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11.02.2020.

Rīgā

9-23/2/2020

Par rezidentūras pretendentu uzņemšanu Rīgas Stradiņa universitātes otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmā “Rezidentūra medicīnā” un Latvijas
Universitātes izglītības programmā “Medicīna” no valsts budžeta līdzekļiem finansētās
studiju vietās

Lai nodrošinātu rezidentūras pretendentu uzņemšanu 2020./2021. akadēmiskajā gadā,
pamatojoties uz Vienoto uzņemšanas noteikumu Rīgas Stradiņa universitātes otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmā “Rezidentūra medicīnā” un Latvijas
Universitātes programmā “Medicīna” no valsts budžeta līdzekļiem finansētās studiju vietās
2020./2021. akadēmiskajam gadam (apstiprināts Rīgas Stradiņa universitātes Senātā 2020.gada
21.janvārī, prot. Nr. 2-1/1/2020 un Latvijas Universitātes 2020. gada 4. aprīļa Rektora rīkojums
Nr.1/118; turpmāk – VUN)

NOSAKĀM: 1. Vienotajai Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes uzņemšanas
komisijai (turpmāk – VUK) organizēt uzņemšanu studiju programmās šādā kārtībā:
1.1. Organizēt elektronisko pieteikšanos studijām no 2020.gada 1. jūnija līdz 8. jūlijam
http://uznemsana-rezidentura.lv/
1.2. Organizēt dokumentu pieņemšanu un elektronisko pieteikumu apstiprināšanu no 2. jūlija
līdz 8.jūlijam, darbdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00, 7.jūlijā no plkst. 8.00 līdz 19.00, Latvijas
ārstu biedrībā, Skolas ielā 3, Rīgā.
1.3. No 6. jūlija līdz 10. jūlijam VUK vērtē iesniegto dokumentu atbilstību noteiktajiem
vērtēšanas kritērijiem un to vērtējumu skalai.
1.4. Reflektantu konsultācijas par sistēmā aprēķinātajiem aktivitāšu punktiem 30. un 31. jūlijā
no plkst.10.00 līdz 15.00, Latvijas ārstu biedrībā, Skolas ielā 3, Rīgā.
1.5. Organizēt intervijas rezidentūras reflektantiem no 3.augusta līdz 8.augustam;
1.6. 11. augustā rezidentūras pretendenti veikt specialitātes izvēli;
1.7. Atlases konkursa rezultātus paziņot 14. augustā no plkst. 9.00
1.8. 14. augustā rezidentūras pretendentiem veic universitātes izvēli.
1.9. Organizēt studiju līgumu slēgšanu RSU 20., 21. augustā un LU no 08:00 līdz 17:00.

2. Noteikt pretendentu reģistrēšanas pakalpojuma maksas apmēru :
2.1.reģistrējoties elektroniski https://uznemsana.rsu.lv – EUR 15.00 (piecpadsmit euro, 0
centi);
2.2.reģistrējoties klātienē – EUR 20.00 (divdesmit euro, 0 centi):
3. Punktā 21. noteiktie darba devēju pārstāvji un profesionālo asociāciju pārstāvji nav darba
attiecībās ar augstskolām un nepārstāv nevienas augstskolas intereses.
4. Iesniedzot dokumentus atlases konkursam, iesniedzama motivācijas vēstule A4 formātā
(datorrakstā, burtu lielums 12pt, Times New Roman).
5. Sertifikātiem, kuri apliecina darbību zinātniskajos pulciņos (VUN 27.4.1. punkts), derīguma
termiņš attiecīgi pagarinās, ja pēdējo 3 (triju) gadu laikā:
5.1.pretendents studējis rezidentūrā;
5.2.pretendents ir atradies grūtniecības un bērnu kopšanas atvaļinājumā;
5.3.pretendents atradies akadēmiskajā atvaļinājumā.
6. Papildināt punktu 27.3 ar specialitātēm “Bērnu ķirurgs”, “Bērnu neirologs” un “Bērnu
psihiatrs”.
7. Labot pārrakstīšanās kļūdu VUN 28.1.punktā (saistībā ar 28.2.punktu un 28.1.punktu izteikt
šādi – “Diplomā norādītā vidējā svērtā atzīme (ieskaitot valsts pārbaudījumu un pētnieciskā
darba vērtējumu)”.
8. Precizēt VUN 27.4.2.punktu: “Zinātniskā darbība aktivitātes (ne vairāk kā 3 (trīs)
apliecinājumi).
9. Labot pārrakstīšanās kļūdu VUN 33. punktā un pēdējo teikumu izteikt šādi: “Līdzvērtīgu
rezultātu gadījumā priekšroka dodama pretendentiem ar noslēgtu vienošanos atbilstoši
Noteikumu 30.punktam.
10. VUN 3. pielikuma pretendentu intervijas kritēriji, ieskaitot intervijas jautājumus, katrs
vērtējams ar 0 līdz 2 punktiem.
11. Universitātēm nodrošināt šī VUK rīkojuma publicēšanu savās mājas lapās.
12. Rezidentūras
pamatprincipus:

pretendentu

zinātnisko

aktivitāšu

vērtēšanā

izmantot

sekojošus

12.1. Par mutisku referātu uzskata uzstāšanos konferencē ar prezentāciju un apliecinājumu par
mutisku uzstāšanos.
12.2. Punktus par mutisku referātu saņem ziņotājs, līdzautoriem, tas tiek vērtēts kā tēzes. 12.3.
Postera prezentācija tiek vērtēta kā tēzes.
12.4. Zinātniskie darbi ar identisku nosaukumu un vienādiem pētījuma rezultātiem tiek vērtēti
kā viens darbs.
12.5. Tēžu publikācija recenzētos žurnālos tiek vērtēta kā publikācija.
13. Interviju vērtēšanas jautājumi nav uzdodami identi VUN 3. pielikumā norādītajam.
Jautājumi var tikt pārfrāzēti ar citiem vārdiem, atstājot jautājuma ideju.
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14. VUN 3. pielikuma pretendentu interviju jautājumu bloka “Motivācija”, jautājumi: “Kāpēc
esiet izvēlējies tieši šo specialitāti?” un “Kas Jūs saista šajā specialitātē?” – vērtējams kā viens
jautājums, vērtējumu skalā no 0 – 2 punktiem. Jautājumu bloka “Citi jautājumi un apsvērumi”
sadaļa vērtējama skalā no 0 – 4 punktiem.
15. VUK, vērtējot iesniegtos dokumentus Vienotai uzņemšanai rezidentūrā 2020./2021.
akadēmiskajam gadam, ieskaitīs kā realizētas visas zinātniskās aktivitātes līdz 08.07.2020. (līdz
dokumentu pieņemšanas beigām), par kurām studējošie ir saņēmuši apstiprinājumu konferences organizatori ir atsūtījuši rakstisku apstiprinājumu, ka konkrētā autora konkrētais
pētījums ir pieņemts kā tēzes, stenda referāts vai mutisks referāts.
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