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I. Vispārīgie noteikumi 

1. Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāles,  turpmāk – RTU DF,  reģionālās studentu zinātniski 

praktiskās skolas-konferences Nolikums,  turpmāk – Nolikums,  nosaka kārtību, kādā tiek organizēta 

studentu zinātniski praktiskā skola-konference. 

2. Konferences mērķis ir veicināt izglītības ilgtspējīgu attīstību, iepazīstināt konferences dalībniekus ar 

studējošo pētnieciskā darba rezultātiem, motivēt jauniešus zinātniskai darbībai.  

3. Konferences norises vieta un laiks: 

Rīgas Tehniskas universitātes Daugavpils filiāle, Smilšu iela 90, Daugavpils, 2017.gada 18.maijs.   

4. RTU DF studentu reģionālās zinātniski praktiskās skolas-konferences tematika: 

 Lietišķā matemātika. Dabaszinātnes. 

 Eksaktās zinātnes. Tehnika. Inženierzinātnes. Datorika. Informācijas tehnoloģijas. 

 Lietišķās zinātnes un starpdisciplinārās zinātnēs( Nelineārā dinamika, mehatronika, …). 

 Uzņēmējdarbības vadība un ekonomika. 

Konferences sākumā paredzēta RTU Absolventu asociācijas Latgales filiāles Daugavpilī atklāšana. 

Pirms darba sekcijās notiks skolas-konferences plenārsēde – augstskolu profesoru lekcijas. 

Konferences ietvaros notiks diskusija par inženierzinātnes izglītības attīstību. 

5. Konferences ziņojumi tiks publicēti RTU DF izdotā studentu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) 

krājumā (papīra un elektroniskā formātā). 

Piedalīties konferencē tiek aicinātas Latvijas un ārvalstu vidējo izglītības iestāžu skolas un koledžas, 

augstāko izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra, doktorantūra studiju programmu pilna un nepilna 

laika skolnieki, studenti un absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem. Konferences 

ietvaros tiks organizētas papildnodarbības skolotājiem: skolēnu ZPD fizikā un inženierzinātnēs. 

6. Konferences darba valodas – latviešu, angļu, krievu. 

7. Katrs konferences dalībnieks (autors) saņem sertifikātu par piedalīšanos studentu reģionālajā zinātniski 

praktiskajā skolā-konferencē. 

8. Publikāciju izdošanu elektroniskā rakstu krājumā sagatavo ar RTU DF direktora rīkojumu izveidota 

redkolēģija. 

9. Piedalīšanās konferencē ir bezmaksas. 

10. RTU DF reģionālā studentu zinātniski praktiskā skola-konference tiek finansēta no augstskolas budžeta 

līdzekļiem, piesaistot arī juridisko un fizisko personu (sponsoru) līdzfinansējumu. 

 



 II. Pieteikšanās kārtība un publikācijas iesniegšana 

11. Dalībnieku reģistrācija notiek elektroniski, aizpildot reģistrācijas formu un pievienojot referāta rakstu 

(līdz 7 lpp.) līdz 2017. gada 5.maijam – www.df.rtu.lv  

12. Referāta (ziņojuma) tēmu studējošais var pieteikt atsevišķi vai kopā ar līdzautoru grupu. 

13.  Apstiprinājums vai atteikums dalībai konferencē tiek nosūtīts elektroniskā formā uz dalībnieka 

pieteikumā norādīto e-pasta adresi. 

14. Dalībnieks ir tiesīgs atteikties no publikācijas sagatavošanas. 

 

III. Konferences organizēšana 

15.  Konferenci organizē organizācijas komiteja. 

16. Konferences organizācijas komiteju veido: 

Ivans Griņevičs, Dr.Sc.ing., RTU DF direktors - priekšsēdētājs 

Raisa Smirnova, Dr.Sc.ing., RTU DF direktora vietniece zinātniskajā darbā 

Igors Ščukins, Dr.Sc.ing., RTU DF docents 

Jūlianna Kostina, RTU DF Studentu Parlamenta pašpārvaldes vadītāja 

Anatolijs Petjko, RTU DF Studentu Parlamenta zinātnes nodaļas vadītājs 

17. Organizācijas komitejas pienākums ir konferences plānošana un organizēšana, budžeta pozīciju 

plānošana, pieteikumu un dalībnieku publikāciju datu bāzes veidošana, konferences sekciju veidošana, 

atbilstoši zinātniskajai tematikai, rakstu krājuma izdošana elektroniski un papīra formātā. 

18. Organizācijas komiteja nozīmē sekciju vadību no akadēmiskā personāla un nozares profesionāļiem. 

19. Papildus informācijas kontakti: e-mail konference@df.rtu.lv;  

tālrunis +371 65442466, mob. +37127 435077 

 

IV. Konferences norise 

20. Dalībnieki konferencē uzstājas ar ziņojumu prezentācijas formātā. Uzstāšanās prezentācijas formātā 

ilgums 7 - 10 minūtes. Katrā sekcijā pēc darba prezentēšanas tiek izvērsta kopīga 5 minūšu diskusija, 

kurā aicināti piedalīties konferences dalībnieki, klausītāji un klātesošie mācībspēki un pieaicinātie 

attiecīgo nozaru profesionāļi. 

 

V. Vērtēšana, apbalvošana 

21. Konferencēs skolēnu un studentu ZPD vērtē saskaņā ar konkursa darbu vērtēšanas kritērijiem: tēmas 

aktualitāte, pētījuma mērķis un risināmie uzdevumi, piedāvātie risinājumi, prezentācijā demonstrētais 

materiāls, konferences dalībnieku iesaiste diskusijā. 

22. Darbu konkurss notiek trīs nominācijās: “Labākais skolēnu zinātniski-pētnieciskais darbs” (starp vidējo 

izglītības iestāžu skolas un koledžas studējošiem), “Labākais studentu zinātniski-pētnieciskais darbs” 

(starp augstāko izglītības iestāžu koledžu, 1.kursa un 2. kursa bakalaura studējošiem), “Labākais jauno 

zinātnieku darbs” (starp augstāko izglītības iestāžu 3.kursa bakalaura, maģistra un doktorantūras 

studējošiem). Darbus pa nominācijām vērtē konferences organizācijas komitejas locekļi un darba devēju 

pārstāvji. 

23.  Konferences noslēgumā tiks apbalvoti labākie skolēnu un studentu zinātniski pētniecisko darbu autori 

un šo darbu zinātniskie vadītāji. 
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