
Apstiprināts 

BVEF domes 2021.gada 2.marta sēdē 

Lēmums Nr. 22-3/27 
  

BVEF GESS nodaļas sēdē  

2021.gada 12.februārī 

Prot.Nr.22-16/4  

 

Latvijas Universitātes 

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas 

Lektora 

DARBA UZDEVUMI 

 

Akadēmiskajam amatam atbilstošas zinātnes nozares nosaukums: Ekonomika un uzņēmējdarbība  

 

1. Plānotais pētniecības darbs un spēja piesaistīt resursus projektu veikšanai  
1.1.Līdzdalība Latvijas un starptautiskajos projektos par inovāciju ekosistēmas attīstību 

Latvijā, iesaistot pētniecībā studējošos.  

1.2.Līdzdalība Latvijas un starptautiskos starpdisciplināros pētniecības projektos savas 

kompetences ietvaros.  

 

2. Izglītības programmu grupā Ekonomika un uzņēmējdarbība  

 

 

Plānotais darbs bakalaura un maģistra studiju programmās: 

• Ekon3065 Starptautiskās organizācijas un ekonomiskā globalizācija, 32 st.,4KP, B daļa (BSP) 

 (angļu val.); 

• Ekon3065 Starptautiskās organizācijas un ekonomiskā globalizācija, 32 st.,4KP, B daļa (BSP) 

(latviešu val.);  

• Ekon5137 Tautas attīstība ekonomikas globalizācijas apstākļos (semināri) (MSP); 

• VadZ1060 Starptautiskā ekonomika un bizness, 32 st., 4 KP, A daļa (BSP) (angļu val.); 

• VadZ3109 Starptautiskās uzņēmējdarbības atbalsta politika Eiropas Savienībā un Latvijā, 64 st., 4 

KP, B daļa (BSP) (latviešu, angļu val,). 

 

 

3. Zinātniskās publikācijas  

3.1. Piedalīties ar ziņojumu starptautiskās un vietējās zinātniskās konferencēs un kongresos vismaz 

vienu reizi gadā.  

3.2. Dalība zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju sagatavošanā: 1-2 raksti gadā. Sagatavot un 

publicēt zinātniskus rakstus starptautiskos recenzējamos, vietējās nozīmes žurnālos un datu bāzēs 

(Scopus, Web of Science) indeksējamos izdevumos. Publikācijās un intervijās norādīt piederību 

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātei.  

 

 

4. Citi uzdevumi  
• Regulāri aktualizēt un pilnveidot docējamos kursus, metodiskos materiālus, tajā skaitā arī e-vidē.  

• Izstrādāt jaunus studiju kursus, atbilstoši izmaiņām studiju programmu saturā.  

• Piedalīties BVE fakultātē realizēto studiju programmu sagatavošanā atkārtotai akreditācijai, 

pašvērtējumam.  

• Piedalīties izglītības un pētniecisko projektu pieteikumu izstrādē un projektu realizācijā.  

• Piedalīties zinātniskajos pasākumos, projektos (konferences un semināri) vismaz reizi divos gados.  

• Būt kā līdzautoram autoru kolektīva sagatavotās publikācijās un grāmatās. 



 

• Popularizēt studijas Latvijas Universitātē, piedaloties skolēnu pasākumu organizēšanā un vadīšanā, 

1-2 reizes gadā.  

 

5. Amata pienākumu (lekcijām un pētniecībai) veikšanai nepieciešamās valodas zināšanas 

5.1.Latviešu C2  

5.2.Angļu valoda C1  

5.3. Citu valodu zināšanas uzskatāmas par priekšrocību  
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