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Latvijas Universitātes  

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes  

vadošā pētnieka darba uzdevumi  
       (akadēmiskais amats) 

1. Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums1:  

Ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības vadība 

 

2. Pētniecības darba jomas: uzņēmējdarbības ekonomika, publiskā sektora stratēģiskā vadīšana; 

jaunākās pētniecības metodes vadības un ekonomikas zinātnēs 

 

 3. Zinātniskais, pedagoģiskais un organizatoriskais darbs: 

 

Darba uzdevumi Minimālās prasības 

izpildei 6 gadu laikā 

3.1. Zinātniskais darbs 

Zinātniskā darba uzdevumi1. 

3.1.1. Fundamentālie un lietišķie pētījumi, iesaistoties un vadot 

nacionālos un starptautiskos projektus; promocijas darbu 

vadīšana, iesaistīt LU absolventus un jaunus zinātniekus 

pētnieciskajā darbā; referāti starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs Latvijā un ārvalstīs, kurās tiek aprobētas 

zinātniski pētnieciskajā darbā gūtās atziņas 

3.1.2. Recenzētas zinātniskās publikācijas zinātniskajos 

žurnālos vai konferenču ziņojumu izdevumos, kuri indeksēti 

datubāzēs SCOPUS, Web of Science, norādot piederību 

Latvijas Universitātei. 

3.1.3. Autora zinātnisko publikāciju Hirša indeksa pieaugums 
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3.2. Pedagoģiskais darbs3 

Pedagoģiskā darba uzdevumi2. Nav paredzēti 

Citi pedagoģiskā darba uzdevumi, t.sk. plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā konkrētā izglītības programmu 

grupā2. 

Nav paredzēti 

3.3. Organizatoriskais darbs 

Organizatoriskā darba uzdevumi2. Nav paredzēti 

 
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”. 



 

4. Valodu zināšanas 

 

Valsts valodas zināšanas   C2 

Pārējās ES valstu oficiālajās valodās – angļu valodas zināšanas B2 

Citas valodas  B1 

 

 

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns   _______________/_________/ 

 

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

pārskata periodā 

     

     Datums:                                          _______________________/  ___________________/   


