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1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saskaņā ar RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes (TMF) Domes lēmumu (2007.
gada 18. janvārī) tiek nodibinātas paaugstinātas studentu stipendijas – „TMF Domes
stipendijas” un no 2015. gada 1. jūlija Mašīnzinību, transporta un aeronautikas
fakultātes (MTAF) - “MTAF Domes stipendijas” (turpmāk Domes stipendija).
1.2. Domes stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru
1.3. Domes stipendiju piešķir bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās
izglītības programmas studentiem un maģistra studiju programmas studentiem, kuri
uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās. Stipendiju piešķir
uz vienu semestri.
1.4. Paaugstinātu stipendiju piešķir:
1.4.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas
studentam – vienu semestra stipendiju 199,20 EUR mēnesī;
1.4.2. maģistra studiju programmas studentam - vienu semestra stipendiju 199,20
EUR mēnesī.
1.5. Domes stipendijas piešķir no MTA fakultātei sadalītā RTU stipendiju fonda, kuru
Izglītības un zinātnes ministrija iedala no valsts budžeta līdzekļiem MK 2004. gada 24.
augusta Noteikumos Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām” noteiktā kārtībā.
2. Stipendijas piešķiršanas kārtība
2.1. Stipendijas piešķiršanas kārtības pamatprincipi noteikti RTU stipendiju piešķiršanas
nolikumā.
2.2. Uz stipendiju konkursa kārtībā var pretendēt šo noteikumu 1.3.apakšpunktā minētais
studējošais, kurš:
2.2.1. sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus;
2.2.2. pilnībā iegūst pirms stipendijas piešķiršanas akadēmiskā gada diviem
semestriem paredzēto kredītpunktu skaitu.
2.3. Lai varētu pretendēt uz Domes stipendijas saņemšanu, students iesniedz fakultātes
stipendiju piešķiršanas komisijai “Iesniegumu stipendijas saņemšanai”, pievienojot
savu CV (dzīves un darba aprakstu) un sarakstu, kurā norādīti zinātniskās darbības
rādītāji – publikāciju saraksts, patentu kopijas, projektu saraksts un citi rādītāji (skat.
2.5.p.)
2.4. Kandidātus Domes stipendijas saņemšanai var izvirzīt arī MTAF struktūrvienības.
2.5. Fakultātes stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk Komisija) pēc katra semestra
izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai atlasot kandidātus ar augstāko vidējo svērto
atzīmi par pēdējiem diviem semestriem un izvērtējot pretendentu atbilstību šo
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noteikumu 2.2. punktā minētajiem nosacījumiem, kā arī zinātniskās darbības rādītājus
–
2.5.1. publikācijas,
2.5.2. piedalīšanos konferencēs,
2.5.3. līdzdalību projektos,
2.5.4. un citus rādītājus,
2.5.5. vidējo svērto atzīmi par visu studiju laiku, ja pārējie rādītāji ir līdzīgi,
2.5.6. pretendentiem atkārtotai MTAF Domes stipendijas saņemšanai tiek vērtēti tie
darbības rādītāji, kas sasniegti termiņā pēc iepriekšējās stipendijas saņemšanas.
2.6. Zinātniskās darbības rādītājus apstiprina attiecīgās programmas direktors pirms
stipendiju kandidātu atlases.
2.7. Komisija izvērtē stipendiju kandidātu sekmju rezultātus un citus rādītājus. Zinātniskās
darbības rādītājus (skat. nolikuma 2.5.1. - 2.5.3. p.) vērtē pēc pielikumā pievienotās
metodikas “MTAF Domes stipendijas reitinga punktu un darbības rādītāju vērtēšanas
metodika” pārrēķinot tos darbības reitinga punktos.
2.8. Kandidāta darbības reitinga punktus Komisija aprēķina, saskaitot reitinga punktus no
p 1. līdz 12. un par katru citu rādītāju (2.5.4. p) pieskaita 0,03 reitinga punktu, bet ne
vairāk par 0,2.
2.9. Gadījumā, ja kandidāta iesniegtā informācija neļauj novērtēt publikācijas kvalitāti, tiek
piešķirti mazāki reitinga punkti un attiecīgi samazināti darbības rādītāji, vai Komisija
var pieprasīt papildus informāciju no kandidāta. .
2.10.
Komisija vidējo svērto atzīmi par diviem semestriem summē ar darbības
reitinga punktiem un rekomendē kandidātu MTAF direktoru padomei Domes
stipendijas piešķiršanai. Galīgo lēmumu par Domes stipendijas piešķiršanu pieņem
MTAF direktoru padome (Dome).
2.11.
Domes stipendijas saņēmēju uzvārdus ar vidējo svērto atzīmju un darbības
reitinga punktu rezultātiem publiski izziņo uz MTAF informācijas stendiem/sistēmā.
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Pielikums “RTU MTAF Domes stipendiju nolikumam”
Rīgas Tehniskā universitāte
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

