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Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 

lektora darba uzdevumi  (0,5 slodze) 
     (akadēmiskais amats) 

1. Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums1:  

Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozare, makroekonomikas apakšnozare. 

2. Pētniecības darba jomas: produktivitātes un konkurētspējas analīze. Tautsaimniecības 

strukturālā transformācija un ekonomiskā izaugsme. Investīcijas un investīcijas veicinošā 

politika.  

3. Zinātniskais, pedagoģiskais un organizatoriskais darbs: 

Darba uzdevumi Minimālās prasības 

izpildei 6 gadu laikā 

3.1. Zinātniskais darbs 

Publikāciju sagatavošana vispār atzītos (Web of Science un 

Scopus datubāzēs iekļautos) izdevumos, norādot piederību LU 

BVEF Ekonomikas  nodaļai 

3 publikācijas 6 gadu laikā 

Piedalīšanās starptautiskajās, Latvijas un LU zinātniskajās 

konferencēs. 

3 uzstāšanās 6 gadu laikā 

Piedalīšanās pētnieciskajā darbā minētajās jomās un rezultātu 

pielietojums mācību procesā. 

Izstrādāt 3 praktiskos darbus 

produktivitātes, investīciju 

un valsts stratēģiskās 

plānošanas procesu analīzei 

mācību procesā 

izmantošanai  

3.2. Pedagoģiskais darbs3 

Bakalaura darbu vadīšana atbilstoši fakultātes mācību spēku 

apstiprinātajām slodzēm. 

2 bakalaura darbi gadā 

Bakalaura darbu recenzēšana atbilstoši fakultātes mācību spēku 

apstiprinātajām slodzēm. 

2 bakalaura  darbi gadā 

Kursa darbu vadīšana atbilstoši fakultātes mācību spēku 

apstiprinātajām slodzēm. 

4 kursa darbi gadā 

Prakses vadīšana atbilstoši fakultātes mācību spēku 

apstiprinātajām slodzēm. 

5 darbi gadā 

 
1 Zinātnes nozari un apakšnozari norāda atbilstoši Ministru kabineta 23.01.2018. noteikumiem Nr. 49 

“Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm”. 



Docēšana  pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes un 

nepilna laika neklātienes studiju programmās latviešu grupām, 

kā arī jaunu kursu izstrāde. 

Bakalaura programmā: 

EkonP198 Makroekonomika 

4 KP (latviešu grupām) 

Ekon2085 Valsts stratēģiskā 

attīstība 4 KP (latviešu 

grupām) 

Ekon2147 Analītiskā 

makroekonomika 4KP 

(latviešu grupām) 

 

Maģistru programmā: 

Ekon5235 Industriālā 

politika 4 KP (latviešu 

grupām) 

Ekon5021 Investīciju 

politika 4 KP (latviešu 

grupām) 

Ekon5062 Makroekonomikas 

analīze 4 KP (latviešu 

grupām) 

Docējamo kursu satura aktualizēšana un e-kursu materiālu 

pilnveidošana 

Katru gadu atbilstoši 

aktuālajiem kursiem 

akadēmiskajā gadā 

3.3. Organizatoriskais darbs 

Dalība zinātnisko un akadēmisko projektu pieteikumu 

sagatavošanā un iesniegšanā projektu konkursiem Latvijā un 

starptautiskās sadarbības līmenī 

Piedalīties Biznesa, vadības un 

ekonomikas fakultātes Vadības 

un uzņēmējdarbības  un 

LVPEAK projektos 

 

Citi organizatoriskā darba uzdevumi, t.sk. sadarbība ar 

sabiedrību. 

Piedalīties LVPEAK 

aktivitātes, tai skaitā 

informatīvā biļetena 

“Ekonomikas barometrs” 

izstrādē  

 

 

4. Valodu zināšanas 

 

Valsts valodas zināšanas   C1 

Pārējās ES valstu oficiālajās valodās – angļu valodas zināšanas B2 

 

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns  _______________________/ G.Bērziņš / 

 

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

periodā 

        Datums:                                           _______________________/  ___________________/   


