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APSTIPRINĀTS

LiepU Senāta 2019.gada 25.novembra sēdē, protokols Nr.5

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
DOKTORANTŪRAS STUDIJĀS 2020./2021. AKADĒMISKAJAM GADAM

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likuma 46. pantu,
Ministru kabineta 10.10.2006. noteikumiem Nr. 846

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā personas tiek uzņemtas Liepājas Universitātes (turpmāk –
LiepU) doktora studiju programmās.

2. Uzņemšanas procesu LiepU doktorantūrā pārrauga zinātnes prorektors.
3. Uzņemšanas procesu nodrošina rektora apstiprināta Doktorantūras uzņemšanas komisija. 
4. Katras doktora studiju programmas budžeta un maksas studiju vietu skaitu, kā  arī  studiju

maksas lielumu apstiprina LiepU Senāts.
5. Tiesības studēt LiepU doktorantūras programmās ir  vienādas Latvijas Republikas (turpmāk

LR)  pilsoņiem,  LR  nepilsoņiem,  Eiropas  Savienības  citu  valstu  pilsoņiem,  Eiropas
Ekonomikas zonas pilsoņiem, Šveices Konfederācijas pilsoņiem un Eiropas Kopienas pastā-
vīgajiem iedzīvotājiem, kā arī personām, kurām ir derīgas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.

6. To  ārvalstnieku tiesības studēt LiepU doktorantūras programmās, uz kuriem neattiecas šo
noteikumu 5. punkta nosacījumi, nosaka Augstskolu likuma 83. pants.

7. Ārvalstīs  iegūto  akadēmisko  grādu  un  izglītības  dokumentu  ekspertīzi  pirms  dokumentu
iesniegšanas atbilstoši Augstskolu likuma 85. pantam veic Akadēmiskās informācijas centrs.
Akadēmisko  grādu  vai  izglītības  dokumentu  ekspertīzes  izdevumus  sedz  izglītības
dokumenta īpašnieks.

8. Ārvalstīs izdotie dokumenti tiek pieņemti ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
9. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

2. UZŅEMŠANAS PROCESS

10. Uzņemšanas procesu veido:
10.1. pieteikšanās studijām;
10.2. iestājpārbaudījumi;
10.3. konkursa rezultātu noteikšana un publiskošana;
10.4. studiju līguma noslēgšana;
10.5. ierakstīšana studējošo sarakstā (imatrikulācija).

11. Uzņemšanas procesa termiņus apstiprina un publisko Doktorantūras uzņemšanas komisija. Ja
LiepU īsteno starpaugstskolu doktora studiju programmas, uzņemšanas process un tā termiņi
tiek noteikti, visām iesaistītajām augstskolām vienojoties un par to informējot Doktorantūras
uzņemšanas komisiju.



3. PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM

12. Doktorantūras studiju pretendentu dokumenti tiek pieņemti pa doktora studiju programmām
klātienē  vai  elektroniski  saskaņā  ar  Doktorantūras  uzņemšanas  komisijas  apstiprinātu  un
publiskotu grafiku.1

13. Piesakoties studijām klātienē, pretendents atbilstoši grafikā noteiktajam termiņam:
13.1. aizpilda LiepU noteikta parauga iesnieguma veidlapu;
13.2. uzrāda šādu dokumentu oriģinālus: pase vai personas apliecība; vidējo izglītību

apliecinošs dokuments; augstāko (bakalaura līmeņa) izglītību apliecinošs dokuments;
maģistra grādu vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinošs dokuments kopā ar
sekmju izrakstu; ja izglītība iegūta ārzemēs – Akadēmiskās informācijas centra izziņa
par  ārvalstīs  iegūtā  izglītības  dokumenta  atbilstību  Latvijā  piešķirtam  izglītības
dokumentam  vai  grādam;  ja  nepieciešams  –  vārda  /  uzvārda  maiņu  apliecinošs
dokuments (laulības apliecība, izziņa par vārda / uzvārda maiņu);

13.3. iesniedz  parakstītu  dzīvesgājumu  (Curriculum  Vitae),  kurā  ietverta
informācija par pretendenta pētniecības rezultātiem (publikācijas, dalība zinātniskās
konferencēs, projektos u. c.);

13.4. iesniedz vienu fotokartīti (34 cm);
13.5. iesniedz  izvēlētās  doktora  studiju  programmas  iestājpārbaudījumiem

nepieciešamos materiālus (sk. šo noteikumu 20. punktu).
14. Piesakoties  studijām  elektroniski,  pretendents  Doktorantūras  uzņemšanas  komisijas

noteiktajā kārtībā iesūta:
14.1. šo  noteikumu  13.1.  un  13.2.  punktā  minētos  dokumentus  skenētus.

