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zinātniskai
darbībai”
nolikums
Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes (turpmāk tekstā – RSU SP) Atbalsts studenta starptautiskai
zinātniskai darbībai (turpmāk tekstā - Atbalsts) ir izveidots, lai finansiāli atbalstītu Rīgas Stradiņa universitātes
(turpmāk tekstā - RSU) aktīvākos un zinātnē ieinteresētos studentus, kuri spēj sekmīgi apvienot un uzturēt gan
studiju,ganzinātniskāsniegumalīmeni.

1.

ATBALSTAMĒRĶIS
1.1.Finansiāli atbalstīt jaunos zinātniekus - RSU studentus - starptautiskas pieredzes gūšanai, piešķirot
šajāNolikumāparedzētoAtbalstu.
1.2.KopējoatvēlētosummukatrugadunosakaRSUSPValdeunapstiprinaRSUSPPadome.
1.3.Atbalstsizpaužaskāpilnīgavaidaļējaizdevumukompensācija,nepārsniedzot200euroapmēru.

2.PRASĪBASPRETENDENTIEM
2.1.Uz Atbalstu var pretendēt RSU studējošie: pilna un nepilna laika klātienes pamatstudiju studenti un
maģistrantūras studenti, un otrā līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas studentiem, kuri
starptautiskākonferencēuzstāsiesarsavupētnieciskodarbu.
3.ATBALSTAPIEŠĶIRŠANASKRITĒRIJI
Atbalstuvarsaņemtpretendenti,izpildot
šajāNolikumādefinētoskritērijus.
3.1. Atbalsta pretendentiem vidējā atzīme iepriekšējā semestrī (skatīt arī Nolikuma 4.3.2.punktu) nevar
būtzemākapar7ballēm.
3.2.Pretendentamjābūtapstiprinātamdalībaikonferencē.
3.3.ParpretendentaatbilstībulemjKomisija,izvērtējotvisusiesniegtosdokumentus.
3.4.Atbalstamvarpieteiktiesarītiestudējošie,kurijausaņemcitaveidastipendijas.
3.5. Ja diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, Atbalsts
tiekpiešķirtsstudentam,kuršnestudēvalstsbudžetavietā.

4.PIETEIKŠANĀSUNIZVIRZĪŠANASKĀRTĪBAATBALSTAKONKURSAM
4.1. Atbalsta pretendentu izvērtēšanu un lemšanu par Atbalsta piešķiršanu veic Atbalsta komisija
(turpmākKomisija).
4.2. Atbalsta pretendenti pieteikuma dokumentāciju Atbalsta konkursam iesniedz elektroniski- līdz
mēneša sākumam, kad tiek sasaukta Komisijas sēde. Nepieciešamos dokumentus sūtot uz sp@rsu.lv.
Komisijassēdestieksasauktas4reizesmācībugadalaikā(Septembrī,decembrī,martāunjūnijā).
4.3.PēcpieteikšanāsizsludināšanaspretendentiiesniedzKomisijā:
4.3.1.CVunmotivācijasvēstuli.
4.3.2. RSU Mācību departamenta apliecinātu iepriekšējā semestra sekmju izrakstu, kā arī
aprēķinātuvidējoatzīmi,kasapliecinaviņa/-assekmībasatbilstībuAtbalstapiešķiršanaskritērijiem;
4.3.3.Pētnieciskādarbavadītājavaikorespondētājautorarekomendācijasvēstuli.
4.3.4. Apliecinājumu/-us par iepriekšēju pētniecisko un/vai profesionālo darbību (pulciņu
sertifikāti, apliecinājumi par dalību konferencēs, zinātniskās publikācijas u.c.), ja tādi ir. Pieteikumā var
pievienotlīdz5apliecinājumiem.
4.3.5. Čeku vai rēķinu, izrakstītu uz RSU Studējošo pašpārvaldes fonda (RSU SPF) rekvizītiem
(skatīt Pielikums Nr.1), par summu, kas nepieciešama starptautiskās pieredzes gūšanai. Rēķinu apmaksā
pilnāsummāvaidaļēji,atkarībānopieņemtāsAtbalstasummaslieluma.
4.3.6. Apstiprinājums no konferences organizatoriem par Pretendenta pētnieciskā darba dalību
konferencē vai kopiju no konferences tēžu grāmatas, kurā pretendents piedalās, kurā ir redzams
Pretendenta
zinātniskādarbanosaukums.
4.3.7.Zinātniskādarbaabstrakts,kurštikaiesūtītsuzstarptautiskozinātniskokonferenci.
4.3.8. Komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga pieprasīt papildus dokumentus, informāciju
vaiuzaicinātpretendentuuzinterviju.

