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3.pielikums 

Transporta un sakaru institūta (TSI) nolikumam  
par doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu  

atklātās atlases akadēmiskajam darbam otro kārtu projekta  

"Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla  

stiprināšana  stratēģiskās specializācijas jomās"  

(Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros 

 

 

Pretendenta novērtējuma lapa  

Vārds Uzvārds 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Maksimālais 

punktu skaits 

Minimālais 

punktu 

skaits 

Saņemtais 

punktu 

skaits 

Komentāri 

1. Akadēmiska vai pedagoģiska pieredze 

 

15 3   

1.1.  Iepriekšējā darba pieredze 

universitātēs/augstskolās pasniedzēja amatos 

(0-3 punkti1)  

 

    

1.2. Iepriekšējā pedagoģiskā pieredze 

skolās/profesionālās izglītības iestādēs/citās 

iestādēs ( 0-3points) 

    

1.3.  Iepriekšējā pieredze izglītības 

politikas/mācību programmas izstrādē ( 0-3 

points)  

    

1.4.  Izstrādāti mācību līdzekļi un studiju kursi 

(kursu apraksti) un to atbilstība ( 0-3 points) 

    

1.5.  Cita atbilstoša profesionālā pedagoģiskā 

pieredze (tai skaitā mācību materiālu 

izstrāde) ( 0-3 points) 

    

2. Sadarbības mērogs ar 

akadēmiskajām, zinātniskajām un 

profesionālajām institūcijām Latvijā 

un ārzemēs 

9 2   

                                                             
1 Novērtēšanas metodika punktu iegūšanai vērtēšanas kritērijos Nr. 1, 2, 3 un 4: 0 punkti - nav piemērojams, 1 punkts - vāja 

atbilstība, 2 punkti - labs atbilstības līmenis, 3 punkti – izcils atbilstības līmenis. 
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2.1. Sadarbība ar nozari (komersantiem un 

nozaru asociācijām) attiecīgajā 

profesionālajā jomā (0-3 punkti) 

    

2.2.Sadarbība ar citām augstskolām Latvijā 

un/vai ārzemēs (0-3 punkti) 

    

2.3. Dalība zinātniskajās vai profesionālajās 

organizācijās (0-3 punkti) 

    

3. Dalība projektos  9 0   

3.1. Piedalīšanās akadēmiskajos vai pētniecības 
projektos valsts līmenī (0-3 punkti)  

    

3.2. Piedalīšanās akadēmiskajos vai pētniecības 

projektos starptautiskā līmenī (0-3 punkti) 
    

3.3. Vadošās pozīcijas akadēmiskajos vai 
pētnieciskajos projektos (0-3 punkti)  

    

3.4. Akadēmisko vai pētniecības projektu 

attīstības pieredze (0-3 punkti)  
    

4. Zinātniskā un pētnieciskā kapacitāte 6 1   

4.1. Publikācijas un/vai monogrāfijas (publicētas 
pēdējo piecu gadu laikā): 

    

>1 publikācija zinātniskajos periodiskos 

izdevumos vai viena monogrāfija ( 

citētas atsauces datu bāzēs SCOPUS, WoS 

vai EBSCO) 

3    

>3 cita veida publikācijas recenzējamos zinātniskajos 

periodiskos izdevumos, patenti, licences 
2     

>1 cita veida publikācija (nav zinātniska/as) 1    
(Ja ir vairāku veidu publikācijas, punkti netiek 

apkopoti, bet tiek piešķirti publikācijai ar visaugstāko 

punktu skaitu) 

    

4.2.  Konferenču prezentācijas/publicētās 

tēzes/posteru sesijas (sniegti pēdējo piecu 

gadu laikā): 

    

>3 starptautisko zinātnisko konferenču 

prezentācijas 
3    

>3 cita veida konferenču prezentācijas (starptautiska 

vai valsts mēroga konferences, nav zinātniska) 
2    

>1 cita veida konferenču prezentācija (starptautiska 

vai valsts mēroga konference, nav zinātniska)  
1    

(Ja ir vairāku tipu konferenču pieredze, punkti netiek 

apkopoti, bet tiek piešķirti attiecīgajai konferences 

pieredzei ar augstāko punktu skaitu) 

    

5. Zinātnisko darbu uzraudzība (pēdējo 

5 gadu laikā) 

2 0   

Maģistra darbs   2    

 Bakalaura darbs/diplomdarbs   1    

Nav pieredze zinātnisko uzraudzībā 0    
(Ja ir vairāki attiecīgās pieredzes veidi, punkti netiek 

apkopoti, bet tiek piešķirti attiecīgajai pieredzei ar 

augstāko punktu skaitu) 
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6. Atbilstība institucionālajām 

vajadzībām akadēmiskajās 

aktivitātēs/atsevišķu studiju kursu 

nodrošināšanā TSI  

 

2 

 

1 

  

a) Atbilst (2 punkti)     

b) Atbilst daļēji (1 punkts)     

c) Neatbilst (0 punkti)     

7. Pretendents vēlētos turpināt 

akadēmisko darbu TSI pēc atbalsta 

beigām projekta ietvaros 

 

2 

 

1 

  

a) Turpinās akadēmisko sadarbību 

divos vai vairākos studiju kursos (2 

punkti)  

    

b) Turpinās akadēmisko sadarbību 

vienā studiju kursā (1 punkts)  
    

c) Neturpinās akadēmisko sadarbību (0 

punkti)  

    

KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS     

 

Novērtēšanas komisijas loceklis _______________________ /__________________________/ 

 

Novērtēšanas komisijas loceklis _______________________ /__________________________/ 

 

Novērtēšanas komisijas loceklis _______________________ /__________________________/ 

 

Novērtēšanas komisijas loceklis _______________________ /__________________________/ 

 

Novērtēšanas komisijas loceklis _______________________ /____________________________/ 

 

Novērtēšanas komisijas sesijas datums: ___/___/_______ 

 


