Disertācijas pabeigšana un doktora grāda iegūšana ir
psiholoģiski, juridiski un sociāli interesants fenomens,
kam līdzīga nav. Kā šo laiku aizvadīt rezultatīvi?

Seminārs

Kā tikt pie Doktora grāda?
2012. gada 24. novembrī
Latvijas Mākslas akadēmijā 10. auditorijā
Kalpaka bulvārī 13, 1.stāvā

10.00 Formālas lietas, lai disertācija būtu pabeigta: lektors-Kitija Bite






Zinātniskais darbs un promocijas process: kas ir kas?
Normatīvie akti un likumi par promocijas procesu
Kas ir disertācija, kas ir kopsavilkums
Dokumenti, kas jāiesniedz un termiņi, kuros jāiekļaujas
Aizstāvēšanas process un Dr. diploma saņemšana

10.30 Kā pabeigt disertāciju? Jauno doktoru pieredzes stāsti pie apaļā galda
 Kā sajusties gatavam pabeigt darbu, nospraust pabeigšanas termiņu un tajā arī
pabeigt darbu?
 Stipendijas un darba vadītāja ietekme uz darba pabeigšanu? Darba vadītājs:
atbalsts vai šķērslis?
 Kā izvēlēties – disertāciju, rakstu kopu vai monogrāfiju?
 Publikāciju daudzums un kvalitāte
 Kā likt darbam izskatīties pabeigtam?
 Kopsavilkumu tapšana
Kafijas pauze ar uzkodām

12.00-13.30 No disertācijas līdz doktoram: jauno doktoru pieredzes stāsti










Darba iesniegšana katedrā – termiņi un process
Darba iesniegšana promocijas padomē – termiņi un process
Recenzentu izvēle un komunikācija ar tiem
Darba iesiešana, UDK, ISBN numuri – tipogrāfija, mājas printeris vai kā?
Sludinājumu, darba kopiju iesniegšana u.c. tehniskie darbi – kas to dara?
Sajūtas un norises aizstāvēšanā
Galda klāšana
Dr.diploma saņemšana
* Dzīve ar Dr. – vai kas ir mainījies?

Dalība: LJZA biedriem 1Ls, pārējiem 2Ls
Lūdzu līdz 21.novembrim pieteikties šeit: http://ej.uz/24nov

Jaunie doktori, kas dalīsies savā pieredzē

Vilnis Šķipars

Augst
Nozare/ P.padome
-skola
RTU
Biomateriāli un
biomehānika
RTU
Materiālzinātne
Datorvadības sistēmas
RTU
Komunikācijas
LU
zinātne
LU
Ģeoloģija
LMA
Vizuālās mākslas un
kultūras vēstures un
teorija
LLU
Mežzinātne

Luīze Ventaskrasta

LSPA

V.Uzvārds
Kristīne Šalma-Ancāne
Gita Šakale
Ivars Karpičs
Mārtiņš Kaprāns
Andris Karpovičs
Daina Lāce

Sporta pedagoģija

Aizstāvējies
2011.g. novembrī
2012.g. septembrī
2012.g. novembrī
2012. g. maijā

Dr.
ilgums
4 gadi

2010. g. septembrī
2010. g. decembrī

4
4
6 (1 g.
akad.)
5
10

2011. g. novembrī

4

2012.g. februārī

7 g. un 6
mēn.

