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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes Studentu padomes 

2019.gada 7. augusta valdes sēdē 

protokols Nr. 1.4/VS-33 

 

LU Studentu zinātniskās konferences 

NOLIKUMS 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Latvijas Universitātes Studentu padome (turpmāk – LU SP) organizē Latvijas 

Universitātes (turpmāk – LU) Studentu zinātnisko konferenci (turpmāk – konferenci) 

ar mērķi dot iespēju studentiem iesaistīties pētniecībā, prezentējot darbu, kas var 

nebūt saistīts ar prezentētāja pārstāvēto studiju programmu, attīstīt studentu 

individuālās kompetences un talantus, veicinot  komunikāciju starp LU fakultātēm. 

2. Konferences un ar to saistīto pasākumu laikā notiks fotografēšana un filmēšana. 

Fotogrāfijas un videomateriālus pasākuma organizatori plāno izmantot publicitātes un 

sabiedrības informēšanas vajadzībām, izvietojot iegūtos materiālus LU SP 

komunikācijas kanālos. 

II.  Konferences organizācija un norise 

3. Konference  notiks 2019. gada 21. un 22. novembrī Microsoft Inovāciju centrā 

(Kalpaka bulvārī 4). 

4. Konference tiek organizēta šādās zinātņu nozarēs, kam tiek veidotas attiecīgi 

atbilstošas zinātniskās komisijas:  

4.1. Humanitārās zinātnes; 

4.2.  Sociālās zinātnes; 

4.3.  Dabas zinātnes; 

4.4.  Eksaktās zinātnes. 

5. Konferences tēma ir “Homo et..” 

6. Pētījumu prezentācijas tiks organizētas četrās sekcijās: 
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6.1.  Homo et persona; 

6.2.  Homo et societas; 

6.3.  Homo et natura; 

6.4.  Homo et innovationes. 

7. Dalībai konferencē tiks izsludināts konkurss, kurā var piedalīties jebkuras Latvijas 

augstākās izglītības iestādes pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

līmeņa programmas, bakalaura vai maģistra studiju līmeņa programmas students. 

8. Zinātniskās komisijas sastāvu veido 4 līdz 6 cilvēki, kuri no sava vidus ievēl 

komisijas vadītāju.  

9. Zinātniskās komisijas sastāvu veido doktorantūras studenti, attiecīgās zinātnes 

nozares eksperti vai LU akadēmiskā personāla pārstāvji.  

10. Zinātniskās komisijas sastāvu izvirza konferences projekta vadītājs un apstiprina 

LU SP valde.  

11. Attiecīgās zinātnes nozares zinātniskā komisija pieņem lēmumus ar absolūtu 

komisijas locekļu balsu vairākumu (t.i. vairāk nekā pusi komisijas locekļu skaita 

balsīm). Zinātniskā komisija balsošanu var veikt elektroniskā formā, izmantojot 

komisijas locekļa iepriekš norādītu e-pasta adresi. 

12. Komisijai ir tiesības atsevišķu darbu izvērtēšanai piesaistīt attiecīgās nozares          

ekspertu no malas, par to paziņojot projekta vadītājam. 

III. Pieteikumu pieņemšana un izskatīšana 

13. Pieteikumu pieņemšana konferencei notiek no 2019. gada 3. septembra līdz 

2019. gada 4. oktobra plkst. 23:59, pretendentiem iesūtot tēmu pieteikumu uz e-pasta 

adresi – konference@lusp.lv, kuru izskata zinātniskā komisija attiecīgajā zinātnes 

nozarē. 

14. Tēmas pieteikums konferencei var būt 1 autora līdz 5 autoru grupas veidots 

pētījums. 

15. Iesniedzot pieteikumu dalībai konferencē, pieteikuma iesniedzējs sniedz 

piekrišanu vai atsaka piekrišanu darba publicēšanai konferences rakstu krājumā.  

16. Saņemtos pieteikumus konferencei, 2 posmos, vērtēs šī nolikuma 4. punktā 

noteiktās zinātniskās komisijas.  

17. Pieteikumā pretendents norāda: 

17.1. vārdu, uzvārdu, augstākās izglītības iestādi, studiju programmu, telefona 

numuru, e-pastu (personas dati vārds uzvārds tiks apstrādāti, lai identificētu 
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pretendentu, savukārt kontaktinformācija, lai sazinātos ar pretendentu par 

konferences organizāciju un norisi); 

17.2. referāta virsrakstu, anotāciju (anotācija no 1 500 līdz 2 500 rakstu zīmēm ar 

atstarpēm), kurā tiek pamatota un izklāstīta pētījuma koncepcija, ievirze, 

izvirzītais mērķis un uzdevumi, ievērojot teksta noformējuma prasības – 

Times New Roman, burtu izmērs 12, atstarpes starp rindām 1,5.  

