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Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 

 pētnieka darba uzdevumi  
       (akadēmiskais amats) 

1. Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums1:  

Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozare, ekonometrijas apakšnozare. 

2. Pētniecības darba jomas: ekonometrija, ekonomikas procesu modelēšana, vispārējā līdzsvara 

aprēķina modeļi.  

3. Zinātniskais, pedagoģiskais un organizatoriskais darbs: 

Darba uzdevumi Minimālās prasības izpildei 6 gadu laikā 

3.1. Zinātniskais darbs 

Zinātniskā darba uzdevumi1. Aktīvi darboties “LV PEAK” pētnieku grupā klimata mērķu 

ekonomiskās ietekmes modelēšanā un analīzē, kā arī 

piedalīties citos pētnieciskajos projektos.   

Piedalīties ar referātu starptautiskajās un vietējās 

zinātniskajās konferencēs un semināros – vismaz 3 reizes 

ievēlēšanas periodā.  

Iesaistīt LU studentus pētnieciskajā darbā.  

Publicēt zinātniskus rakstus Web of Science/Scopus 

datubāzes žurnālos, konferenču rakstu krājumos, recenzētās 

monogrāfijās ar piešķirto ISBN numuru – vismaz 2 

ievēlēšanas periodā. 

Citi zinātniskā darba uzdevumi, 

t.sk. spēja piesaistīt resursus 

projektu veikšanai. 

 

3.2. Pedagoģiskais darbs3 

Pedagoģiskā darba uzdevumi2.   

Citi pedagoģiskā darba 

uzdevumi, t.sk. plānotais darbs 

bakalaura, maģistra, doktora 

studiju programmā konkrētā 

izglītības programmu grupā2. 

 

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

“Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm”. 
2 Profesora un asociētā profesora amatiem formulē atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2021. noteikumiem Nr. 129 

“Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās 

un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība”. 
3 Izglītības tematisko programmu grupu norāda atbilstoši Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumiem Nr. 322 

“Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. 



3.3. Organizatoriskais darbs 

Organizatoriskā darba 

uzdevumi2.  

 

Citi organizatoriskā darba 

uzdevumi, t.sk. sadarbība ar 

sabiedrību. 

 

 

4. Valodu zināšanas 

Valsts valodas zināšanas   C1  

Pārējās ES valstu oficiālajās valodās – angļu valodas zināšanas Angļu valoda – C1  

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:                                           _______________________/  ___________________/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


