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Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 

profesora darba uzdevumi ( 0,5 slodze) 

1. Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums: zinātnes nozare  

“Ekonomika  un uzņēmējdarbība”, apakšnozare “Finanses un kredīts”  

2.  Pētniecības darba joma:  komercbanku risku vadība, banku darbība, finanšu tehnoloģiju attīstība 

3.  Zinātniskais, pedagoģiskais un organizatoriskais darbs 

Darba uzdevumi 
Minimālās prasības izpildei  

6 gadu laikā 

3.1. Zinātniskais darbs 

Sagatavot publikācijas zinātniskajam žurnālam vai konferenču 

ziņojumu izdevumam, kas indeksēts datubāzē Scopus vai Web of 

Science  

5 publikācijas 

Uzstāties ar ziņojumiem starptautiskās zinātniskās konferencēs 

un kongresos 
1 reizi gadā 

Vadīt un piesaistīt resursus projektiem par banku risku vadības 

un finanšu tehnoloģiju attīstības aktuālām problēmām; 1 projekts 

Iesaistīt studentus zinātniski pētnieciskajos projektos. 1 projekts 

Recenzēt promocijas darbus 2 

Uzturēšana LZP eksperta tiesības Ekonomikas un vadībzinību 

nozarē Aktīvas LZP eksperta tiesības 

3.2. Pedagoģiskais darbs 

Docēt studiju kursus maģistra studiju programmās saskaņā ar 

plānoto slodzi:  

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā 

Finanšu ekonomika (20763, 20764) 

 

Finanšu instrumentu portfeļu analīze 

un vadība (Ekon5073) 3 KP, B daļa;  

Finanšu inženierija (Ekon6047) 3 KP, 

B daļa); 

Komercbanku vadība (EkonP018) 3 

KP, A daļa 

Docēt studiju kursus bakalaura studiju programmās saskaņā ar 

plānoto slodzi: 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

Finanšu menedžments (20796) 

BSP Grāmatvedība, analīze, audits (207BA) 

 

Komercbanku operācijas (EkonP066) 4 

KP, B daļa; 

Banku vadība (P800) 2 KP, B daļa 

 

Vadīt doktorantu darbus, konsultēt doktorantus un grāda 

pretendentus promocijas darbu vai publikāciju izstrādē  

Panākt vismaz 1 doktoranta 

promocijas darba aizstāvēšanu 

Noslēguma darbu vadīšana pēc BVEF Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vajadzībām 

5 bakalaura vai maģistra darbi 

akadēmiskajā gadā, ja būs  

nepieciešams 



Noslēguma darbu recenzēšana pēc Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vajadzībām 

5 bakalaura vai maģistra darbi 

akadēmiskajā gadā, ja būs 

nepieciešams 

Docējamo kursu satura aktualizēšana un e-kursu materiālu 

pilnveidošana 

Katru akadēmisko gadu atbilstoši 

studiju programmu plāniem   

Dalība studiju programmu pilnveidošanā pēc BVEF Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vajadzībām 

Katru akadēmisko gadu atbilstoši 

studiju programmu plāniem   

Darbība noslēguma darbu aizstāvēšanas komisijās pēc BVEF 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vajadzībām 
Katru akadēmisko gadu 

Vadīt nodarbības ārvalstu augstskolās Pēc nepieciešamības 

Sagatavot mācību līdzekli 1 

3.3. Organizatoriskais darbs 

Piedalīties aktivitātēs, kas veicina BVEF un Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas attīstību 
Pēc nepieciešamības 

Piedalīties profesoru padomes, promocijas padomes vai 

zinātniskās institūcijas zinātnes padomes darbībā 
Pēc nepieciešamības 

Darbība starptautisko konferenču organizācijas komitejās, 

līdzdalība starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanā 
Pēc nepieciešamības 

Darbība datubāzēs SCOPUS vai Web of ScienceCore Collection 

indeksēto zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijās   

Pēc nepieciešamības 

|Recenzēt zinātniskās publikācijas zinātnisko rakstu izdevumos, 

kuri indeksēti datubāzēs SCOPUS vai Web of ScienceCore 

Collection 

Pēc nepieciešamības 

Piedalīties ar fakultātes vadību saskaņotos zinātnes 

popularizēšanas pasākumos pēc Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vajadzībām 

Pēc nepieciešamības 

Pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, pedagoģiskās prasmes un 

svešvalodas zināšanas  

1  kvalifikācijas celšanas pasākums 

gadā 

4. Valodu zināšanas  

Valsts valodas zināšanas C1 

Pārējās ES valstu oficiālajās valodās – angļu valodas zināšanas B2 

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