18. Pieteikumā pretendents var norādīt vēlamo konferences sekciju, taču konferences 

organizatori un zinātniskās komisijas attiecīgajā zinātnes nozarē var pretendenta 

pētījumu novirzīt uz citu konferences sekciju.  

19. Zinātniskā komisija attiecīgajā zinātņu nozarē patur tiesības vērtēt tikai 

reglamentēto darba apjomu. Ja apjoms nav ievērots, tad zinātniskā komisija var darbu 

nevērtēt vai vērtēt tikai atsevišķas iesūtītā darba daļas. 

20. Pirmajā posmā no 2019. gada 5. oktobra līdz 2019. gada 18. oktobrim zinātniskās 

komisijas attiecīgajā zinātnē vērtēs elektroniski iesniegtos rakstiskos pieteikumus, 

izvērtējot tēmas pieteikuma zinātnisko loģiku, oriģinalitāti un pētniecisko koncepciju, 

pētījuma ētiku, teksta noformējumu (skat. 1. pielikums). 

21. Apstiprinātajiem konferences dalībniekiem līdz 2019. gada 14. novembrim 

jāiesūta rakstisks referāts izvērtēšanai zinātniskajai komisijai, kā arī, ievērojot 

konferences organizatoru komandas norādījumus, jāiesūta pētījuma prezentācija 

norādītajā termiņā. 

22. Dalība konferencē tiek apstiprināta vai noraidīta elektroniski, uz pretendenta 

norādīto e-pasta adresi līdz 2019. gada 21. oktobra plkst. 17.00, nosūtot lēmumu. 

Apstiprinātiem dalībniekiem ir tiesības atteikties no piedalīšanās konferencē, par to 

paziņojot 3 dienu laikā pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas, rakstot uz e-pastu 

konference@lusp.lv.  

23. Otrajā posmā no 2019. gada 14. novembra līdz 2019. gada 29. novembrim 

zinātniskā komisija, vērtējot rakstiski iesniegto referātu, sniegs rekomendāciju 

publicēt vai nepublicēt to zinātniskajā rakstu krājumā, balstoties uz šādiem 

kritērijiem: pētnieciskā darba loģika, oriģinalitāte, koncepcija, valoda, noformējums, 

pētījuma ētika, darba prezentācija (skat. 2. pielikums). 

24. Ja zinātniskā komisija  attiecīgajā zinātnes nozarē konstatē pētījuma ētikas 

pārkāpumus, tad iesniegtais pieteikums vai pētījums netiek vērtēts un virzīts dalībai 

konferencē.  

mailto:konference@lusp.lv
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25. Zinātniskajai komisijai attiecīgajā zinātnes nozarē, iepriekš vienojoties ar 

konferences organizatoru komandu, ir tiesības nominēt iesniegto darbu kādam 

papildus apbalvojumam. 

IV. Apbalvošana 

26. Konferences laureāti – trīs augstāko punktu skaita ieguvēji katrā Konferences 

sekcijā – tiks apbalvoti. Visi konferences dalībnieki saņem LU studentu zinātniskās 

konferences organizatoru pateicības. 
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1. pielikums. LU Studentu zinātniskās konferences 

tēmas pieteikuma vērtēšanas veidlapa 

Informācija par studentu un referāta tēmas pieteikumu: 

Studenta vārds, uzvārds  

Referāta tēmas nosaukums  

Augstākās izglītības iestādes 

un studiju programmas 

nosaukums 

 

Studiju kurss  

Zinātņu sekcija  

 

Referāta tēmas pieteikuma vērtēšanas kritēriji: 

Kritērijs Vērtēšanas skaidrojums Iegūtie 

punkti 

Komentāri 

Referāta tēmas 

pieteikuma 

zinātniskā loģika: 

✓ darba satura atbilstība 

virsrakstam; 

✓ pieteikuma teksta daļu un 

elementu savstarpēja 

saistība un saskaņa; 

✓ pieteikuma loģika un 

argumentācija, izteikto 

apgalvojumu pamatojums; 

✓ zinātniskajam stilam 

atbilstoša valoda un 

teksveide 

0-10 punkti  

Referāta tēmas 

pieteikuma 

oriģinalitāte: 

