Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 31.07.2020.

1. pielikums

Grozījumi: LU 03.07.2020. rīkojums Nr. 1/269

APSTIPRINĀTS

LU 31.07.2020. rīkojums Nr. 1/308

ar LU 17.06.2020.
rīkojumu Nr. 1/234
APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Universitātes Studentu padomes
2020. gada 30. maija valdes
lēmumu Nr. 1.6/R-14

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 − Konference).
2. Konferences mērķis ir iesaistīt studentus pētniecībā, attīstīt studentu individuālās kompetences
un talantus, veicināt zināšanu pārnesi un pieredzes apmaiņu starp dažādām zinātņu nozarēm.
3. Konferences nolikums nosaka konferences organizatorisko kārtību.
4. Konferences organizatori dalībai izsludina konkursu, kurā var piedalīties jebkuras augstākās
izglītības iestādes studējošais.
5. Konferencē prezentētais darbs var nebūt saistīts ar pretendenta studiju programmu.
6. Konkursā iesniegtos pieteikumus izvērtē konferences izvērtēšanas komisija (turpmāk −
Komisija).
II. Konferences organizācija un norise
7. Konferences projekta vadītāju (turpmāk − Projekta vadītājs) apstiprina LU SP valde.
8. Konference tiek organizēta zinātņu nozarēs atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra
noteikumiem Nr. 49. “Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm”.
9. Konference tiek izsludināta ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tās norises sākuma, ievietojot
informāciju LU un LU SP komunikācijas kanālos.
10. Konferences tēma ir “Mundus et...”.
11. Pētījumu prezentācijas tiek organizētas četrās sekcijās:
11.1 . Mundus et homo;
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11.2 . Mundus et idea;
11.3 . Mundus et sciens;
11.4 . Mundus et communitas.
12. Konferencei iesniegtos darbu pieteikumus un rakstiskos ziņojumus izvērtē komisija 5 cilvēku
sastāvā.
13. Komisiju sastāda divi LU akadēmiskā personāla pārstāvji, divi ārējie eksperti un LU Inovāciju
centra projekta 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” vadītāja
vai viņas deleģēta persona.
14. Komisijas sastāvu izvirza konferences projekta vadītājs. Komisijas sastāvu apstiprina LU SP
valde.
15. Komisija pirmajā sēdē, kuru sasauc Projekta vadītājs, ievēl komisijas priekšsēdētāju, kurš
turpmāk sasauc un organizē komisijas sēdes.
16. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse tās locekļu.
17. Komisija atklāti balsojot pieņem lēmumus ar absolūtu komisijas locekļu balsu vairākumu (t.i.,
vairāk nekā pusi komisijas locekļu skaita balsīm). Komisija balsošanu var veikt elektroniskā
formā.
18. Atsevišķu darbu izvērtēšanā komisijai ir tiesības piesaistīt attiecīgās nozares ekspertu vai
speciālistu no malas, par to informējot Projekta vadītāju.
III. Pieteikumu pieņemšana un izskatīšana
19. Pieteikumu pieņemšana konferencei norit līdz 2020. gada 7. jūlija plkst. 23.59, pretendentiem
aizpildot LU un LU SP mājaslapā (lusp.lv) esošo pieteikuma anketu.
20. Iesniedzot pieteikumu dalībai konferencē, pieteikuma iesniedzējs sniedz vai atsaka piekrišanu
darba publicēšanai konferences rakstu krājumā un/vai dalībai konferences ietvaros notiekošajā
Stipendiju konkursā.
21. Pieteikuma anketā pretendents norāda:
21.1 . vārdu, uzvārdu, augstākās izglītības iestādi, studentu apliecības numuru, studiju
programmu, telefona numuru, e-pastu. Pretendenta personas dati tiks izmantoti personas
identificēšanai un saziņai konferences organizācija un norises ietvaros;
