NOLIKUMS
par konkursu studiju maksas atlaides piešķiršanu 100% apmērā
TSI doktora programmā “Telemātika un loģistika”
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Konkursa mērķis ir stiprināt Transporta un sakaru institūta (turpmāk tekstā – TSI)
zinātnisko un akadēmisko potenciālu un attīstīt pētījumus prioritārajās jomās,
iesaistot un atbalstot jaunus zinātniekus.
1.2. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniedzami un izvērtējami pieteikumi atlaižu
saņemšanai studijām TSI doktora programmā “Telemātika un loģistika”.
1.3. Atlaide 100% apmērā piemērojama pilna laika studijām TSI doktora programmā
“Telemātikas un loģistika” (turpmāk tekstā – Atlaide) visam studiju periodam (bet
ne vairāk par 3 studiju gadiem) minētajā programmā, ievērojot šajā Nolikumā
minētos nosacījumus.
1.4. Atlaide 100% apmērā nav piemērojama TSI maksas pakalpojumiem, ka arī citu
valsts organizāciju maksas pakalpojumiem, kas ir saistīti ar studijām TSI.
1.5. Studiju vietu skaits ar 100% atlaidi katru gadu tiek noteikts ar AS “TSI” valdes
lēmumu.
1.6. Atlaide pretendentam tiek piešķirta konkursa kārtībā. Konkursa vērtējumā tiek ņemti
vērā iestājeksāmena rezultāti doktora programmā “Telemātika un loģistika” un
pretendenta iesniegtie papildu dokumenti.
1.7. Atlaidi piešķir uz vienu studiju gadu ar iespēju to automātiski pagarināt uz nākošo
studiju gadu, pamatojoties uz doktoranta pozitīvas ikgadējās atestācijas rezultātiem,
bet uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem. Neapmierinošas atestācijas gadījumā
pretendents zaudē iespēju saņemt atlaidi.
1.8. Pretendents, kurš piedalījies konkursā, bet nav saņēmis 100% atlaidi, ir tiesīgs
piedalīties konkursā atkārtoti nākamajos gados.
2. KONKURSA ORGANIZĒŠANA UN PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
2.1. Konkursa norises kārtība:
1. konkursa izsludināšana, pieteikumu un dokumentu pieņemšana;
2. iestājeksāmenu organizēšana un kārtošana;
3. vērtēšana un uzvarētāju noteikšana;
4. konkursa rezultātu paziņošana, dokumentu noformēšana un līguma noslēgšana ar
konkursa uzvarētājiem.
2.2. Pamatojoties uz TSI valdes lēmumu, tiek izdots Rektora rīkojums par konkursa
izsludināšanu (turpmāk tekstā – Rektora rīkojums), norādot tajā informāciju par
konkursa organizēšanas, īstenošanas un rezultātu paziņošanas termiņiem, norādot
sekojošu informāciju:
- Vietu skaits ar 100% atlaidi studiju gadam
- Konkursa izsludināšanas datums
- Pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņi
- Pretendentu pieteikumu atlases termiņi
- Iestājeksāmenu organizēšanas un norises termiņi
- Konkursa rezultātu izvērtēšanas un paziņošanas termiņi
2.3. Par konkursa sagatavošanu un organizatorisko atbalstu atbildīgā TSI struktūrvienība
tiek noteikta ar Rektora rīkojumu.

2.4. Pēc konkursa izsludināšanas visa informācija, kas ir saistīta ar konkursa
organizēšanu un īstenošanu, tajā skaitā pieteikumu iesniegšanas kārtība un cita
potenciālajiem dalībniekiem (turpmāk tekstā – pretendenti) nepieciešamā
informācija tiek publicēta TSI tīmekļa resursos un nosūtīta korporatīvajiem
partneriem pa elektronisko pastu saskaņā ar Rektora rīkojumā norādītajiem
termiņiem
2.5. Pretendents dalībai konkursā iesniedz šādus dokumentus:
 Pieteikums dalībai konkursā (nolikuma 1. pielikums);
 CV Europass formātā;
 izglītības dokumentu kopijas;
 motivācijas vēstule;
 rekomendācijas (ja tādas ir);
 publikāciju kopijas (ja tādas ir);
 citi sertifikāti un apliecinājumi, kas apliecina pretendenta prasmes un
zināšanas.
2.6. Dokumenti tiek iesniegti latviešu vai angļu valodā elektroniski, sūtot uz e-pasta
adresi: TSIPhD.Grant@tsi.lv,
nepieciešamās dokumentu kopijas, sertifikāti,
apliecības, u.tml., - jābūt latviešu vai angļu valodā (vai tulkotiem angļu valodā).
2.7. Pretendentu iestājeksāmenu organizēšana un kārtošana notiek saskaņā ar spēkā
esošajiem noteikumiem par TSI doktorantūras studijām.
2.8. Par pretendentu pieteikumu atlasi un vērtēšanu ir atbildīga TSI Pētniecības un
Doktorantūras Padome (turpmāk tekstā – Padome).
2.9. Konkursam tiek atlasīti pretendentu pieteikumi ar maģistra darba aizstāvēšanas un
iestājeksāmena (specialitātē) atzīmēm ne zemākām par 8 (astoņām) ballēm.
2.10. Atlasīto pretendentu rezultātu izvērtēšana notiek atbilstoši šī Nolikuma 2. pielikumā
sniegtajai metodikai. Izvērtēšanas rezultāti tiek apstiprināti ar Padomes protokolu.
2.11. Par konkursa rezultātiem pretendenti tiek informēti personīgi pa pieteikumā noradīto
saziņas līdzekli termiņos, kas norādīti Rektora rīkojumā
2.12. Dokumentu noformēšana un Līgumu noslēgšana ar Konkursa uzvarētajiem notiek
saskaņā ar noteikto kārtību un saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par TSI
doktorantūras studijām.

3. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
3.1. Ja neviens pretendents neatbilst konkursa nosacījumiem, tad atlaides netiek
piešķirtas un konkursu atkārtoti neizsludina.
3.2. Neizmantotās atlaides netiek pārceltas uz citām programmām un studiju gadiem.

1. pielikums.
Pieteikuma forma 100% atlaides piešķiršana studijām TSI doktora programmā
"Telemātika un loģistika"
PERSONISKĀ INFORMĀCIJA:
Link
Vārds
Uzvārds
Dzimums
Dzimšanas datums
Personas kods
Pilsonība
Dzīvesvietas valsts

KONTAKTINFORMĀCIJA
Kontakttālrunis
E-pasts
Dzīvesvietas adrese
Dzīvesvietas pasta indekss

INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTĪBU
Maģistra pakāpe:
Uzņemšanas gads
Izglītības organizācijas nosaukums
Mācību gada beigu gads
Studiju programmas nosaukums
Izlaiduma darba tēma
Izlaiduma darba novērtējums
(pievienot vēl)

PUBLIKĀCIJAS
Recenzējamās publikācijas (žurnāli un konferences)
Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā
Izdevuma gads
Autori
Saite uz publikācijām
(pievienot vēl)

STUDENTU KONFERENCES
Uzstāšanās studentu konferencē vai tēžu publicēšana
Konferences nosaukums
Norises vieta
Norises gads
Uzstāšanās tēma
Tēžu publicēšana
Nē
Jā (saite uz publikāciju)
(pievienot vēl)

DALĪBA STUDENTU / PROJEKTU DARBU KONKURSOS
Studentu konkursi
Konkursa nosaukums un tēma
Norises vieta
Periods
Rezultāts

Dalībnieks 1. vieta 2. vieta 3. vieta
(pievienot vēl)
Projekti
Projektu darbu nosaukums un tēma
Norises vieta
Periods
Dalība
Dalībnieks Iniciators Līderis
Rezultāts
Aizpildīt
(pievienot vēl)

IETEIKTĀ PĒTĪJUMA TĒMA:
___________________________________________________________________________
PIETEIKUMAM PIEVIENOTI
CV EuroPass formātā
Izglītības dokumentu kopijas
Motivācijas vēstule
Rekomendācijas
Publikāciju kopijas
Eseja pēc paredzamās pētījuma tēmas
Citi dokumenti

Dokumenta nosaukums

Parakstot šo pieteikumu apliecinu, ka esmu iepazinies ar konkursa “100% atlaides
piešķiršana studijām TSI doktora programmā "Telemātika un loģistika"” nolikumu un
piekrītu tā noteikumiem, esmu iepazinies ar AS “Transporta un sakaru institūts”
Privātuma politiku un Datu apstrādes un aizsardzības noteikumiem un piekrītu savu
datu apstrādei atbilstoši AS “Transporta un sakaru institūts” Privātuma politikas un
Datu apstrādes un aizsardzības noteikumiem.
Parakstot un iesniedzot šo pieteikumu apliecinu, ka konkursā piedalos labprātīgi un
necelšu nekāda veida pretenzijas pret konkursa organizatoriem.
Iesniedzot pieteikumu dalībai Konkursā, Pretendents apstiprina savu piekrišanu
noslēgt darba attiecības ar TSI vismaz uz 3 gadiem zinātniskā un/vai akadēmiskajā
amatā, ja tiek piešķirta atlaide.

Vārds Uzvārds

/personiskais paraksts/

Datums

2. pielikums.
100% atlaides ieguvēju vērtēšanas metodika studijām TSI doktora programmā
“Telemātika un loģistika”
Kritēriji un punktu skaits:
NOVĒRTĒJAMĀS POZĪCIJAS
Eksāmena novērtējums
doktorantūrā
Motivācijas vēstule
Ieteikuma vēstule no maģistra
darba vai augstskolas vadītāja
Recenzētās publikācijas (žurnāli
un konferences), SCOPUS/WoS,
atlasītās tematikas ietvaros
Uzstāšanās studentu konferencē
vai tēžu publicēšana

Dalība studentu/projektu darbu
konkursos
Novērtējums, aizstāvot maģistra
darbu
Bonusu eksperta punkti
Maksimālā atzīme/punktu skaits

KRITĒRIJI
9
10
Nav vēstules
Vēstule ir formāla
Vēstule atspoguļo motivāciju, bet ir vispārīga
Vēstule pilnībā parāda motivāciju
Nav
Ir
Nav
Līdz 2-х
No 2 līdz 4
Vairāk kā 4
Nav
Līdz 2
No 2 līdz 4
Vairāk par 4
Nav
Dalība
Balvas vieta
Uzvarētājs
9
10
1–4

BALLES
4
6
0
1
2
3
0
3
0
2
4
6
0
1
3
5
0
2
4
6
2
4
1-4
62

Pretendentu rādītāji tiek summēti un sarindoti no labākā rezultāta uz sliktāko. Padome, ja
nepieciešams, var ieplānot papildu tikšanos ar pretendentiem un/vai pieprasīt papildu
dokumentus un informāciju, lai pieņemtu lēmumu par 100% atlaides piešķiršanu,
pamatojoties uz Konkursa rezultātiem. Padome var piešķirt papildu bonusu eksperta punktus
no 1 līdz 4. Uzvarētāji ir pretendenti ar vislielāko punktu skaitu (atbilstoši sarindotajiem
rezultātiem).

