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APSTIPRINĀTS 

LA Senāta sēdē Nr. 

07.03.2023., p.5 

LUTERA AKADĒMIJAS 

STUDENTU ZINĀTNISKO DARBU KONKURSA NOLIKUMS  

2022./2023. GADAM 

 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Nolikuma pamats ir LA Studentu zinātnisko rakstu konkursa nolikums (apstiprināts LA 

Senāta sēdē 10.04.2018.). 

1.2. Nolikums reglamentē konkursa norises kārtību, darbu atlases kritērijus un uzvarētāju 

noteikšanas kārtību. 

1.3. Konkursa darbu virziens 2022./2023. gadam ir Luteriskā antropoloģija tās daudzveidībā 

un dažādībā. 

1.4. Zinātnisko rakstu tēmas, kas tiek pieteiktas konkursam: 

1.4.1. atbilst Luteriskās Baznīcas ticības apliecībām un aktualitātēm; 

1.4.2. atbilst Akadēmijas stratēģiskajam attīstības plānam. 

1.5. Konkursa  metodisko,  izvērtēšanas,  organizēšanas  un  informatīvo  nodrošinājumu 

realizē L A  Zinātniskā padome. 

2. Konkursa mērķis un uzdevumi 

2.1. Mērķis – attīstīt studentu zinātniski pētniecisko darbību, veicinot studentu radošumu, 

spēju  izstrādāt oriģinālus pētnieciskos darbus. 

2.2. Uzdevumi: 

• iesaistīt studentus zinātnisko pētījumu īstenošanā un pilnveidot zinātniski pētnieciskā 

darba    prasmes; 

• veicināt studentu vēlmi pastāvīgi pilnveidot un paplašināt savas zināšanas saskaņā ar 

mūsdienu zinātnes un prakses prasībām; 

• sekmēt studentu iesaistīšanu akadēmiskajās aktivitātēs; 

• sekmēt sadarbību starp Akadēmiju un citām Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības 

iestādēm zinātniski-pētnieciskajā darbībā; 

• organizēt konkursa labāko darbu publicēšanu Lutera Akadēmijas zinātnisko rakstu 

krājumā CREDIMUS 2 un citos izdevumos. 
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3. Konkursa dalībnieki un prasības iesniedzamajiem darbiem 

3.1. Konkursā var piedalīties visu Akadēmijas studiju programmu studenti, neatkarīgi no studiju 

veida. 

3.2. Konkursam tiek pieņemti zinātniski pētnieciskie darbi, kas ir studējošo patstāvīgie pētījumi  

un atbilst izsludinātā konkursa virzienam. 

3.3. Konkursam students var pieteikties vai tikt pieteikts līdz 2023.gada 31. martam, saskaņojot darba 

tēmu ar darba vadītāju. 

3.4. Prasības konkursam iesniedzamajiem darbiem: 

• pētāmās problēmas aktualitāte; patstāvīga, radoša pieeja tās risināšanai; 

• izstrādāto priekšlikumu praktiskās realizēšanas iespēju noteikšana; 

• Konkursam tiek virzīti darbi, kuru saturs un noformējums atbilst šī Nolikuma prasībām. 

• Ja darba saturs vai noformējums neatbilst šī Nolikuma prasībām, LA Zinātniskajai 

padomei ir tiesības darbu nepieņemt vai atdot autoram labojumu veikšanai. 

4. Konkursa darba saturs un noformēšana 

Zinātnisko rakstu iesniedz Senāta lēmumā minētajos termiņos (līdz 2023.gada 21. aprīlim)  

LA Zinātniskajai padomei. Darbs jāiesniedz Zinātnes padomes vadītājam divos  drukātos 

eksemplāros, kā arī elektroniskā veidā ar norādi „Studentu zinātniski pētniecisko darbu 

konkursam”. 

4.1. Zinātniskā raksta struktūrai ir jābūt sekojošai: 

1) akadēmiskā godīguma apliecinājums (veidlapa); 

2) temata pieteikums (atsevišķa lpp.): raksta nosaukums, hipotēze, mērķis, uzdevumi, 

aktualitātes pamatojums, pētījuma objekts, pētījuma priekšmets , pētījuma metode – 

atbilstoši Bakalaura darba tēmas pieteikumam 

3) anotācija 2 valodās (angliski – Abstract, latviski – Anotācija) – (fonts Garamond Bold, 

burtu lielums 12 pt). Apjoms līdz 500 rakstu zīmēm, ieskaitot atstarpes (fonts Garamond, 

burtu lielums 12 pt). Anotācijas saturs: temats, pētījuma problēma, pētījuma metodes, 

mērķis, rezultāti, secinājumi. 