21.2 . darba virsrakstu, anotāciju (no 1500 līdz 2500 rakstu zīmēm ar atstarpēm), kurā tiek
pamatota un izklāstīta pētījuma koncepcija, ievirze, izvirzītais mērķis un uzdevumi.
22. Pieteikumā pretendents var norādīt vēlamo konferences sekciju, taču konferences
organizatoriem un komisijai ir tiesības pretendenta pētījumu novirzīt uz citu konferences
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sekciju, par to iepriekš informējot pieteikuma iesniedzēju.
23. Komisijai ir tiesības vērtēt tikai reglamentēto darba apjomu. Ja apjoms nav ievērots, tad
komisijai ir tiesības darbu nevērtēt vai vērtēt tikai atsevišķas tā daļas.
24. Komisija vērtē elektroniski iesniegtos pieteikumus, vadoties pēc šādiem vērtēšanas
kritērijiem:
24.1 . pētījuma tematikas apraksts un pamatojums;
24.2 . pētījuma zinātniskais pienesums un praktiskais pielietojums;
24.3 . pētījuma tēmas pieteikuma zinātniskā loģika;
24.4 . pētījuma ētika.
25. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms konferences pretendentam komisijai elektroniski jāiesūta
rakstisks konferences ziņojums.
26. Papildus iesniegtajam ziņojumam ne vēlāk kā 5 dienas pirms konferences pretendentiem
jāiesūta arī elektroniska prezentācija.
27. Par dalības apstiprināšanu vai neapstiprināšanu konferences organizatori paziņo pieteikuma
iesniedzējam uz tā pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
28. Apstiprinātajiem pretendentiem ir tiesības atteikties no dalības konferencē, 3 dienu laikā pēc
apstiprinājuma e-pasta saņemšanas par to paziņojot, rakstot uz e-pastu konference@lusp.lv.
29. Komisija vērtē iesniegto ziņojumu, vadoties pēc 24. punktā norādītajiem vērtēšanas
kritērijiem.
30. Konferences laikā komisija paziņo par konferences ziņojumiem, kurus tā aicina iekļaut
konferences rakstu krājumā.
31. Ja komisija konstatē pētījuma ētikas pārkāpumus, tad iesniegtais pieteikums vai pētījums
netiek vērtēts un virzīts dalībai konferencē.
32. Komisijai, iepriekš vienojoties ar konferences organizatoru komandu, ir tiesības nominēt
iesniegto darbu kādam papildu apbalvojumam.
33. Komisijai nav pienākums proaktīvi sniegt atteikuma motivāciju pretendentam, to dara pēc
pretendenta rakstiska pieprasījuma.
IV. Apbalvošana
34. Konferences laureāti – trīs augstāko punktu ieguvēji katrā sekcijā – tiek apbalvoti.
35. Konferences dalībnieki, kuri ir snieguši piekrišanu dalībai konferences ietvaros notiekošajam
Stipendiju konkursam, tiek papildus vērtēti saskaņā ar Latvijas Universitātes Studentu
zinātniskās konferences Stipendiju konkursa projekta 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes
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inovāciju granti studentiem” ietvaros nolikumu.
V. Noslēguma noteikumi
36. Konferences un ar to saistīto pasākumu laikā notiek fotografēšana un filmēšana. Fotogrāfijas
un videomateriālus pasākuma organizatori plāno izmantot publicitātes un sabiedrības
informēšanas vajadzībām, izvietojot iegūtos materiālus LU un LU SP komunikācijas kanālos.
37. Piesakoties konferencei, pieteikuma iesniedzējs piekrīt savu datu apstrādei un izmantošanai.
38. Ar šī nolikuma apstiprināšanu spēku zaudē Latvijas Universitātes Studentu padomes 2019. gada
7. augusta valdes sēdē (protokola Nr. 1.4/VS-33) apstiprinātais LU Studentu zinātniskās
konferences nolikums.
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