NOLIKUMS
par ievēlēšanu akadēmiskajos amatos
Rīgas Aeronavigācijas institūtā
Izdots saskaņā ar
Augstskolu likuma 32.panta trešo daļu,
36., 37., 39.pantu un RAI Satversmi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā personu ievēlē docenta, lektora vai asistenta
akadēmiskajā amatā (turpmāk kopā – akadēmiskais amats) Rīgas Aeronavigācijas institūtā
(turpmāk – RAI).
2. Uz vakanto akadēmisko amatu RAI izsludina atklātu konkursu.
3. Personu akadēmiskajā amatā uz sešiem gadiem ievēl Senāts.
4. Persona, kas vēlas, lai tiktu ievēlēta akadēmiskajā amatā (turpmāk – pretendents),
sludinājumā noteiktajā termiņā RAI sekretariāta vadītājai (e-pasts: rai.lv@ml.lv;
tālr.+37167677831) iesniedz:
4.1. pieteikumu par dalību konkursā;
4.2. dokumentu kopijas, kas apliecina zinātnisko vai akadēmisko grādu, vai arī
profesionālās darbības nepieciešamo pieredzi;
4.3. dzīves un darba gājuma aprakstu (CV);
4.4. pēdējos sešos gados publicēto zinātnisko publikāciju sarakstu;
4.5. RAI noteikta parauga informatīvo lapu (pielikumā).
5. Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus pretendents iesniedz:
5.1. ierodoties personīgi RAI, Mežkalna ielā 9, Rīgā;
5.2. nosūtot elektroniski pa e-pastu;
5.3. nosūtot pa pastu.
6. Sekretariāta vadītāja iesniegtos dokumentus piereģistrē, pārbauda to atbilstību šim
Nolikumam un triju darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas datuma novirza tos Senāta
priekšsēdētājam izskatīšanai Senāta sēdē.
7. Senāta priekšsēdētājs triju nedēļu laikā no dokumentu saņemšanas datuma nodrošina
pretendenta pedagoģiskās un zinātniskās kvalifikācijas novērtēšanu Senātā, kā arī Senāta
lēmuma pieņemšanu par pretendenta ievēlēšanu attiecīgajā akadēmiskajā amatā.
8. Novērtējot pretendenta pedagoģisko kvalifikāciju, Senāts ņem vērā šādus kritērijus:
8.1. studiju programmu un studiju kursu (priekšmetu) izstrāde un vadība;
8.2. bakalauru un maģistrantu darbu vadība;
8.3. mācību grāmatu, mācību līdzekļu un metodisko materiālu sagatavošana.
8.4. docējamā studiju kursa sagatavošana un ievietošana internetā Moodle vidē;
8.5. spēja kursu docēt valsts valodā un svešvalodā;
8.6. moderno tehnoloģiju izmantošana nodarbībās;
8.7. nodarbību vadīšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās;
8.8. docējamajam kursam atbilstoša profesionālā darba pieredze.
9. Novērtējot pretendenta zinātnisko kvalifikāciju, Senāts ņem vērā šādus kritērijus:
9.1. pēdējo sešu gadu laikā publicētās zinātniskās publikācijas;
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9.2. dalība zinātniskajās konferencēs;
9.3. dalība zinātnisko projektu un programmu īstenošanā;
9.4. saņemtie patenti un licences.
10. Lai pretendents atbilstu docenta akadēmiskajam amatam:
10.1. viņam ir jābūt doktora zinātniskajam grādam vai vismaz septiņu gadu
docējamajam priekšmetam atbilstošam praktiskā darba stāžam;
10.2. viņam ir jāsaņem šā Nolikuma vismaz 8.1., 8.2., 8.3. un 8.4.apakšpunktos minēto
pedagoģiskās kvalifikācijas kritēriju pozitīvs vērtējums;
10.3. ir jāsaņem šā Nolikuma vismaz 9.1. un 9.2.apakšpunktos minēto zinātniskās
kvalifikācijas kritēriju pozitīvs vērtējums.
11. Lai pretendents atbilstu lektora vai asistenta akadēmiskajam amatam:
11.1. viņam ir jābūt vismaz maģistra akadēmiskajam grādam vai piecu gadu
docējamajam priekšmetam atbilstošam praktiskā darba stāžam;
11.2. ir jāsaņem šā Nolikuma vismaz 8.1. un 8.2.apakšpunktos minēto pedagoģiskās
kvalifikācijas kritēriju pozitīvs vērtējums;
11.3. ir jāsaņem šā Nolikuma vismaz 9.1.apakšpunktā minētā zinātniskās kvalifikācijas
kritērija pozitīvs vērtējums.
12. Pretendentu, kuram nav doktora grāda, asistenta amatā var ievēlēt ne vairāk kā divas
reizes pēc kārtas.
13. Pamatojoties uz pretendenta pedagoģiskās un zinātniskās kvalifikācijas
novērtējumu, Senāts ar balsu vairākumu no sēdē klātesošo senatoru balsu skaita, aizklāti
balsojot, pieņem lēmumu par pretendenta ievēlēšanu akadēmiskajā amatā.
14. Senāta sekretāre triju darba dienu laikā sagatavo un iesniedz RAI vadībai Senāta
sēdes protokolu rīkojuma par personas ievēlēšanu akadēmiskajā amatā izdošanai RAI noteiktajā
kārtībā.
15. Lēmumu par ievēlēšanu akadēmiskajā amatā var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas datuma Akadēmiskajā šķīrējtiesā, ja persona ir RAI personāls, vai rektoram, ja
persona nav RAI personāls.
16. Akadēmiskās šķīrējtiesas vai rektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.

APSTIPRINĀTS
RAI Senāta 2015.gada 19.novembra sēdē
Protokols Nr.15/5
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Pielikums
INFORMATĪVĀ LAPA
1. Docējamā studiju kursa (priekšmeta) nosaukums:

2. Studiju programmu un studiju kursu (priekšmetu) izstrāde un vadība
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(studiju programmas, kursa, priekšmeta nosaukums un skaits)

3. Bakalauru un maģistrantu darbu vadība:
bakalaura darbi(skaits) _________
maģistra darbi(skaits)

_________

4. Mācību grāmatu, mācību līdzekļu un metodisko materiālu sagatavošana
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(grāmatas, mācību līdzekļa, metodiskā materiāla nosaukums)

5. Vai kursa saturs ir sagatavots un ievietots internetā Moodle vidē:
5.1. Jā, pilnībā
5.2. Daļēji sagatavots, bet nav ievietots
5.3. Nav sagatavots

6. Vai kursu ir iespējams vienlīdz kvalitatīvi docēt valsts valodā un svešvalodā:
6.1. Jā
6.2. Pamatā jā, bet ir nepieciešama 3-5 mēnešu sagatavošanās prakse
6.3. Nē
7. Vai docējot kursu tiek izmantots dators un citas modernās tehnoloģijas:
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7.1. Jā
7.2. Daļēji
7.3. Nē

8. Nodarbību vadīšana citās Latvijas vai ārvalstu augstskolās
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(augstskolas un nodarbības nosaukums, vadīšanas laiks)

9. Docējamajam kursam atbilstoša profesionālā darba pieredze (gadi)

10.

__________

Apliecinājums:

Ar šo apliecinu, ka uz šo brīdi neesmu ievēlēts akadēmiskā amatā nevienā citā augstskolā.

______. ________________________

_____________________

(Datums)
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(Paraksts)

