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5. pielikums 

Vērtēšanas kritēriji 
Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei 

Transporta un sakaru institūtā 
 

  

Uzvārds                Vārds  

 

Vērtēšanas kritēriji  
Maksimālais 
punktu 
skaits 

Minimālais 
punktu 
skaits 

Iegūtais 
punktu 
skaits 

1. Pētniecības tēmas pieteikuma izstrādes 
kvalitāte un zinātniskā izcilība 

15 8  

 Tēmas aktualitāte (0-3 punkti) 1    

 Tēmas teorētiskais un praktiskais 
pamatojums (0-3 punkti) 

   

 Plānotā pētījuma ticamība (creadibility) 
(0-3 punkti) 

   

 Inovācijas potenciāls (0-3 punkti)    

 Multidisciplinārie un starpdisciplinārie 
aspekti (0-3 punkti) 

   

2. Pētniecības tēmas pieteikuma ietekme 15 8  
 Paredzamais sociāli ekonomiskais 

devums (0-3 punkti) 
   

 Jaunradītas zināšanas nozares, 
tautsaimniecības vai sabiedrības 
attīstībai (0-3 punkti) 

   

 Iegūto zināšanu un prasmju paredzamā 
pārnese pēcdoktoranta karjeras attīstībai 
(0-3 punkti) 

   

 Sadarbības partnera izvēle un tā ietekme 
uz nākotnes sadarbības iespējām (0-3 
punkti) 

   

 Jauniegūto zināšanu paredzētā 
izplatīšana (0-3 punkti) 

   

3. Pētījuma īstenošanas plānojums 12 8  
 Pētījumu un mācību plāna kvalitāte,    

                                                           
1 Punktu saņemšanai piemērojama vērtēšanas metodika: 0 punkti – nav attiecināms, 1 punkts – vāja atbilstība,  
2 punkti – laba atbilstība, 3 punkti – izcila atbilstība. Metodika piemērojama 1., 2., 3. un daļēji 4.vērtēšanas kritērijā. 
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samērība (0-3 punkti) 

 Plāna atbilstība izvirzītajiem mērķiem un 
uzdevumiem (0-3 punkti) 

   

 Darba posmu (work packages) 
uzdevumu (tasks), nodevumu 
(deliverables) un atskaites punktu 
(milestones) atbilstība un ticamība (0-3 
punkti) 

   

 Nepieciešamās zinātniskās aparatūras un 
infrastruktūras nodrošinājums projekta 
iesniedzēja institūcijā vai pie sadarbības 
partnera, iespēja veikt pētījumu, 
nepastāv juridiski šķēršļi tā realizēšanai, 
nav pretrunā ar “Research Ethics un 
Research Integrity” prasībām un praksi 
Latvijā (0-3 punkti) 

   

4. Pēcdoktoranta zinātniskā kapacitāte 18 12  
 Pēcdoktoranta pašreizējās zinātniskās 

kapacitātes atbilstība izvirzītajam 
pētījuma mērķim (0-3 punkti) 

   

 Pētījuma iespējamais ieguldījums 
pēcdoktoranta karjeras attīstībā un 
kapacitātes celšanā (0-3 punkti) 

   

 Iepriekšējā pieredze un rezultāti jeb 
sasniegumi (publikācijas, monogrāfijas, 
patenti, konferences, dalība projektos) 
(0-3 punkti) 

   

 Publikācijas (publicētas pēdējo 5 gadu 
laikā): 

   

>3 publikācijas zinātniskajā periodikā 
(citējamība datubāzēs SCOPUS, WoS vai 

EBSCO) 

3   

1 līdz 3 publikācijas zinātniskajā periodikā 
(citējamība datubāzēs SCOPUS, WoS vai 

EBSCO) 

2   

>3 cita veida publikācijas recenzētā zinātniskā 
periodikā, patenti, licences 

1   

(Ja ir vairāku veidu publikācijas, punkti netiek 
summēti, bet piešķirti par augstāk vērtēto 
publikāciju) 

   

 Pedagoģiskais darbs (pēdējo 5 gadu 
laikā) 

   

vadītie doktora darbi  3   
vadītie bakalaura vai maģistra darbi  2   

patstāvīgi pasniegti lekciju kursi 1   
pedagoģiskā pieredze nav  0   
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(Ja ir dažāda veida pedagoģiska pieredze, punkti 
netiek summēti, bet piešķirti par augstāk vērtēto 
pieredzi) 

   

 Darba pieredze konkrētajā 
nozarē/zinātnes jomā (pēdējo 5 gadu 
laikā) 

   

4 līdz 5 gadi  3   
2 līdz 3gadi 2   

vismaz viens gads  1   
darba pieredze konkrētajā nozarē/zinātnes 

jomā nav  
0   

5. Pētījuma tēmas ieguldījums Latvijas 
viedās specializācijas stratēģijas mērķu 
sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu 
īstenošanā vai specializācijas jomu 
attīstībā 
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a) Sniedz ieguldījumu Latvijas viedās 
specializācijas stratēģijas mērķu 
sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu 
īstenošanā vai specializācijas jomu 
attīstībā. (5 punkti)  

   

b) Sniedz daļēju vai netiešu ieguldījumu 
Latvijas viedās specializācijas stratēģijas 
mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu 
īstenošanā vai specializācijas jomu 
attīstībā. (3 punkti) 

   

c) Nesniedz ieguldījumu Latvijas viedās 
specializācijas stratēģijas mērķu 
sasniegšanā un izaugsmes prioritāšu 
īstenošanā vai specializācijas jomu 
attīstībā. (0 punkti) 

   

6. Pētījuma tēmas atbilstība Transporta un 
sakaru institūta pētniecības programmai, 
cilvēkresursu plānam un prioritārām 
pētniecības jomām 

 
2 

 
1 

 

a) Atbilst (2 punkti)    
b) Daļēji atbilst (1 punkts)    
c) Neatbilst (0 punkti)    

KOPĀ    

 


