Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (jeb promocijas) kārtība
kopsavilkums veidots saskaĦā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1001

Gatava disertācija
Priekšaizstāvēšana –
aizstāvēšana struktūrvienībā
Jūlijā un augustā

Dok. iesniegšana augstskolā

ZV un LV neiznāk un
visi ir atvaĜinājumos!!!

1 nedēĜas laikā izvērtē dokumentu formālo
atbilstību MK 1001 noteikumu prasībām

Padome mēneša laikā pēc promocijas darba
saĦemšanas
• lemj par tā pieĦemšanu publiskai aizstāvēšanai, ja tas atbilst
15.punkta kritērijiem (publikācijas, apjoms, novitāte utt.)
• nosaka darbam trīs recenzentus,
• nosaka, kādā svešvalodā un kādā termiĦā jāsagatavo
promocijas darba kopsavilkuma tulkojums,
• nosaka promocijas sēdes laiku ne agrāk kā trīs mēnešus un
ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc promocijas darba saĦemšanas
• nedēĜas laikā nosūta VZK komisijai promocijas darbu un ar to
saistītos dokumentus
•Reizē ar izziĦošanu laikrakstā “LV” augstskola nodrošina
promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas
bibliotēkā

Recenzenti var rakstiski pieprasīt
no pretendenta papildu informāciju
par promocijas darbu.
Ja viena recenzenta atsauksme ir negatīva,
promocija var notikt, bet pretendents ir
tiesīgs atsaukt promocijas darbu un to
papildināt vai pārstrādāt.

VZK komisija vērtē, vai darbs
satura un metodoloăijas ziĦā atbilst
vispārpieĦemtajiem
starptautiskajiem attiecīgās nozares
standartiem
vismaz divas nedēĜas pirms
aizstāvēšanas jābūt publicētam
sludinājumam “Latvijas
Vēstnesī” un “Zinātnes Vēstnesī”

Promocijas darba aizstāvēšana
Aizstāvēšana ir atklāta*, visi ieinteresenti drīkst piedalīties, uzdot
jautājumus pretendentam, padomei un recenzentiem, kā arī izteikties.
*izĦemot MK 17.punktā minēto gadījumu

Recenzenti piedalās balsojumā. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā
piedalās ne mazāk kā puse no padomes balsstiesīgo ekspertu un ne
mazāk kā divi recenzenti. Lēmumu par grāda piešėiršanu vai atteikumu
piešėirt grādu padome pieĦem ar vienkāršu balsu vairākumu, aizklāti
balsojot.
Augstskolai vai VZK komisijai mēneša laikā pēc lēmuma
pieĦemšanas ir tiesības pieprasīt no padomes un apstrīdēt
padomes lēmumu, ja promocijas darbā konstatēta neatbilstība
grāda piešėiršanai izvirzāmajām prasībām vai nav ievērota
promocijas kārtība.

Diploma saĦemšana
Diplomu izsniedz ne agrāk kā sešas nedēĜas un ne vēlāk kā sešus
mēnešus pēc padomes lēmuma piešėirt grādu.

Izveidots 2010.g.1.decembrī