Pretendentam ir pienākums uzrādīt visu dokumentu oriģinālus līdz iestājpārbau-dījumu
sākumam, pievienojot vienu fotokartīti (34 cm);

14.2. dzīvesgājumu  (Curriculum  Vitae),  kurā  ietverta  informācija  par  pretendenta
pētniecības rezultātiem (publikācijas, dalība zinātniskās konferencēs, projektos u. c.) un
izvēlētās doktora studiju programmas iestājpārbaudījumiem nepieciešamos materiālus
(sk. šo noteikumu 20. punktu).

15. Iesniedzot dokumentus, pretendentam jāsamaksā  neatmaksājama LiepU Senāta apstiprināta
reģistrācijas maksa.

4. IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

16. Doktorantūras  iestājpārbaudījumu  mērķis  ir  noskaidrot  pretendenta  zināšanu  atbilstību
izvēlētajai doktorantūras nozarei, kā arī motivāciju doktorantūras studijām.

17. Doktorantūras  iestājpārbaudījumus  organizē,  vada un pretendentus  novērtē  LiepU  rektora
apstiprinātas  nozaru  iestājpārbaudījumu  komisijas,  kurās  ir  ne  mazāk  par  trim  atbilstīgo
nozaru  zinātņu  doktoriem.  Kopīgās  doktora  studiju  programmas “Izglītības  zinātnes”
pretendentus novērtē Doktorantūras padome.

18. Pretendentam,  ierodoties  uz  iestājpārbaudījumu,  jāuzrāda  personu  apliecinošs  dokuments
(pase vai personas apliecība).

19. Pretendenta doktorantūras iestājpārbaudījumi tiek vērtēti punktos – no 1 līdz 10. Par sekmīgu
iestājpārbaudījuma vērtējumu uzskatāms vērtējums no 4 līdz 10 punktiem. Pretendents, kurš
kādā  no  doktorantūras  iestājpārbaudījumiem  ieguvis  zemāku  vērtējumu,  tālākā  konkursā
nepiedalās. 2

1 Kopīgās doktora studiju programmas Izglītības zinātnes iesniedzamie dokumenti un termiņi tiek noteikti atbilstīgi
Latvijas  Universitātes  uzņemšanas  kritērijiem  doktora  studiju  programmās:  sk.
https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/doktorantura/ 

2. lappuse no 5 2

https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/doktorantura/


20. LiepU doktorantūras programmās ir noteikti šādi iestājpārbaudījumi un prasības iepriekšējai
izglītībai (sk. 1. tabulu).

2 Kopīgās doktora studiju programmas Izglītības zinātnes iestājpārbaudījumu vērtēšana un doktorantu aranžēšana
notiek  atbilstīgi  LU  vērtēšanas  kritērijiem  doktora  studiju  programmās,  sk.
https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/doktorantura/ 
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1. tabula. LiepU doktorantūras programmu iestājpārbaudījumi un prasības iepriekšējai izglītībai

Programma (kods) Iegūstamais 
grāds

Iestājpārbaudījumi Prasības iepriekšējai izglītībai

LiepU un Ventspils Augstskolas 
doktora studiju programma 
Valodniecība (51222)
(Pilna laika klātienes studijas – 
3 gadi)

Ph. D. Referāts vai publikācija
Referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) vai referāta apjomam 
līdzvērtīga publikācija (publikāciju kopa) par aktuālu 
problēmu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē.
Pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti 
un sociālo nozīmīgumu.

Maģistra grāds vai tam atbilstošs augstākās 
izglītības diploms humanitāro, sociālo vai 
izglītības zinātņu jomā un vismaz vienā no 
izglītības līmeņiem (bakalaura vai maģistra studiju
līmenī) iegūta augstākā izglītība filoloģijā.

Kopīgā doktora studiju 
programma Izglītības zinātnes3

(51142)
Doktoranti LiepU tiek uzņemti 
modulī Pirmsskolas un 
pamatskolas izglītība

Ph. D. Promocijas darba tēmas pieteikums 
Izvēlētā darba pamatojums un iestrāde 
Iestājpārrunas
5–10 minūšu ziņojums par paredzamo pētījuma tēmu 
Doktorantūras padomei. Diskusija latviešu valodā un 
pretendenta izvēlētajā svešvalodā. Ja pretendents ir citas 
valsts rezidents, pārrunas notiek angļu valodā.
Papildu kritērijs
Iepriekšējā izglītība un profesionālā pieredze.

Maģistra grāds pedagoģijā vai psiholoģijā; 
maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, 
medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam 
pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz divu 
gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības 
institūcijā.

