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Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 

(turpmāk – ĢZZF) docenta darba uzdevumi 
 

1. Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums:  

Zemes zinātņu, fiziskās ģeogrāfijas un vides zinātņu nozare, cita Zemes zinātņu, fiziskās ģeogrāfijas un 

vides zinātņu apakšnozare 

2. Pētniecības darba jomas: 

2.1. Kultūrvides ilgtspēja klimata pārmaiņu kontekstā: izpēte un apsaimniekošanas risinājumi; 

2.2. Vides mainības izpēte, izmantojot ģeoarheoloģijas metodes. 

3. Zinātniskais, pedagoģiskais un organizatoriskais darbs: 

Darba uzdevumi Minimālās prasības izpildei 6 gadu laikā 

3.1. Zinātniskais darbs 

Publikāciju sagatavošana vispāratzītos (Web of 

Science un Scopus datubāzēs iekļautos) izdevumos, 

norādot piederību LU ĢZZF Vides zinātnes nodaļai 
4 publikācijas 

Uzstāšanās ar ziņojumiem starptautiskajās, Latvijas 

un LU zinātniskajās konferencēs 
6 uzstāšanās 

Piedalīšanās pētnieciskajā darbā dabas aizsardzības 

jomā un pētījumu rezultātus pielietot mācību procesā 

Konsultēt studentu pētniecisko darbu 

izstrādi 

3.2. Pedagoģiskais darbs 

Bakalaura un maģistru darbu vadīšana atbilstoši ĢZZF 

mācību spēku apstiprinātajām slodzēm 

Pēc vajadzības 

Bakalaura un maģistra darbu recenzēšana atbilstoši 

ĢZZF mācību spēku apstiprinātajām slodzēm. 

Pēc vajadzības 

Docēšana bakalaura studiju programmas 

studējošajiem 
Bakalaura studiju programmā “Vides 

zinātne”: 

VidZ1060 Ģeoarheoloģijas un 

arheometrijas pamati - 2 KP, obligātā daļa 

(A daļa) 

Bakalaura studiju programmā “Ģeoloģija”: 

Ģeol5033 Ģeoarheoloģija – 4KP, izvēles 
daļa (C daļa) 

Bakalaura studiju programmā “Kultūrvides 

mantojums”: 

SDSK1233 Kultūrvides projektu 

ekonomika un vadība – 2 KP, , obligātā 
daļa (A daļa) 

Docējamo kursu satura aktualizēšana un e-kursu 

materiālu pilnveidošana 

Katru gadu atbilstoši aktuālajiem kursiem 

akadēmiskajā gadā 

3.3. Organizatoriskais darbs 

Dalība starptautiskās sadarbības projektos un 

profesionālās apvienībās, kas saistītas ar pētniecības 

darba jomām (COST akcijas, sadarbība ar citām 

organizācijām, u.c.) 
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Pētniecības jomai atbilstošu konferenču, semināru un 

citu pasākumu organizēšana vai līdzdalība to 

organizēšanā 
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Dalība zinātnisko un akadēmisko projektu pieteikumu 

sagatavošanā un iesniegšanā projektu konkursiem 

Latvijā un starptautiskās sadarbības līmenī 

Regulāri piedalīties zinātniski pētniecisko 

projektu pieteikumu gatavošanā un vadībā 

Līdzdalība vides pārvaldības studiju un pētniecības 

virziena attīstībā 

Pēc nepieciešamības 

Savas zinātniskās kvalifikācijas celšana un jaunāko 

zinātnisko metožu piemērošanā pētniecības darbā 

nepārtraukti 

4. Valodu zināšanas 

Valsts valodas zināšanas C2 

Pārējās ES valstu oficiālajās valodās – angļu valodas zināšanas B2 
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Iepazinos __________________________ / ____________________/ 
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**  ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


