APSTIPRINĀTĀ
ar RTA Studiju padomes
11.09.2018. sēdes lēmumuNr.9,
ar grozījumiem, kas veikti ar RTA Studiju padomes
12.02.2019. sēdes lēmumu Nr.1,
14.05.2019. sēdes lēmumu Nr.1
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) akadēmiskā personāla
darba kvalitātes vērtēšanas kārtība
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. RTA akadēmiskā personāla (turpmāk AP) darba kvalitātes vērtēšanas kārtība (turpmāk Kārtība)
izveidota saskaņā ar RTA darbības un attīstības stratēģiju 2016-2023, RTA akadēmiskā
personāla attīstības vadlīnijām 2016-2023 un RTA akadēmiskā personāla attīstības plānam 2018
– 2023.
1.2. Kārtības mērķis – noteikt uz RTA stratēģisko uzdevumu izpildi un studentcentrēta studiju
procesa iedzīvināšanu vērstus tiesiski pamatotus kvalitātes kritērijus AP karjeras izaugsmei,
piemērojot darba kvalitāti stimulējošu koeficientu RTA AP atalgojuma noteikšanā.
1.3. Akadēmiskais personāls šīs Kārtības izpratnē ir RTA studiju procesā nodarbinātie mācībspēki:
profesori, asociētie profesori, docenti, lektori un asistenti, kā arī viesdocētāji, ja viņu akadēmiskā
darbība atbilst Kārtībā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.
1.4. AP darba kvalitāte šīs Kārtības izpratnē ir indikatīvi izmērāms mācībspēku ieguldījums
studentcentrēta studiju procesa uzturēšanā RTA stratēģisko mērķu sasniegšanai.
1.5. Darba kvalitātes koeficients veidojas kā AP akadēmiskās darbības novērtējuma summa atbilstoši
Kārtības Pielikumā noteiktajiem uz studentcentrētu studiju procesu vērstiem akadēmiskā darba
kvalitātes kritērijiem.
1.6. Darba kvalitātes vērtēšanai var pieteikties tikai tie mācībspēki, kas savlaicīgi Moodle sistēmā
ievietojuši tematiski kalendāros plānus (rudens semestrī – līdz 1. oktobrim, pavasara semestrī –
līdz 1. martam).
2. Vērtēšanas gaita
2.1. AP darba kvalitātes vērtēšana sastāv no trīs posmiem – AP pašvērtējuma, administratīvā
vērtējuma un gala vērtējuma.
2.2. AP, kas pretendē uz kvalitātes koeficienta piemērošanu savai darba algai nākamajā studiju gadā,
līdz maija mēneša beigām iesniedz fakultātes dekanātā aizpildītu AP pašvērtējuma formu
(1. pielikums), kur novērtē savu darbību studentcentrēta studiju procesa uzturēšanā un attīstībā
RTA akadēmiskā gada griezumā.
2.3. Dekāns ar rīkojumu izveido administratīvo komisiju (turpmāk Komisija), kas veic
administratīvo vērtējumu. Komisijā ietilpst fakultātē īstenoto studiju programmu direktori,
fakultātes studējošo padomes vadītājs un dekāns. Gadījumos, kad tiek vērtēta dekāna
akadēmiskā darbība, Komisijā tiek pieaicināts studiju un zinātņu prorektors.
2.4. Koeficienta gala vērtība veidojas kā vidējais aritmētiskais starp AP pašvērtējumu un
administratīvo vērtējumu. Koeficienta gala vērtību apstiprina Studiju padome.
3. Koeficienta piemērošanas kārtība
3.1. Darba kvalitātes koeficienta apmaksas fondu veido kā daļu no AP atalgojuma kopējā fonda.
3.2. Darba kvalitātes koeficienta apmaksas fonda procentuālais apjoms nākamajam akadēmiskajam
gadam un mācībspēku darba algai piemērojamā koeficienta apjoms, pamatojoties uz Studiju
padomes lēmumu, tiek noteikts ar rektora rīkojumu.
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Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Pamatojums

Vērtējuma kritēriji

1.

Mācībspēka vadīta studējošā
uzstāšanās ar referātu studējošo
konferencē
Mācībspēka vadīta studējošā
publikācija studējošo rakstu
krājumā
Mācībspēka vadīta studējošā
uzstāšanās ar referātu
starptautiskā zinātniskā
konferencē
Mācībspēka vadīta studējošā
publikācija starptautiskas
konferences rakstu krājumā/
žurnālā
Studējošais pieteicis mācībspēka
vadībā izstrādātu intelektuālo
īpašumu RTA Intelektuālā
īpašuma komisijai izvērtēšanai

Studējošā V.Uzvārds. Referāta
tēma. Konferences nosaukums,
vieta, laiks.
Studējošā V.Uzvārds. Raksta
nosaukums. Rakstu krājums,
izdošanas vieta, laiks, lpp.
Studējošā V.Uzvārds. Referāta
tēma. Konferences nosaukums,
vieta, laiks.

