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2008.gada 17.oktobrī beidzās mans ceĜš uz ekonomikas zinātĦu doktora grādu,
bet sākās pilnīgi jauns, nu jau ar Dr.oec., ko varu rakstīt un varu nerakstīt savam
vārdam un uzvārdam priekšā. Iesākumā par to, kā tad viss aizsākās. 2004.gada jūnijā
sekmīgi beidzu maăistrantūru un jau pēdējā studiju gadā zināju, ka gribu studijas
turpināt. Līdz ar to tikos ar potenciālo vadītāju, pārrunājām iespējamo sadarbību un
piekrita būt promocijas darba vadītājs. 2004.gada augustā iesniedzu dokumentus
studijām Rīgas Tehniskajā universitātē Inženierekonomikas fakultātes Vadībzinātnes
doktora studiju programmā. 2004.gadā rudenī pirmo reizi apmeklēju starptautisko
zinātnisko konferenci, 2005.gadā jau pati sagatavoju publikāciju un lasīju referātu
konferencē, kopā ar kolēăi braucām pieredzes apmaiĦā ar Florences universitāti
(Itālijā), 2006.gadā turpināju rakstīt publikācijas, piedalīties RTU starptautiskajā
zinātniskajā konferencē, disertācijas izstrādei būtisku specializēto ekonomikas
modelēšanas kursu apgūšanai devos uz Melburnu (Austrālijā), piedalījos ar referātu
starptautiskajā ekonomikas modelēšanai veltītai konferencē Austrijā. 2007.gadā
papildus RTU starptautiskajai zinātniskajai konferencei, referēju arī ekonomikas
modelēšanas konferencē Spānijā, kā arī piedalījos vietējās konferencēs. 2007.gada
nogalē un 2008.gada sākumā tika pabeigta disertācijas izstrāde un aizsākās promocijas
darba aizstāvēšanas process. Pagāja nedaudz vairāk kā četri gadi. Līdz ar to par šiem
četriem manas dzīves gadiem doktorantūrā.
Attiecības ar vadītāju
Mans vadītājs ir atzīts speciālists gan akadēmiskajā vidē, nozares speciālistu
vidū, gan cienījams institūcijas vadītājs ar augstu kvalifikāciju un būtisku pieredzi tieši
ar manu disertāciju saistītā jomā. Uzskatu, ka mans promocijas darba vadītājs tiešām ir
vadītājs. Sadarbība studiju procesā aizsākās maăistra studiju laikā, un bija arī mans
maăistra darba vadītājs. Sadarbība bija Ĝoti veiksmīga, maăistra darbs tika aizstāvēts ar
izcilu vērtējumu, tika pārrunāta iespēja studijas turpināt doktorantūrā, vadītājam bija
brīva vieta, saskaĦojām promocijas darba tēmu un mudināja iesniegt visus
nepieciešamos dokumentus. Sāku arī strādāt universitātē kā zinātniskā asistente
pētniecības projektos un arī kā lektore, un struktūrvienības vadītājs vienlaikus bija arī
mans promocijas darba vadītājs.
Pieredze
Ar katru gadu subjektīvi šėiet, ka laiks rit ātrāk un ātrāk, bet, atskatoties uz
četriem gadiem, jāsaka, ka esmu iemācījusies, apguvusi, ieguvusi, redzējusi, izzinājusi,
iepazinusi, sapratusi un izpratusi lietas un procesus daudz, pat Ĝoti daudz. Ikviens, kas
raksta promocijas darba kopsavilkumu sāk apjaust, cik patiesībā daudz ir paspēts izdarīt
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– cik publikācijas ir nopublicētas Latvijā un ārvalstīs, cik konferencēs ir bijusi iespēja
piedalīties un kādi referāti nolasīti, dalība pētniecības projektos u.c. aktivitātes,
sasniegumi un rezultāti.
Uzskatu, ka studijas doktorantūrā ir bijusi pareiza izvēle un ieguvumi ir vairāk
nekā zaudējumi un atteikšanās. Kad vēl biju doktorantūras studente patiesībā nejutu, ka
studijas Ĝoti būtiski ietekmētu ierobežojošā ziĦā, ka studijas traucētu dzīvot. Taču jau
drīz vien pēc aizstāvēšanas es sapratu, ka doktorantūra ir prasījusi daudz vairāk laika,
gan mana, gan manu tuvo cilvēku, nekā es vispār iepriekš apjautu. Jo atklājās, ka man ir
radies brīvs laiks un brīva galva jaunām domām, idejām, aktivitātēm un projektiem.
Vērojumi
Doktorantūra maina ikvienu, jo tomēr, lai pabeigtu studijas un iegūtu doktora
grādu, ir nepieciešama zināma un galvenais pastāvīga pašdisciplīna. Pašam ir jāgrib,
jāvar un ja nevar, tad jādisciplinē sevi meklēt jaunus ceĜus un risinājumus, lai sasniegtu
mērėi. Vadītājs ir tikai palīgs un skolotājs, kas dod ievirzi, dod padomu, dod jaunu
stimulu, bet tikai doktorantūrā studējošais pats var to uzklausīt, Ħemt vērā vai turpināt
savu unikālo ceĜu. Ir jau bieži teikts, ka viegli iestāties RTU, bet grūti mācīties. Tad
līdzīgi varu teikt par doktorantūru, ka, ja ir atbilstoša izglītība, akadēmiski ievirzīta
domāšana, zināms profesors vai cits speciālists kā vadītājs, tad iestāties nav izteikti
grūts process. Taču doktora grādu ieguvušo skaits salīdzinājumā ar doktorantūrā
studējošo skaitu jau parāda, kā notiek pēc iestāšanās.
Secinājumi
• Doktorantūra prasa laiku.
• Doktorantūra daudz dod.
• Doktorantūra prasa vairāk nekā sākumā šėiet.
• Doktorantūrā ir iespēja pasauli ieraudzīt no iekšienes.
• Doktorantūra ir tev, ja esi tik tālu jau izlasījis.
Ieteikumi
Jāsaka, ka ir sastapti diezgan daudzi jauni cilvēki, kas studē doktorantūrā
Latvijā vai ārvalstīs, un ir novērojams, ka ir daĜa, kas tomēr cīnās ar studijām, cīnās ar
promocijas darbu, cīnās vispār ar visu un visiem. Protams, arī man ir bijušas kaut kādas
grūtības un īslaicīgi periodi, kad ideju ir vairāk nekā iespējas un nepieciešams
izvēlēties, vai tieši pretēji, taču varu teikt atklāti un tieši – studijas doktorantūrā nav
bijušas mocības vai spaidi. Iesaku stāties doktorantūrā tiem maăistriem un maăistrēm,
kuri un kuras zina, ka tas ir vajadzīgs, ka ir sajūta, ka vajag pašam. Prāts, radoša
domāšana, veiksme un tuvākie cilvēki ir veiksmes atslēga. Lai izdodas!

2