MTAF Domes stipendijas reitinga punktu un darbības rādītāju vērtēšanas metodika

Metodika izstrādāta izmantojot MTAF “Kandidātu uz budžeta vietām doktora studijām
vērtēšanas metodikas” pamatprincipus (2015/2016. mācību gadam), kas apstiprināta TMF
Zinātnes komisijas sēdē 2013. gadā 30. maijā.
1. Metodika nosaka MTAF Domes stipendiju kandidātu (turpmāk Kandidātu) darbības reitinga
punktu piešķiršanas kārtību.
2. Vērtējot publikāciju kvalitāti, tiek ņemts vērā LZP 2010. g. 30.03 lēmuma Nr. 3-4-1 “Par LZP
eksperta tiesību piešķiršanas kārtību” pielikumā Nr.3. noformulētie kritēriji. Kandidāta
zinātniskās publikācijas vērtē, ņemot vērā publikāciju zinātnisko kvalitāti - lielāku
ieguldījumu reitingā dod visaugstākā līmeņa publikācijas. Publikāciju skaits tiek ņemts vērā
tikai, lai izšķirtu starp kandidātiem ar vienādu reitingu, izņemot starptautiski citējamos anonīmi
recenzējamos žurnālos publicētus rakstus un patentus. Punktu aprēķinā tiek ņemtās vērā visas
pretendenta publikācijas. Atkārtotas MTAF Domes stipendijas saņemšanai tiek vērtēti tie
rādītāji, kas sasniegti termiņā pēc iepriekšējās stipendijas saņemšanas.
Darbības
Zinātnisko publikāciju reitinga punkti piešķirami, ja:
reitinga
punkts
1.
Kandidātam ir zinātniskā monogrāfija
0,6
2.
Kandidāts ir zinātniskās monogrāfijas daļas (t.i. nodaļas grāmatā 0,4
vai tematiskā rakstu krājumā) autors
un/vai
Kandidātam ir raksts starptautiski citējamā anonīmi recenzējamā
žurnālā (citējamības kritērijs – žurnāla nosaukuma pieejamība
kāda no datubāzēm: SCOPUS, ScienceDirect u c. Iesniedzot
publikācijas sarakstu, pie publikācijām jāuzrāda, kāda datubāzē
tā ir atrodama)
3.
Kandidātam ir konferences ziņojums konferencē, kas atbilst 0,3
LZP 2010.g. 30.03 lēmuma Nr. 3-4-1 pielikuma Nr.3. 4.p.
prasībām. (nepieciešama konferences programmas kopija, kas
apliecina, ka konferencē piedalījās vismaz 6 dažādu valstu
zinātnieki), ir raksts RTU rakstu krājumos
4.
Kandidāts ir iesniedzis rakstu starptautiski citējamā anonīmi 0,2
recenzējamā žurnālā (nepieciešams raksta saņemšanas
apliecinājums)
5.
Kandidātiem ir citi pilna teksta (4 lpp) raksti, kas nav iekļauti šīs 0,2
tabulas 3. vai 4.punktā ( tai skaitā konferenču materiālos)
6.
Kandidātam ir pieteikts starptautiskais patents
7.
Kandidātam ir pieteikts LR patents
Uzmanību! Aprēķinot reitingu, saskaita punktus par katru publikāciju

0,6
0,2

3. Kandidāta piedalīšanos konferencēs vērtē, ņemot vērā konferences līmeni un skaitot
apmeklēto konferenču skaitu. Punktu aprēķinā tika ņemtas vērā visas konferences.
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9.
10.

Darbības
reitinga
punkts
Par dalību starptautiskās zinātniskās konferencēs, kas atbilst 0,15
LZP 2010. g. 30.03 lēmuma Nr. 3-4-1 pielikuma Nr.3. 4.p.
prasībām (nepieciešama konferences programmas kopija, kas
apliecina, ka konferencē piedalījās vismaz 6 dažādu valstu
zinātnieki).
Par dalību RTU vai reģionālā konferencē
0,05
Par dalību RTU vai citā studentu konferencē
0,03

11.

Par piedalīšanām konferencē bez tēzēm, bet ar uzstāšanos

Konferenču reitinga punkti piešķirami :

8.

0,01

Uzmanību! Darbības rādītājus summē par katru konferenci.
4. Darbības reitingā punktos tiek ņemts vērā kandidāta darbs RTU uz darba līguma pamata vai
piedalīšanās zinātniskajos projektos vai piedalīšanās projektu sagatavošanā.
Darbības
Projektu reitinga punkti piešķirami, ja kandidāts:
reitinga
punkts
12. Strādā RTU uz darba līguma pamata; piedalās vai piedalījies 0,25
zinātniskajos projektos; vai piedalījies projektu sagatavošanā.
Uzmanību! Ieguldījumu darbības rādītājus summē par visiem projektiem.
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