5.ATBALSTAAPMĒRSUNIZMAKSASKĀRTĪBA
5.1.Atbalststiekpiešķirtsvienureizistudijugadalaikā.
5.2. Atbalstu izmaksā RSU SP, balstoties uz Komisijas lēmumu. Atbalstam, balstoties uz norādīto
lēmumu un atbilstoši RSU SP noslēgtajām vienošanām, var būt arī cits izmaksātājs. Šādā gadījumā
Atbalstapretendents:
5.2.1.apņemasnepieciešamības
gadījumāiesniegtpapildusdokumentāciju;
5.2.2. piekrīt fizisko personu datu nodošanai attiecīgajai trešajai personai, ciktāl tā nepieciešama
Atbalstaizsniegšanasprocesaadministrēšanai.
5.3. Atbalsta piešķirto apjomu apmaksā pēc savstarpējas vienošanās, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu ietvaros,
tekošākalendārāgadalaikā.
5.4.Apmaksatiekveiktaatbilstošiattaisnojošajiemdokumentiem(skat.punktu4.3.5)

6.ATBALSTASAŅĒMĒJAPIENĀKUMI
6.1.Atbalstasaņēmējamirpienākums:
6.1.1. Ar savu dalību starptautiskā konferencē veicināt RSU, kā arī attiecīgi RSU SP pozitīvu
atpazīstamībuaizLatvijasrobežām.
6.1.2. Pēc pētījuma prezentēšanas starptautiskā konferencē Komisijai iesniegt apliecinājumu par
uzstāšanos (sertifikāta kopiju un izrakstu no tēžu grāmatas) un īsu aprakstu, atsauksmes par konferenci un
savu personīgo ieguvumu no dalības konferencē viena mēneša laikā pēc sava zinātniskā darba
prezentēšanasattiecīgajākonferencē.
6.1.3. Neizpildot augstāk minētos kritērijus, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt saņemto
atbalstupilnāapmērāvienamēnešalaikā.
6.2. Pieteikšanās Atbalsta saņemšanai nozīmē, ka studējošais civiltiesiski piekrīt šim nolikumam, kā arī
nolikumāietvertāssaistībasatzīstparsevsaistošāmunapņemastāsizpildīt.
6.3. Lēmumā par Atbalsta piešķiršanu Komisija var ietvert papildu nosacījumus, kas saņēmējam jāievēro
saistībā ar Atbalsta saņemšanu. Ja saņēmējs šiem papildu nosacījumiem nepiekrīt, tad izsniedzējs ir tiesīgs
Atbalstustudentamnepiešķirt.
7.RSUSPATBALSTAKOMISIJA(KOMISIJA)
7.1. Komisijas sastāvā ir 4 locekļi, kurus ievēl un apstiprina RSU SP padome uz vienu kalnedāro gadu, un
RSUSPZinātnesvirzienavadītājsKomisijaspriekšsēdētājaamatā.
7.2.Komisijainepieciešamībasgadījumā
irtiesībaspieaicinātneatkarīguekspertu.
8.
NOLIKUMAPIEŅEMŠANASUNGROZĪJUMUPIEŅEMŠANASKĀRTĪBA
8.1.RSUSPAtbalstaNolikumupieņemSPPadome.
8.2.GrozījumusnolikumāvarrosinātjebkuršValdesloceklisvaipieciPadomesbiedri.
8.3. Nolikumu pieņem un grozījumus Nolikumā apstiprina Padomes sēdē ar Padomes biedru absolūto
balsuvairākumu.
8.4.RSUSPAtbalstaNolikumsuntāgrozījumistājasspēkāpēctoapstiprināšanasbrīžaPadomessēdē.
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