
APSTIPRINĀTS 

LU Biznesa, vadības un  

ekonomikas fakultātes domē, 

2022. g. 14. novembrī, 

protokola Nr. 22-2/17 

domes lēmums Nr. 22-3/94 

 

 

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 

docenta darba uzdevumi ( 0,5 slodze) 

1. Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums1 

Nozare ‘Tiesību zinātne’, apakšnozare ‘Starptautiskās tiesības’  

2. Pētniecības darba joma:  Ārējās tirdzniecības, starptautisko investīciju vides un konkurences 

regulēšana, ekonomiskā drošība 

3. Zinātniskais, pedagoģiskais un organizatoriskais darbs 

Darba uzdevumi 
Minimālās prasības izpildei  

6 gadu laikā 

3.1. Zinātniskais darbs 

Publikāciju sagatavošana zinātniskajam žurnālam vai konferenču 

ziņojumu izdevumam, kas indeksēts datubāzē Scopus vai Web of 

Science  

6 publikācijas 

Uzstāšanās ar ziņojumiem starptautiskās zinātniskās konferencēs 

un kongresos 
1 reizi gadā 

3.2. Pedagoģiskais darbs 

Docēšana studiju programmās: 

Ekonomika (Bakalaura)-20771,  

Finanšu menedžments (Profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura)-20796,  

Grāmatvedība, analīze un audits (Bakalaura)-207BA,  

Biznesa vadība (Bakalaura)-207B7,  

E-biznesa vadība (Profesionālās augstākās izglītības bakalaura)-

207BF,  

Biznesa vadība [Angļu val.] (Bakalaura)-207B9 

Finanšu ekonomika (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) 

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija (Bakalaura) - 

43311 

 

saskaņā ar plānoto slodzi 

 

Komercdarbības tiesiskais regulējums 

(JurZ1126, 4 KP, lekcijas un semināri, 

obligātā daļa, pilna laika un nepilna 

laika studiju programmas, latviešu un 

angļu valodā): 

Ekonomika (Bakalaura)-20771,  

Finanšu menedžments (Profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura)-20796,  

Grāmatvedība, analīze un audits 

(Bakalaura)-207BA,  

Biznesa vadība (Bakalaura)-207B7,  

E-biznesa vadība (Profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura)-207BF,  

Biznesa vadība [Angļu val.] 

(Bakalaura)-207B9 

 

Komerctiesības (JurZP006, 2 KP, 

lekcijas un semināri, obligātā daļa, 

pilna laika maģistra studiju 

programma): 

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

par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm”. 



Finanšu ekonomika (Profesionālās 

augstākās izglītības maģistra)-20764,  

 

Starptautiskās nodokļu tiesības 

(JurZ4007, 2 KP lekcijas un semināri, 

obligātā daļa, pilna laika un nepilna 

laika studiju programma): 

Grāmatvedība, analīze un audits 

(Bakalaura)-207BA,  

 

Starptautiskās publiskās tiesības 

(JurZ3215, 4 KP lekcijas un semināri, 

obligātā daļa, pilna laika studiju 

programma): 

Starptautiskā ekonomika un 

komercdiplomātija (Bakalaura) - 

43311 + SEK AV) 

 

Noslēguma darbu vadīšana pēc BVEF Globālās ekonomikas 

starpdisciplināro studiju nodaļas vajadzībām 

2 bakalaura vai maģistra darbi 

akadēmiskajā gadā, ja būs  

nepieciešams 

Noslēguma darbu recenzēšana pēc BVEF Globālās ekonomikas 

starpdisciplināro studiju nodaļas vajadzībām 

2 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 Globālās 

ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas vajadzībām 

Katru akadēmisko gadu atbilstoši 

studiju programmu plāniem   

Darbība noslēguma darbu aizstāvēšanas komisijās pēc BVEF 

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas 

vajadzībām 

Katru akadēmisko gadu 

3.3. Organizatoriskais darbs 

LZP eksperta tiesību iegūšana tiesību nozarē un šo tiesību 

uzturēšana  
Aktīvas LZP eksperta tiesības  

Dalība aktivitātēs, kas veicina BVEF un Globālās ekonomikas 

starpdisciplināro studiju nodaļas attīstību 
Pēc nepieciešamības 

Dalība zinātnisko darbu recenzēšanā un apspriešanā, dalība 

zinātnisko un akadēmisko projektu pieteikumu sagatavošanā un 

iesniegšanā projektu konkursiem, savas kompetences ietvaros 

konsultāciju un eksperta atzinumu sniegšana pēc BVEF Globālās 

ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas vajadzībām  

Pēc nepieciešamības 

Dalība ar fakultātes vadību saskaņotos zinātnes popularizēšanas 

pasākumos pēc BVEF Globālās ekonomikas starpdisciplināro 

studiju nodaļas vajadzībām 

Pēc nepieciešamības 

Profesionālās kvalifikācijas un svešvalodas zināšanu 

pilnveidošana  

Apliecinājuma iegūšana par 

svešvalodas zināšanu līmeni  

4. Valodu zināšanas  

Valsts valodas zināšanas C1 

Pārējās ES valstu oficiālajās valodās – angļu valodas zināšanas B2 



Citas valodas   

 

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

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

 

Datums: _______________________/___________________/ 

 

 

 

______________________________ 