1 punkts par katru referātu

Studējošā V.Uzvārds. Raksta
nosaukums. Rakstu krājums,
izdošanas vieta, laiks, lpp.

2 punkti par katru publikāciju

Studējošā V.Uzvārds.
Intelektuālā īpašuma nosaukums.

2 punkti par katru studējošo
pieteikumā, ja, izvērtējot intelektuālo
īpašumu, RTA atsakās no
intelektuālā īpašuma tiesību
izmantošanas,
3 punkti par katru studējošo
pieteikumā, ja RTA pieņem lēmumu
par pieteiktā intelektuālā īpašuma
izmantošanu

2.

3.

4.

5.

1 punkts par katru publikāciju

2 punkti par katru referātu

Pašvērtējuma
punkti

Administratīvā
vērtējuma punkti

Gala
vērtējums

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Studējošais mācībspēka vadībā
ieguvis balvu ar studiju jomu
saistītos pētniecisko/radošo darbu
konkursos/ skatēs
Mācībspēka vadībā studējošais ir
piedalījies RTA izsludinātajos
pētniecisko un inovāciju grantu
konkursos.

Studējošā V.Uzvārds, Konkursa/
balvas nosaukums.

Studējošais mācībspēka vadībā
iesaistīts tirgus orientētu
pētījumu, ministriju, pašvaldību
u.c. valsts institūciju pasūtītu
pētījumu īstenošanā
Studējošais mācībspēka vadībā
iesaistīts starptautisku
līgumdarbu/līgumpētījumu, kura
pasūtītājs ir reģistrēts ārzemēs
īstenošanā
Studējošais mācībspēka vadībā
iesaistīts Latvijas valsts budžeta
finansētu projektu (ES
struktūrfondu projekti, valsts
pētījumu programmas, LZP
finansētie projektu) īstenošanā

Studējošā V.Uzvārds, Projekta
nosaukums.

2 punkti par katru studējošā
apbalvojumu Latvijas mērogā, 4
punkti par katru studējošā
apbalvojumu starptautiskā mērogā
1 punkts par katru studējošo
iesniegtos, bet finansējumu
nesaņēmušos pieteikumos,
3 punkti par katru studējošo
finansējumu saņēmušos pieteikumos
3 punkti par katru mācībspēka
iesaistītu un vadītu studējošo.

Studējošā V.Uzvārds, Projekta
nosaukums.

4 punkti par katru mācībspēka
iesaistītu un vadītu studējošo.

Studējošā V.Uzvārds, Projekta
nosaukums.

5 punkti par katru mācībspēka
iesaistītu un vadītu studējošo.

Studējošais mācībspēka vadībā
iesaistīts starptautisku projektu
konkursos, konkurējot ar citu
valstu zinātniskajām institūcijām,
īstenošanā

Studējošā V.Uzvārds, Projekta
nosaukums.

5 punkti par katru mācībspēka
iesaistītu un vadītu studējošo.

Studējošā V.Uzvārds, Konkursa
nosaukums. Studējošā pieteikuma
nosaukums, Pieteikuma statuss
(noraidīts, atbalstīts)

Studējošais mācībspēka vadībā
iesaistīts starptautiskās
sadarbības projektu pētniecībā
9. Ietvara programmai /
programmai “Apvārsnis2020”
īstenošanā
Mācībspēks stažējies uzņēmumā
vai skolā SAM 8.2.2. projekta
ietvaros
Mācībspēks studiju gada laikā
aktīvi darbojies Studiju virziena
padomes, fakultātes Domes,
Studiju padomes, Zinātnes
padomes, Senāta, Satversmes
sapulču darbā

Studējošā V.Uzvārds, Projekta
nosaukums.

6 punkti par katru mācībspēka
iesaistītu un vadītu studējošo.

Uzņēmuma/ skolas nosaukums

3 punkti par katrām 100 stundām.

Lēmējinstitūcija

1 punkts par darbukatrā
lēmējinstitūcijā.

15.**

ATV skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konsultēšana

Studējošā V.Uzvārds, Zinātniski
pētnieciskā darba nosaukums

2 punkti par katru skolēnu

16.**

Īstenots studiju kurss, kas
realizēts uzproblēmbalstīto
mācīšanu (Problembasedlearning) ***

Studiju kursa nosaukums

3 punkti par 1 studiju kursu

12.

13.*

14.*

* ar grozījumiem, kas veikti ar RTA Studiju padomes 12.02.2019. sēdes lēmumu Nr.1
** ar grozījumiem , kas veikti ar RTA Studiju padomes 14.05.2019. sēdes lēmumu Nr.1.
*** no 2019./2020.studiju gada
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