Iesniedzamie dokumenti atlases konkursam otrā līmeņa augstākās izglītības programmai “Rezidentūra
medicīnā” un programmā “Medicīna”, pretendējot uz specialitāti un pretendējot uz zobu protēzista,
ortodonta, bērnu zobārsta, endodonta un paradontolga apakšspecialitāti
Dokumentus jāiesniedz tik eksemplāros, uz cik specialitātēm pretendējat – 1 vai 2
Iesniedzamie dokumenti sakārtojami šādā secībā un kārtībā:
1. Reflektanta iesniegums

Izdruka no sistēmas, aizpilda VUK darbinieks, paraksta reflektants

2. Pases vai personas apliecības kopija
(oriģināls jāuzrāda)

Uz pases vai personas apliecības kopijas obligāti jāuzraksta: ’’Pases / personas
apliecības kopijas ir pareiza.’’ Jānorāda datums, reflektantam jāparakstās,
jāuzraksta paraksta atšifrējums.

3. Diploma kopija, kas apliecina iegūtu
ārsta vai zobārsta grādu (oriģināls
jāuzrāda)
4. Diploma pielikuma kopija (oriģināls
jāuzrāda)

Nevajag diploma pielikumu angļu valodā, kā arī pielikuma sadaļu par izglītības
sistēmu Latvijā.

5. Apliecinājums
(iesniedzams
1
apliecinājums) par darbību studentu
zinātniskajos pulciņos pēdējo 3 gadu
laikā

Studentu zinātniskā biedrības vai
Zinātnes virziena vadītāja izsniegts
apliecinājums vai izziņa par darbībām studentu zinātniskajos pulciņos (numurēti
un /vai reģistrēti pulciņu vadītāju parakstīti sertifikāti):

6. Zinātniskā darbība pēdējo
(maksimums 3 publikācijas)

Jāiesniedz izdevuma vāka (titullapas), satura rādītāja un pašas publikācijas/tēzes
kopija (oriģināls jāuzrāda). Autora vārds un publikācijas nosaukums ir jāiekrāso

laikā

1) zinātniskā pulciņa vadīšana;
2) uzstāšanās zinātniskajā pulciņā;
3) zinātniskā pulciņa apmeklēšana.

ar marķieri, katra publikācija ir jāatdala ar krāsainu indeksiņu




7. Vienošanās ar pašvaldību vai valsts vai
pašvaldības ārstniecības iestādi, kas
sniedz no valsts budžeta apmaksātus
veselības aprūpes pakalpojumus ārpus
Rīgas, par darba tiesisko attiecību
uzsākšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē
ārpus Rīgas pēc rezidentūras programmas
beigšanas.*

Ja iesniedzat raksta, kas publicēts recenzētā zinātniskā medicīnas
izdevumā vai izdevniecības rakstisku apliecinājumu par raksta
pieņemšanu publicēšanai recenzētā zinātniskā medicīnas izdevumā,
lūdzu, uzskatāmi norādiet, ka tas ir recenzēts zinātnisks medicīnas
izdevums.
Ja tēzes, raksts ir publicēts elektroniskā izdevumā, lūdzu, norādiet
elektronisko adresi, kur tēzes vai raksts ir atrodams, kā arī pārliecinieties
par to, ka raksts tur ir reāli un publiski pieejams jebkuram interesentam.

Jāiesniedz vienošanās/līguma kopija, oriģināls jāuzrāda.
Vienošanās dokumentā ir jābūt noteiktam, ka darba tiesiskās attiecības tiks
nodibinātas tajā specialitātē, uz kuras rezidentūras studiju programmu rezidentūras
pretendents ir pieteicies.
*Vērtēs vienādu rezultātu gadījumā.

8. CV

CV jābūt parakstītam.

9. Ja
kādā
no
iesniedzamajiem
dokumentiem ir cits personas uzvārds
un/vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī
dokuments, kas apliecina uzvārda un/vai
vārda maiņu.

Jāuzrāda, piemēram, laulības apliecība vai cits vārda/uzvārda maiņu apliecinošs
dokuments.

10. Ja reflektants ārsta grādu ir ieguvis
ārvalstīs.

Ārvalstīs iegūtam diplomam un tā pielikumam ir jābūt notariāli iztulkotam. Ja
izglītība iegūta ārpus Latvijas, tiek pievienota Latvijas ārstu biedrības
profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības kopija (oriģināls jāuzrāda).
Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izziņu.

11. Dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma
apmaksas dokuments

Maksājumam jābūt veiktam bezskaidras naudas norēķinu formā ar
internetbankas starpniecību vai izmantojot Banklik pakalpojumu vienotās
uzņemšanas sistēmā.

12. Divas vienādas fotogrāfijas (3x4 cm).

Katra fotogrāfija jāizgriež atsevišķi, otrā pusē katrai fotogrāfijai jāuzraksta
reflektanta vārds, uzvārds un personas kods.

13. Motivācijas vēstule.

Motivācijas vēstulei jābūt parakstītai (noformēts A4 formātā, burtu lielums 12pt,
Times New Roman)

