais doktora grāds
– maģistra grāds
1.9. Akadēmiskā un zinātniskā darba stāžs:
no tiem augstskolā – asistenta amatā
– lektora amatā
– docenta amatā
* LiepU noteiktā obligātā minimālā akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas prasība, izņemot mākslinieciskās
jaunrades darba veicējus
** LiepU noteiktā obligātā minimālā akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas prasība mākslas nozarē
*** LiepU noteiktā obligātā minimālā akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas prasība
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3. pielikums
LiepU nolikumam “Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos”

Asistenta amata pretendenta
zinātniskās, pedagoģiskās kvalifikācijas un/vai mākslinieciskās jaunrades darba
novērtēšanas veidlapa

__________________________
(amata pretendenta vārds, uzvārds)
Kvalitatīvais
Kvantitatīvais
vērtējums
vērtējums
(izcili, ļoti labi, labi,
(pēdējie seši gadi) apmierinoši vai
neapmierinoši)

Kritēriji

1. ZINĀTNISKĀ KVALIFIKĀCIJA
1.1. Zinātniskās publikācijas*
1.2. Referāti zinātniskās konferencēs
1.2.1. Uzstāšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs Latvijā un ārvalstīs
1.2.2. Uzstāšanās ar referātu valsts zinātniskās konferencēs un
semināros
1.3. Zinātniskās pētniecības projekti, līgumdarbi, pasūtījuma
pētījumi
1.3.1. Starptautiski finansētu pētījumu projektu/ programmu
vadība vai līdzdalība to īstenošanā
1.3.2. Valsts finansētu pētījumu projektu/programmu vadība vai
līdzdalība to īstenošanā
1.3.3. Zinātniskās pētniecības līgumdarbu / pasūtījuma pētījumu
vadība vai līdzdalība to īstenošanā
1.4. Saņemtie patenti un licences
1.5. Populārzinātniskā darbība
1.5.1. Zinātniskās pētniecības popularizēšanas publikācijas
(intervijas, apskata raksti u. tml.)
1.5.2. Uzstāšanās populārzinātniskās konferencēs, semināros
1.5.3. Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konsultēšana,
vadīšana, ekspertēšana
1.6. Zinātniskās kvalifikācijas celšana Latvijas vai ārvalstu
augstskolās un zinātniskajās institūcijās
2. MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES DARBS**
2.1. Radošā darbība ārvalstīs: koncertu/ izstāžu/ plenēru/
meistardarbnīcu sagatavošana/ vadīšana/ dalība
2.2. Radošā darbība Latvijā: koncertu/ izstāžu/ plenēru/
meistardarbnīcu sagatavošana/ vadīšana/ dalība
2.3. Dalība radošos konkursos ārvalstīs (amata nosaukumam atbilstīgajā
nozarē)
2.4. Dalība radošos konkursos Latvijā (amata nosaukumam atbilstīgajā
nozarē)
2.5. Radošo kolektīvu vadīšana (koris, ansamblis u. c.)
2.6. Citi iepriekš neminēti radošā darba veidi (amata nosaukumam
atbilstīgajā nozarē)
3. PEDAGOĢISKĀ KVALIFIKĀCIJA
3.1. Lekciju/semināru vadība
3.1.1. Nodarbību vadība bakalaura studiju programmā***
3.1.2. Nodarbību vadība maģistra studiju programmā
3.1.3. Nodarbību vadība ārvalstu studentiem Latvijā
3.1.4. Nodarbību vadība citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās,
darbs pieaugušo izglītības īstenošanā
3.2. Jaunu studiju programmu/ studiju kursu programmu satura
izstrāde
3.3. Studiju darbu vadība
3.3.1. Bakalaura darbu vadība (aizstāvētie darbi)
3.3.2. Maģistra darbu vadība (aizstāvētie darbi)
3.4. Publicētie (publicēšanai iesniegtie) mācību līdzekļi (grāmatas,
metodiskie līdzekļi)
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3.5. Pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšana Latvijas un ārvalstu
augstskolās
4. AR ZINĀTNISKO, PEDAGOĢISKO VAI MĀKSLINIECISKĀS
JAUNRADES DARBU SAISTĪTAIS ORGANIZATORISKAIS
DARBS
4.1. Zinātnisko/akadēmisko komisiju, padomju vai koleģiālo
institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā
4.2. Attīstības vai mākslinieciskās jaunrades projektu vadība
(projekta vadītājs, vadītāja vietnieks, administrators)
4.3. Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai
līdzdalība to darbībā (oficiāli apstiprināts komisiju / komiteju
loceklis)
4.4. Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība
to darbībā (oficiāli apstiprināts redakcijas kolēģijas vadītājs /
loceklis)
4.5. Studiju virziena vai studiju programmas vadība (direktora
pienākumi)
4.6. Valsts vai starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas
nozaru apvienību vadība vai līdzdalība to darbībā
5. CITI FORMĀLIE KRITĒRIJI
5.1. Iegūtais grāds*** – zinātniskais doktora grāds
– profesionālais doktora grāds
– maģistra grāds
5.2. Akadēmiskā un zinātniskā darba stāžs:
no tiem augstskolā – asistenta amatā
– lektora amatā
– docenta amatā
* LiepU noteiktā obligātā minimālā akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas prasība, izņemot mākslinieciskās
jaunrades darba veicējus
** LiepU noteiktā obligātā minimālā akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas prasība mākslas nozarē
*** LiepU noteiktā obligātā minimālā akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas prasība
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