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Pielikums Nr. 1 

APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Universitātes  

Datorikas fakultātes  

Domes 2021. gada 22. decembra  

lēmumu  Nr. 28-2/78 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes 

profesora darba uzdevumi (0,25 slodze) 

 

1. Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums:    

Dabaszinātnes: Datorzinātnes un informātikas nozare, Intelektuālo sistēmu teorijas 

apakšnozare 

 

2. Pētniecības darba jomas: datorlingvistika, valodu tehnoloģijas 

 

3. Zinātniskais, pedagoģiskais un organizatoriskais darbs pārskata periodā (6 gadi): 

 
 

Darba uzdevumi Minimālās prasības izpildei 6 

gadu laikā 

3.1. Zinātniskā darbs Kvantitatīvais rādītājs 

Zinātniskā darba uzdevumi 1. punktā norādītajā nozarē 
Anonīmi recenzētas zinātniskās publikācijas zinātniskajos žurnālos vai 
konferenču ziņojumu izdevumos, kuri indeksēti datubāzē SCOPUS vai Web 
of Science Core Collection vai iekļauti datubāzē ERIH+, norādot piederību 
Latvijas Universitātei 

5 publikācijas 

Autora zinātnisko publikāciju Hirša indekss un tas tiek paaugstināts 3 
Uzstāšanās ar mutisku referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 
Latvijā un ārvalstīs 

5 referāti 

Pētniecības un attīstības projektu zinātniskā vadība vai zinātniskā līdzdalība 
to īstenošanā 

1 projekts 

Piešķirtas un atjaunotas Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības Jā, un tiek uzturētas 6 gadu laikā 

Citi zinātniskā darba uzdevumi 
Zinātnisko darbu un publikāciju recenzēšana un apspriešana 2 recenzija izdevumos ar 

starptautisku recenzentu loku 
Konsultāciju un eksperta atzinumu sniegšana savas kompetences ietvaros 
(pēc fakultātes vajadzībām) 

Visā periodā, pēc vajadzības  

3.2. Pedagoģiskais darbs Kvantitatīvie rādītāji 

Pedagoģiskā darba uzdevumi 
Doktorantu darbu vadība un to aizstāvēto promocijas darbu skaits 1 darbs 
Maģistra darbu vadība un aizstāvēto maģistra darbu skaits 3 darbi 
Nodarbību vadība ārvalstu studentiem Latvijā 1 kurss 

Citi pedagoģiskā darba uzdevumi 

Darbs studiju programmās, programmu īstenošana – studiju kursu 
docēšana un aktualizēšana (pēc fakultātes vajadzībām) 

DatZ1037, Automātu teorija, 2 krp. 
DatZ2035, Specseminārs, 2 krp. 
DatZ1131, Ievads dabiskās valodas 
apstrādē, 2 krp. 

Jaunu studiju programmu un studiju kursu izstrāde 1 kurss par datorlingvistiku 
Kursa darbu un studiju noslēguma darbu vadība 6 darbi 
Kursa darbu un studiju noslēguma darbu  recenzēšana 6 darbi 
Dalība studiju noslēguma darbu aizstāvēšanas komisijā Vismaz 3 reizes 6 gadu periodā  
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3.3. Organizatoriskais darbs Kvantitatīvie rādītāji 

Organizatoriskā darba uzdevumi2 
Starptautisko konferenču organizācijas komitejas vadība vai līdzdalība 
starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanā 

1 konference 

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā vai 
anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču 
ziņojumu izdevumā, zinātnisko rakstu recenzēšana izdevumos, kuri 
indeksēti datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection vai iekļauti 
datubāzē ERIH+ 

1 reizi 

Nacionāla un starptautiska mēroga zinātnisko, akadēmisko vai 
mākslinieciskās jaunrades konkursu, festivālu un citu līdzvērtīgu pasākumu 
organizācijas komitejas vadība vai līdzdalība nacionāla un starptautiska 
mēroga zinātnisko, akadēmisko vai mākslinieciskās jaunrades konkursu, 
festivālu un citu līdzvērtīgu pasākumu organizēšanā 

1 pasākums 

Citi organizatoriskā darba uzdevumi4 

Piedalīšanās zinātnisko un akadēmisko projektu pieteikumu sagatavošanā 
un iesniegšanā, finanšu resursu piesaistīšana 

2 pieteikumi 

Līdzdalība  organizētajos studējošo piesaistes pasākumos 2 reizes 6 gadu periodā, pēc 

vajadzības 

3.4. Valodu zināšanas 

Valsts valodas zināšanas   C2 

Angļu valodas zināšanas C1 

 

 

 

LU Datorikas fakultātes dekāne   prof. Zane Bičevska   

 

Iepazinos, esmu informēts par šo darba uzdevumu izpildes snieguma vērtēšanu katru otro 

gadu pārskata periodā 

 

                                                            

        Datums:                                           _______________________/ _________/   
 