4) atslēgas vārdi – nosaukums „Atslēgas vārdi” (fonts Garamond Bold, burtu lielums 12pt), 

alfabētiskā secībā norādīti atslēgas vārdi (trīs līdz septiņi; fonts Garamond, burtu lielums 

12 pt); 

5) raksta teksts – apjoms no 6000 līdz 12000 rakstu zīmēm, t.i., 4-8 lapaspuses, fonts 

Garamond, burtu lielums 12 pt, tabulu un attēlu noformējumam  ir jābūt saskaņā ar “Lutera 

Akadēmijas Studiju pētniecisko darbu izstrādāšanas, aizstāvēšanas un vērtēšanas 

noteikumiem”. 

6) raksta sadaļas (virsraksti centrēti, burtu lielums 12 pt, Garamond Bold): 

• Ievads; 

• Pamatdaļa, to vēlams sadalīt nodaļās; 

• Secinājumi un priekšlikumi; 

• Izmantoto avotu un literatūras saraksts (avotiem jābūt numurētiem, fonts Garamond, 

burtu lielums 12 pt). 
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Atsauces uz literatūru tekstā tiek noformētas atbilstoši “Lutera Akadēmijas Studiju pētniecisko  

darbu izstrādāšanas, aizstāvēšanas un vērtēšanas noteikumiem”. 

5. Darbu izskatīšana un vērtēšana 

5.1. Noteiktajos termiņos iesniegtie un prasībām atbilstošie studentu zinātniski pētnieciskie darbi 

tiek reģistrēti un nodoti LA Zinātniskajai padomei. 

5.2. Studentu zinātniski pētnieciskie darbi tiek vērtēti LA Zinātniskajā padomē. 

5.3. Darbus vērtē Zinātniskā padome. Iesniegtie darbi tiek vērtēti saskaņā ar šādiem kritērijiem: 

5.3.1. Izvirzītā mērķa un plānoto uzdevumu savstarpējā saistība; 

5.3.2. Darba satura atbilstība izvirzītajam mērķim un uzdevumiem; 

5.3.3. Empīriskā pētījuma saistība ar teorijā gūtajām atziņām; 

5.3.4. Empīriskā pētījuma metožu izvēle un lietojuma korektums; 

5.3.4. Pētījuma praktiskā nozīme; 

5.3.5. Literatūras un avotu sarakstā minēto avotu izmantošanas pakāpe; 

5.3.6. Atsauču korekts lietojums; 

5.3.7. Secinājumu pamatotība; 

5.3.8. Priekšlikumu konkrētība un atbilstība pētījuma saturam; 

5.3.9. Pētījuma valodas kvalitāte. 

5.4. Pēc darbu aizstāvēšanas Zinātniskā Padome izdara savu vērtējumu saskaņā ar šādiem 

kritērijiem: 

5.4.1. prezentācijas prasmes, 

5.4.2. izmantotie uzskates materiāli, 

5.4.3. argumentācijas un komunikācijas prasmes diskusijā, 

5.4.4. diskusijā izmantotās argumentācijas precizitāte un teorētiskās zināšanas. 

5.5.  Konkursa rezultātus Zinātniskā padome noformē protokola veidā ar visu Zinātniskās 

padomes locekļu  parakstiem. 

5.6. Sekmīga piedalīšanās konkursā var tikt ņemta vērā atbilstošā studiju kursa vērtējumā.  

5.7. No konkursa balvu fonda, kura kopējais apmērs ir 600 EUR gadā, uzvarētājiem Zinātniskā 

padome piešķir vienreizēju naudas prēmiju. 

5.8. Ja studējošo neapmierina Zinātniskās padomes lēmums, viņš to var apstrīdēt, 

iesniedzot  apelācijas iesniegumu Akadēmijas rektoram. Rektora lēmumu var apstrīdēt 

Akadēmiskā šķīrējtiesā. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

Senāta priekšsēdētājs Hanss Martins Jensons 

 


