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NOLIKUMS PAR BIRKLE IT AG STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU
TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTAM

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Birkle IT AG un AS Transporta un sakaru institūts (turpmāk - TSI) pievienojas
starptautiskajai kampaņai par dzimumu līdztiesību augstākajā izglītībā un Eiropas
Komisijas pieņemtajai "Dzimumu līdztiesības stratēģijai 2020-2025", lai
palīdzētu nodrošināt dzimumu līdztiesību un sieviešu līdzdalību. Birkle IT AG
izveidoja finansējumu TSI datorzinātņu programmas studentiem ar mērķi novērst
dzimumu atšķirības STEM disciplīnās augstākajā izglītībā un atbalstīt sievietes
jomās, kur viņas ir nepietiekami pārstāvētas.
1.2. Lai veicinātu studentu motivāciju, sasniegtu augstākus studiju rezultātus un ļautu
Birkle IT AG sagatavot nepieciešamos speciālistus, katru gadu tiek piešķirtas
stipendijas pilnai studiju vietu finansēšanai TSI studentiem (turpmāk stipendijas).
1.3. Stipendijām var pieteikties Datorzinātņu bakalaura studiju programmas studenti
vai reflektanti.
2. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI
2.1. Reflektantiem:
2.1.1. Dalībai konkursā nosacījumi un iesniedzamie dokumenti:
2.1.1.1. studente no Latvijas, Eiropas Savienības, NVS valstīm, Ukrainas un
Gruzijas;
2.1.1.2. vidējās izglītības atestāts;
2.1.1.3. atestāta pielikums – atzīmju izraksts, ar vidējo vērtējumu, ne zemāku par
8 ballēm pēc 10-baļļu skalas;
2.1.1.4. matemātikas centralizētā eksāmena sertifikāts, kura vērtējums nav
zemāks par 80% (B līmenis);
2.1.1.5. Olimpiāžu uzvarētāju sertifikāti, kas apliecina, ka matemātikas un/vai
informātikas/angļu valodas olimpiādēs ir iegūta viena no trim
godalgotām vietām, kas nav zemāka par pilsētas līmeni, vai TSI
olimpiāžu uzvarētāja sertifikāti vai diplomi (papildu priekšrocība);
2.1.1.6. TSI eksāmena sertifikāts, kurā vērtējums ir ne zemāks par 8 ballēm pēc
10-baļļu skalas*;
2.1.1.7. motivācijas vēstule, kas pamato pretendenta vēlmi piedalīties konkursā
par stipendijas piešķiršanu. Vēstulē jāiekļauj pārdomas par sieviešu
lomu tehnoloģiju nozarē (ne vairāk kā 700 vārdi).
*tikai ārvalstu reflektantiem
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2.2. Studējošajiem:
2.2.1. Stipendiju konkursā var piedalīties:
2.2.1.1. TSI datorzinātņu bakalaura studenti
2.2.1.2. studenti, kuriem nav akadēmisko un/vai finansiālo parādu un kuriem nav
piešķirtas cita veida stipendijas un/vai atlaides;
2.2.1.3. studenti, kuru vidējā atzīme iepriekšējā mācību gadā nav zemāka par 8
ballēm pēc 10-baļļu skalas.
2.2.2. Dalībai konkursā iesniedzamie dokumenti:
2.2.2.1. pieteikums;
2.2.2.2. motivācijas vēstule, kurā aprakstīts pretendenta pārdomas par konkrēto
tēmu un vēlmes pamatojums piedalīties konkursā par atlaides
piešķiršanu.
3. STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Stipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā:
3.1.1. izvērtējot iesniegtos dokumentus;
3.1.2. uzaicinot uz pārrunām.
3.1.3. Dokumenti dalībai konkursā tiek iesniegti TSI Uzņemšanas komisijā,
iesniedzot dokumentus studiju uzsākšanai, un studējošo pieteikumi dalībai
konkursā tiek iesniegti Studējošo piesaistes un biznesa attīstības daļā.
3.1.4. Pretendentiem un studentiem, ne vēlāk kā līdz 20. jūlijam vasaras
uzņemšanai un 15. janvārim ziemas uzņemšanai.
3.1.5. Ārvalstu pretendentiem un studentiem ne vēlāk kā līdz 1.jūnijam vasaras
uzņemšanai un 30.novembrim ziemas uzņemšanai.
3.2. Konkursantu dokumentus un pieteikumus iesniedz pārbaudei Uzņemšanas
komisijai un Studējošo piesaistes un biznesa attīstības daļai.
3.3. Konkursantu dokumentus un pieteikumus Stipendiju piešķiršanas komisijai uz
izskatīšanu iesniedz Studējošo piesaistes un biznesa attīstības daļā.
3.4. Stipendiju piešķiršanas komisija tiek apstiprināta ar TSI valdes rīkojumu.
3.5.Stipendiju piešķiršanas komisija sastāv no:
3.5.1. Komisijas priekšsēdētāja - TSI valdes priekšsēdētāja.
3.5.2. Komisijas locekļi:
3.5.2.1. Prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā;
3.5.2.2. Inženierzinātņu fakultātes dekāns;
3.5.2.3. Birkle IT AG Lietuva izpilddirektors, personāla vadītājs Birkle IT
AG, u.c.
3.5.2.4. Komisijas sekretārs - Studējošo piesaistes un biznesa attīstības
daļas vadītājs.
3.6. Konkursa rezultātus izskata un apstiprina Stipendijas piešķiršanas komisija.
Komisijas lēmums tiek pieņemts 5 darba dienu laikā pēc rezultātu apkopošanas.
Studējošo piesaistes un biznesa attīstības daļa 7 dienu laikā pēc Stipendiju
piešķiršanas komisijas lēmuma pieņemšanas, informēt pretendentus par konkursa
rezultātiem un noslēdz studiju līgumus atbilstoši Stipendiju piešķiršanas komisijas
lēmumam.
4. STIPENDIJAS SAGLABĀŠANĀS NOTEIKUMI
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4.1. Stipendija tiek saglabātas visu akadēmisko gadu, ja students stingri ievēro visus
ar TSI noslēgtā līguma nosacījumus un sasniedz augstus rādītājus studiju darbā,
un šie rezultāti apmierina Birkle IT AG.
4.2. Birkle IT AG nosaka stipendiāta nodarbinātības nosacījumus katrā konkrētā
gadījumā.
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