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Nolikums par augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu 

(zinātņu doktoru) sagatavošanu 
 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Nolikums nosaka augstskolas vispārīgo institucionālo struktūru un normatīvo bāzi, kas 

iesaistīta un regulē visus procesus, kas saistīti ar augstākās zinātniskās kvalifikācijas 

speciālistu  (zinātņu doktoru) sagatavošanu Transporta un sakaru institūtā (TSI). 

  

1.2. Augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu (zinātņu doktoru) sagatavošana TSI tiek 

īstenota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, LR Ministru kabineta 

noteikumiem, TSI Satversmi un TSI Senāta lēmumiem. 

  

1.3. TSI augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu (zinātņu doktoru) sagatavošanas 

sistēmas vispārēja struktūra sniegta 1.att.  

 

 
 

 

1.att. TSI augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu (zinātņu doktoru) 

 sagatavošanas sistēmas struktūra  
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1.4. Nolikums nosaka TSI normatīvo bāzi un institucionālās struktūras, kas nosaka un realizē 

sekojošus augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu (zinātņu doktoru) sagatavošanas 

procesus Transporta un sakaru institūtā:  

 uzņemšanas noteikumus un prasības doktora programmas apguvei; 

 studiju kārtību doktorantūrā; 

 apmācības procesu vadību doktorantūrā; 

 promocijas (promocijas darba aizstāvēšanas un zinātniskā doktora grāda piešķiršanas) 

noteikumus un kritērijus TSI. 

 

2. Uzņemšanas noteikumi un prasības doktora programmas apguvei 

 

2.1. Uzņemšanas noteikumus doktora studiju programmā reglamentē Senātā apstiprinātie 

„Uzņemšanas noteikumi” kārtējam uzņemšanas gadam un “Transporta un sakaru institūta 

doktorantūras nolikums”.  

2.2. Studiju maksu doktora studiju programmā nosaka ar attiecīgu rektora rīkojumu. 

 

3. Studiju kārtība doktorantūrā  

 

3.1. Studiju kārtību doktorantūrā reglamentē Senātā apstiprinātais „Transporta un sakaru 

institūta doktorantūras nolikums”. 

 

4. Apmācības procesa vadība doktorantūrā 

 

4.1. Vispārīgu augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu (zinātņu doktoru) sagatavošanas 

vadību TSI veic Zinātņu un attīstības prorektors.  

4.2. Doktora studiju programmu vada doktora programmas direktors.  

4.3. Doktorantūras studiju organizatorisko nodrošinājumu veic TSI Doktorantūra daļa, kuras 

darbību reglamentē Senātā apstiprinātais „TSI nolikums par doktorantūras daļu”.  

 

5. Promocijas (promocijas darba aizstāvēšanas un doktora zinātniskā grāda 

piešķiršanas) noteikumi un kritēriji TSI 

 

5.1. Promocijas dokumentu pieņemšanu, promocijas darbu aizstāvēšanas organizāciju un 

lēmuma noformēšanu par promocijas darba aizstāvēšanas rezultātiem veic TSI Promocijas 

padome.  

5.2. No TSI akadēmiskā personāla un pieaicinātajiem zinātniskajiem darbiniekiem, kuri ir 

Latvijas Zinātnes padomes eksperti atbilstošā zinātnes  nozarē, ar TSI rektora rīkojumu tiek 

izveidota Promocijas padome un noteikts padomes priekšsēdētājs.  

5.3. Promocijas (promocijas darba aizstāvēšanas un doktora zinātniskā grāda piešķiršanas) 

kārtību un kritērijus TSI nosaka Senātā apstiprinātie „Transporta un sakaru institūta nolikums 

par zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem”. 