LiepU un RTU doktora studiju 
programma E-studiju 
tehnoloģijas un pārvaldība 
(51481)
(Pilna laika klātienes studijas – 
4 gadi)

Ph. D. Referāts vai publikācija.
Referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) par izvēlēto pētniecisko 
tematu vai problēmu e-studiju tehnoloģijās vai e-studiju 
pārvaldībā vai zinātniskā publikācija izvēlētajā 
apakšnozarē.
Pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti 
un sociālo nozīmīgumu.

Maģistra grāds dabaszinātnē, maģistra grāds 
inženierzinātnē, maģistra grāds izglītības zinātnē, 
maģistra grāds sociālajā zinātnē vai minētajiem 
maģistra grādiem atbilstoši augstākās izglītības 
diplomi.

Jauno mediju māksla
(51213)
(Pilna laika klātienes studijas – 
3 gadi)

Ph. D. Doktora pētījuma projekts
Atbilstoši pētījuma pieteikuma veidlapai (latviešu valodā, 
angļu valodā).
Iestājpārbaudījums 
Nozares angļu valoda.

Maģistra grāds mākslā vai humanitārajās zinātnēs.
Maģistra grāds socioloģijā, komunikācijas un 
informācijas zinātnēs, datorzinātnē, fizikā.
Maģistra programmas rezultātiem atbilstoša 
profesionāla pieredze jauno mediju mākslas jomā 
(novērtējumu veic ekspertu komisija).

3 Uzņemšana notiek tikai pēc kopīgās doktora studiju programmas licences saņemšanas. Programmu izstrādā Latvijas Universitāte partnerībā ar Daugavpils Universitāti,
Liepājas Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.
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5. KONKURSA REZULTĀTU NOTEIKŠANA UN PUBLISKOŠANA

21. Konkurss  ir  pārbaudījumu  rezultātu  apkopošana,  pretendentu  ranžēšana  un  reģistrēšanās
tiesību noteikšana. Konkursa mērķis ir veikt doktorantūras studijām atbilstošāko pretendentu
atlasi.

22. Pretendentu konkursu veido iestājpārbaudījumos iegūtais vērtējums.
23. Ja  iestājpārbaudījumu  vērtējuma  summa  ir  vienāda,  vērā  tiek  ņemta  maģistra  vai  tam

pielīdzināta augstākās izglītības dokumenta pielikuma (sekmju izraksta) vidējā atzīme visos
priekšmetos.4

24. Konkursa rezultātus apstiprina un publisko Doktorantūras uzņemšanas komisija.
25. Konkursa rezultāti tiek publiskoti ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no konkursa noslēguma

dienas LiepU informatīvajos stendos un tīmekļa vietnē www.lais.lv.
26. Doktorantūras  uzņemšanas  komisijas  lēmumus  par  konkursa  rezultātiem  var  apstrīdēt,

iesniedzot  iesniegumu  LiepU  rektoram  divu  darba  dienu  laikā  pēc  konkursa  rezultātu
publiskošanas.

27. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. STUDIJU LĪGUMU NOSLĒGŠANA UN IMATRIKULĀCIJA

28. Konkursu izturējušie pretendenti ar Liepājas Universitāti noslēdz studiju līgumu, kas nosaka
doktoranta un LiepU savstarpējos pienākumus un tiesības.

29. Doktorantūras uzņemšanas komisija nosaka un publisko līgumu slēgšanas laiku un vietu.
30. Slēdzot studiju līgumu, pretendents uzrāda pasi vai personas apliecību.
31. Pretendenti,  kuri  noteiktajos  termiņos  nenoslēdz  studiju  līgumus,  zaudē  tiesības  uz  šī

konkursa rezultātā iegūto studiju vietu.
32. Pēc  noteiktā  termiņa  beigām  brīvajās  budžeta  vietās  (ja  tādas  atbilstīgajā  programmā

radušās), konkursa rezultātu secībā tiek slēgti līgumi ar nākamajiem pretendentiem.
33. Pretendentiem uz doktorantūras maksas  studiju vietām pirmā  iemaksa  ne mazāk kā  25%

apmērā no pirmā doktorantūras studiju gada maksas jāveic LiepU bankas kontā līdz līguma
noslēgšanai.  Slēdzot  studiju  līgumu  uz  maksas  studiju  vietām,  jāuzrāda  dokuments,  kas
apliecina studiju maksas iemaksu.

34. Uz noslēgto studiju līgumu pamata pretendenti ar rektora rīkojumu tiek imatrikulēti LiepU
doktorantūras studentu sarakstā.

   Senāta priekšsēdētāja                               (paraksts)                       Z.Gūtmane

4 Kopīgajā doktora studiju programmā Izglītības zinātnes – atbilstīgi programmā noteiktajiem kritērijiem.
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