✓ referāta tēmas pieteikuma 

novitāte zinātnes nozares 

kontekstā; 

✓ referāta tēmas pieteikuma 

aktualitātes pamatojums; 

0-10 punkti  

Referāta tēmas 

pieteikuma 

koncepcija: 

✓ pētījuma problēmas 

apraksts un pamatojums; 

0-10 punkti  
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Pētījuma ētika ✓ ir vai nav ievērota 

pētījuma ētika 

 Ja tiek konstatēti pētījuma 

ētikas pārkāpumi, tad darbs 

netiek vērtēts un tālāk virzīts 

dalībai konferencē 

Gala vērtējums (maksimums- 30 punkti):  

 

Zinātniskās komisijas jautājumi vai komentāri ( ja tādi ir): 

1. …. 

2. …. 

Iesniedzot šo pieteikumu piekrītu/nepiekrītu, ka mans referāts tiek publicēts 

konferences rakstu krājumā (norādot autora vārdu, uzvārdu). 

 

Darbs tiek izvirzīts/ netiek izvirzīts dalībai LU Studentu zinātniskajā konferencē 

_________________________(sekcijas konferences nosaukums).  

 

Datums: __.__.____.   
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2. pielikums. LU Studentu zinātniskās konferences 

rakstiskā referāta un prezentācijas vērtēšanas 

veidlapa 

Informācija par studentu un referāta tēmas pieteikumu: 

Studenta vārds, uzvārds  

Referāta tēmas nosaukums  

Augstākās izglītības iestādes 

un studiju programmas 

nosaukums 

 

Studiju kurss  

Konferences sekcija  

 

Referāta tēmas pieteikuma vērtēšanas kritēriji: 

Kritērijs Vērtēšanas skaidrojums Iegūtie 

punkti 

Komentāri 

Pētījuma  zinātniskā 

loģika: 

✓ darba satura atbilstība 

virsrakstam; 

✓ pieteikuma teksta daļu un 

elementu savstarpēja 

saistība un saskaņa; 

✓ pieteikuma loģika un 

argumentācija, izteikto 

apgalvojumu pamatojums; 

✓ zinātniskajam stilam 

atbilstoša valoda un 

teksveide 

0-10 punkti  

Pētījuma 

oriģinalitāte: 

✓ referāta tēmas pieteikuma 

novitāte zinātnes nozares 

kontekstā; 

✓ referāta tēmas pieteikuma 

aktualitātes pamatojums; 

0-10 punkti  

Pētījuma koncepcija: 

 

✓ pētījuma problēmas un 

aktualitātes apraksts un 

0-10 punkti  
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pamatojums; 

✓ pētījuma mērķis un 

uzdevumu formulējums; 

✓ pētījuma struktūra; 

✓ pētījuma secinājumi tiek 

veidoti no pētījumā 

iegūtajām atziņām, 

rezultātu analīzes, sniedz 

atbildes uz pētījumā 

izvirzītajiem jautājumiem 

Pētījuma valoda un 

noformējums 

✓ darbā konsekventi izmantos 

viens bibliogrāfisks 

noformējums; 

✓ atbilstoši izmantotas un 

korekti noformētas 

atsauces; 

✓ darbs uzrakstīts stilistiski 

labā valodā, bez 

pareizrakstības kļūdām 

 

0-10 punkti  

Pētījuma 

prezentācija 

✓ prezentācija ir viegli 

uztverama un strukturizēta; 

✓ uzstāšanās ilgums atbilst 

laika limitam; 

✓ uzstāšanās ir pārliecinoša, 

izmantota literāra valoda; 

✓ vizuālie materiāli ir labi 

uztverami; 

✓ vizuālo materiālu lietojuma 

pamatotība; 

0-10 punkti  

Pētījuma ētika ✓ ir vai nav ievērota pētījuma 

ētika 

netiek 

piešķirti 

punkti 

ja tiek konstatēti pētījuma 

ētikas pārkāpumi, tad 

darbs netiek vērtēts un 

tālāk virzīts dalībai 

konferencē 

Gala vērtējums (maksimums- 50 punkti):  
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Zinātniskās komisijas jautājumi vai komentāri ( ja tādi ir): 

1. … 

2. … 

3. … 

 

Darbs tiek izvirzīts/ netiek izvirzīts publicēšanai LU studentu zinātniskās konferences rakstu 

krājumā vai kādam citam apbalvojumam.  

 

Datums: __.__.____.   

 

 


