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Promocijas eksāmenu kārtība Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā
1. Doktora studiju programmas teorētiskās daļas nobeiguma posmā doktoranti
kārto programmā paredzētos promocijas eksāmenus (turpmāk - Eksāmens).
1.1.Eksāmens attiecīgajā zinātnes nozarē ir integrēts mutisks pārbaudījums,
kurā tiek vērtētas doktoranta zināšanas attiecīgajā nozarē.
1.2.Eksāmens svešvalodā tiek kārtots mutvārdos un rakstos, tajā tiek
pārbaudīta doktoranta prasme svešvalodā prezentēt promocijas darba tēmu,
pētījuma rezultātus, zinātniskās atziņas attiecīgajā nozarē.
Promocijas eksāmenu kārtība attiecas uz tiem Eksāmeniem, kas tiek kārtoti
RTA.
2. RTA doktora studiju programmās paredzēto Eksāmenu pieņem un novērtē
promocijas eksāmena komisija (turpmāk - Komisija).
3. Komisiju izveido katrā doktora studiju programmā attiecīgajam Eksāmenam
vienam studiju gadam ne mazāk kā 3 cilvēku sastāvā. Komisijas sastāvu veido
zinātņu doktori, no kuriem vismaz viens ir zinātņu doktors attiecīgajā zinātnes
nozarē.
4. Priekšlikumu par Komisijas sastāvu, tās priekšsēdētāju un vietnieku sagatavo
fakultāte un apstiprina RTA rektors ne vēlāk kā 30 dienas pirms komisijas
darba sākšanas.
5. Eksāmena laiku un apelācijas sēdes datumu ne vēlāk kā 30 dienas pirms
attiecīgā Eksāmena apstiprina fakultātes dekāns.
6. Doktorantu sarakstu, kam atļauts kārtot Eksāmenu, piecas kalendārās dienas
pirms Eksāmena sagatavo fakultāte un apstiprina fakultātes dekāns. Eksāmena
kārtošanai var imatrikulēt personas, kas doktora studiju programmas teorētisko
daļu apguvušas ne vēlāk kā pirms 5 gadiem.
7. Eksāmena programmu, tostarp vērtēšanas sistēmu, saskaņojot ar studiju
programmas direktoru, sastāda fakultāte, apstiprina fakultātes domes sēdē un
paziņo doktorantiem ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms attiecīgā Eksāmena.
8. Eksāmena pārbaudījumu materiālus un to norises kārtību doktora studiju
programmas direktora vadībā sastāda profilējošā fakultāte, apstiprina
fakultātes domes sēdē un akceptē studiju un zinātņu prorektors.

9. Doktorantam ir tiesības ne vēlāk kā nākošajā darba dienā pēc pārbaudījuma
rezultātu paziņošanas līdz plkst. 12.00 iesniegt RTA Kancelejā studiju un
zinātņu prorektoram adresētu motivētu apelāciju ar iebildēm pret Komisijas
darbību.
9.1. RTA studiju un zinātņu prorektors uzdod attiecīgajai Komisijai divu
darba dienu laikā sniegt rakstisku atzinumu par apelācijā izteiktajiem
iebildumiem.
9.2.Komisija ir tiesīga izskatīt apelāciju, ja tās darbā piedalās vismaz puse
no attiecīgās Komisijas locekļiem, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs vai viņa
vietnieks.
9.3.Apelācijas izskatīšanas gaitā Komisijas locekļi neatkarīgi viens no
otra sniedz rakstisku atzinumu par apelācijā izteiktajiem iebildumiem.
9.4.Komisijas locekļu īpašie viedokļi, kā arī Komisijas gala lēmums par
apelāciju tiek fiksēti protokolā.
9.5.Doktorantam ir tiesības pēc apelācijas izskatīšanas un pirms Komisijas
gala lēmuma paziņošanas iepazīties ar Komisijas viedokli.
9.6. Komisijas lēmums par apelāciju ir galīgs. Tas rakstiski tiek paziņots
apelācijas iesniedzējam.
9.7. Fakultātes dekāns ir atbildīgs par Komisijas iepazīstināšanu ar šo
kārtību pirms Komisijas darba. Profilējošā fakultāte doktorantus iepazīstina ar
šo nolikumu vismaz 3 mēnešus pirms Eksāmena.

