
 
 

 

R Ī K O J U M S  

 

 

 

 

 

Rīgā, {{DOKREGDATUMS}}                                                                           Nr. {{DOKREGNUMURS}} 

 

Par grozījumiem LU 28.08.2006. rīkojumā Nr.1/242  

“Par LU promocijas padomes Ķīmijas zinātņu nozarē  

nolikumu un sastāvu” 

 

      Izdarīt LU 28.08.2006. rīkojuma Nr.1/242 “Par LU promocijas padomes Ķīmijas zinātņu nozarē 

nolikumu un sastāvu” 1. pielikumā “Latvijas Universitātes promocijas padomes Ķīmijas zinātņu nozarē 

nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus: 

1. Svītrot nolikuma 3. punkta 3.1. apakšpunktu; 

2. Aizstāt nolikuma un tā pielikumu tekstā vārdus “LU Akadēmiskais departaments” ar vārdiem “LU Studiju 

departaments” atbilstošā locījumā un departamenta nosaukuma saīsinājumu “LU AD” – ar saīsinājumu 

“LU SD”; 

3. Aizstāt nolikuma 49. punktā vārdus “LU Personāla departaments” ar vārdiem “LU Personālvadības 

departaments” atbilstošā locījumā; 

4. Aizstāt nolikuma tekstā vārdus “laikraksts “Latvijas Vēstnesis”” ar vārdiem “oficiālais izdevums 

“Latvijas Vēstnesis”” atbilstošā locījumā; 

5. Aizstāt nolikuma tekstā vārdus “LU Zinātniskā bibliotēka” ar vārdiem “LU Bibliotēka” atbilstošā 

locījumā; 

6. Izteikt nolikuma 9. punktu šādā redakcijā: 

“9. Padomes darbība noris saistībā ar akreditēto doktora studiju programmu ķīmijas zinātnēs.”; 

7. Izteikt nolikuma 10. punktu šādā redakcijā: 

“10. Padome veic promociju šādās ķīmijas zinātņu nozares apakšnozarēs: neorganiskā ķīmija, analītiskā 

ķīmija, organiskā ķīmija, fizikālā ķīmija.”;  

8. Izteikt nolikuma 19. punktu šādā redakcijā: 

“19. Padomes sēdes notiek LU ĶF telpās Jelgavas ielā 1 un tiek tehniski nodrošinātas, izmantojot ĶF 

rīcībā esošo aprīkojumu un IKT resursus.”; 

9. Izteikt nolikuma 20. punkta 20.1. un 20.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“20.1. disertācija. Vismaz divām publikācijām jābūt publicētām vai pieņemtām publicēšanai 

zinātniskajā periodikā, kas tiek anonīmi recenzēta, ir starptautiski pieejama zinātniskās informācijas 
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krātuvēs un tiek citēta starptautiski pieejamās datu bāzēs SCOPUS un/vai Web of Science. Vismaz 

vienā rakstā pretendentam jābūt pirmajam autoram; 

20.2. tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. Vismaz četrām publikācijām jābūt publicētām vai 

pieņemtām publicēšanai zinātniskajā periodikā, kas tiek anonīmi recenzēta, ir starptautiski pieejama 

zinātniskās informācijas krātuvēs un tiek citēta starptautiski pieejamās datu bāzēs SCOPUS un/vai Web 

of Science. Vismaz divos rakstos pretendentam jābūt pirmajam autoram. Žurnālu impakta faktoru 

summai (kuros publicēti četri raksti) ir jābūt vismaz 10 (desmit). Zinātnisko publikāciju kopas ievaddaļā 

ir jānorāda autora ieguldījums (%) publikācijas izveides procesā, kā arī jāiegūst rakstiska piekrišana no 

visiem līdzautoriem par šīs publikācijas izmantošanu doktora grāda iegūšanai;”; 

10. Izteikt nolikuma 29. punktu šādā redakcijā: 

“29. Promocijas darbu vērtē Padome, VZKK un recenzenti, kuru kvalifikācija atbilst LZP ekspertiem 

izvirzāmām prasībām kādā no promocijas darbam atbilstošajām, šī nolikuma 10. punktā noteiktajām 

ķīmijas zinātņu nozares apakšnozarēm.”; 

11. Izteikt nolikuma 30. punktu šādā redakcijā: 

“30. Padomes priekšsēdētājs saņem promocijas darbu kopā ar iesniegtajiem dokumentiem no LU SD. 

Priekšsēdētāja uzdevumā ar saņemto promocijas darbu un iesniegtajiem dokumentiem iepazīstas kāds 

no Padomes atbilstošās apakšnozares ekspertiem un sagatavo ziņojumu Padomei.”; 

12. Izteikt nolikuma 36. punkta 36.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“36.3. ne vēlāk kā nedēļu pirms darba aizstāvēšanas analoga satura paziņojumu izvieto ĶF ēkā Jelgavas 

ielā 1, 1. stāvā uz ziņojumu stenda.”; 

13. Izteikt nolikuma 46. punktu šādā redakcijā: 

“46. Lēmumu par zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) ķīmijā (vai atteikumu to 

piešķirt) Padome pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, aizklāti balsojot. Lai īstenotu balsošanu, atklāti 

balsojot, Padomes locekļi no sava vidus izveido Balsu skaitīšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā.”; 

14. Izteikt nolikuma 51. punktu līdz 51.1. apakšpunktam šādā redakcijā: 

“51. Pēc Padomes lēmuma piešķirt pretendentam zinātnisko doktora grādu zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) 

ķīmijā Padomes sekretārs:”.  

 

Pamats: Ķīmijas fakultātes domes 15.04.2020. sēdes lēmums Nr. 23-4/3-7 un Eksakto, dabas un dzīvības zinātņu 

padomes 06.05.2020. sēdes lēmums (protokols Nr. 5). 

 

Rektors    (paraksts)   I. Muižnieks 

 

Izsūtīt: ĶF, SD. 

 ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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