Studentu oratoru konkurss
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā
„Tiesiskums ir…”
NOLIKUMS
Konkurss notiks 2019.gada 20.martā plkst.14.00 – 18.00 215.auditorijā
(vai atkarībā no konkursa dalībnieku skaita – 124.auditorijā)
1. Konkursa mērķis
Konkursa mērķis – sniegt RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” studentiem,
maģistrantiem (turpmāk – studējošajiem), kā arī konkursa dalībniekiem – studentiem
un maģistrantiem no citām augstākās izglītības mācību iestādēm – iespējas attīstīt
diskusijas iemaņas, mudināt studējošos aktīvi iesaistīties ārpus auditorijas aktivitātēs,
veicināt studējošo saliedēšanu.
Konkursa uzdevumi:
1) veicināt studējošo publiskās runas iemaņu attīstību;
2) palīdzēt studējošajiem orientēties informācijas daudzumā, spēt
saskatīt būtiskāko informāciju;
3) sekmēt studējošo argumentācijas prasmju izkopšanu;
4) veicināt saikni starp studējošajiem un docētājiem.
2. Organizatori
RTA EPF Studējošo pašpārvalde,
Moderatori:
Aija Jermacāne, RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” docente, Mg.iur. (studiju
kursu „Saskarsmes psiholoģija, juristu profesionālā ētika un saskarsmes prasmes”,
„Jurista ētika” docētāja)
3. Norises vieta un laiks
Konkurss notiks 20.03.2019. plkst. 14.00. – 18.00. RTA 215.auditorijā.
4. Dalībnieki
Konkursā var piedalīties visi RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne”, Latvijas un
ārvalstu augstskolu juridisko programmu studējošie.
5. Konkursa noteikumi
5.1. Dalības pieteikšana
5.1.1. Dalībnieks vai tā pārstāvis piesaka dalību konkursā līdz 10.03.2019. uz e-pastu:
aija.jermacane@tiesas.lv un uz e-pastu ilona.bulgakova@rta.lv, norādot konkursa
dalībnieka/-ces vārdu, uzvārdu, kursu, tālruņa numuru.
5.2. Runas nosacījumi
5.2.1. Runai ir jābūt orientētai uz auditorijas pārliecināšanu.
5.2.2. Runai ir jābūt literārā latviešu (krievu, angļu) valodā.
5.2.3. Runai jāatbilst konkursa tematam.
5.2.4. Runa nedrīkst būt cilvēka cieņu aizskaroša, apmelojoša, diskriminējoša, runa
nedrīkst būt aicinoša uz nelikumīgām darbībām.
5.2.5. Runas tekstu nedrīkst nolasīt no lapas, slaida utt.
5.2.6. Runa nedrīkst pārsniegt 5 minūtes.
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5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.

Uzstāšanās kritēriji
Runa tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem:
runas oriģinalitāte;
runas uzbūve (ievads, iztirzājums, nobeigums);
runas radošums un inovatīvas idejas;
argumentācijas izmantošana;
runas paņēmienu izmantošana;
rakstveida tēžu formulējuma kvalitāte;
mūsdienu tehnoloģiju (dators, projektors, citi uzskates līdzekļi) izmantošana;
oratora spēja ieinteresēt auditoriju.

5.4.
Pirms uzstāšanās konkursa dalībnieks iesniedz komisijai runas īsi formulētas
tēzes.
6. Vērtēšana
- Uzstāšanos vērtēs komisija, kurā tiks pārstāvēti RTA EPF docētāji un studējošo
pārstāvis.
- Vērtēšanas komisija noteiks konkursa uzvarētājus.
- Ar klātesošo balsojumu noteiks klausītāju simpātiju.
- Konkursa dalībniekus apbalvos.
7. Konkursa dalībnieku apbalvošana
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Labāko studentu izvēlas vērtēšanas komisija, balsojot, kā arī ņemot vērā
balsošanas urnā ievietotas klausītāju anketas.
Labākajiem dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties un pārstāvēt RTA
tiesu procesa izspēlēs 2018./2019. studiju pavasara semestrī un 2019./2020.
studiju gadā studiju gada rudens semestrī.
Labākajam dalībniekam tiek piedāvāta iespēja piedalīties ar savu prezentāciju
„Juristu dienas 2020” ietvaros.
Labākos dalībniekus apbalvos konkursa noslēgumā 20.03.2019. ar diplomu un
vērtīgu piemiņas balvu.

Kontaktpersonas:
Aija Jermacāne, RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” docente, Mg.iur., e-pasts:
aija.jermacane@tiesas.lv
Ilona Bulgakova, RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” asoc.prof., Dr.iur., e-pasts:
ilona.bulgakova@rta.lv
Veiksmi oratoru konkursā!
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