Kārtība Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa stipendijas piešķiršanai
Nr. 1-2017/RTUAF-344
Latvijas Zinātņu akadēmijas fonds un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju
piešķiršanas kārtību Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa stipendijai ar mērķi attīstīt kvalitatīvu
speciālistu sagatavošanu ķīmijas nozarē, liekot uzsvaru uz studentu zinātnisko pētījumu nozīmi
mācību procesā.
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un
lietišķās ķīmijas fakultātes bakalaura un maģistra programmās studējošie, kuri apgūst
priekšmetus saistītus ar organisko sintēzi, organisko vielu tehnoloģiju, bioloģiski
aktīvajām vielām, kuriem ir labas un teicamas sekmes (vidējā svērtā atzīme pēdējos divos
studiju semestros nav zemāka par 7,5) un kuri vismaz gadu strādā zinātnisko darbu
ķīmijas vai ķīmijas tehnoloģijas jomā, kā arī konkrētajā semestrī nesaņem citas
veicināšanas stipendijas. Stipendijas pretendentus var ieteikt RTU Materiālzinātnes un
lietišķās ķīmijas fakultāte.
1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas EUR 215 vērtībā laika posmam no
2017. gada novembra līdz 2018. gada augustam.
1.3. Stipendiju izmaksa tiks veikta 3 reizes stipendiju saņemšanas periodā pēc atskaišu
saņemšanas 6.2. punktā minētajos termiņos, un komisijas akcepta par to atbilstību.
2. Pretendentiem jāiesniedz:
2.1. Sekmju izraksts no pēdējiem diviem mācību semestriem (iepriekšējā studiju gada) ar
aprēķinātu vidējo svērto atzīmi;
2.2. Īss iepriekšējā gada zinātnisko pētījumu izklāsts un nākamā semestra pētījumu apraksts
(kopā ne vairāk kā 3 lpp.);
2.3. Zinātnisko publikāciju saraksts;
2.4. Zinātniskā darba vadītāja atsauksme, kurā norādīts studenta līdzšinējo pētījumu ilgums
un tematika (parakstīta un ieskanēta);
2.5. RTU MLĶF ieteikums stipendijas saņemšanai (nav obligāts).
3. Pretendentiem jāaugšuplādē 2. punktā minētie dokumenti, kā arī jāaizpilda elektroniskā
pieteikuma anketa RTU Attīstības fonda mājaslapā sadaļā “Stipendijas un balvas” pie “Emīlijas
Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa stipendijas” līdz 2017. gada 24. septembrim (ieskaitot).
4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:
4.1. studenta sekmes iepriekšējos studiju periodos (kritērija vērtība 0,5).
4.2. zinātniskā darbība (kritērija vērtība 0,5).
5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē dalībniekus balstoties uz 4. punktā minētajiem
kritērijiem un to vērtības koeficientiem.

6. Stipendiju saņemšanas kārtība un atskaites:
6.1. Personas, kurām konkursa kārtībā ir piešķirta stipendija, paraksta saistības par pētniecisko
darbu turpināšanu un izpildi atbilstoši programmai, izmantojot stipendiju un veicot
pētījumus.
6.2. Stipendiātam ir pienākums sniegt īsas starpatskaites stipendiju konkursa izvērtēšanas
komisijai par paveikto darbu līdz 2018. gada 12. februārim un 2018. gada 14. maijam, un
gala atskaiti līdz 2018. gada 20. augustam. Ja atskaite netiek saņemta vai tā nerada
pārliecību par stipendiāta sekmīgu mācību un zinātnisko darbu, stipendiju konkursa
izvērtēšanas komisija var pieņemt lēmumu par stipendiju izmaksas pārtraukšanu.
7. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija:
7.1. Komisijas priekšsēdētājs

LZA Fonda valdes priekšsēdētājs,
akadēmiķis, B.Andersons

7.2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece

RTU MLĶF dekāna vietniece
mācību darbā, profesore M.Jure

Komisijas loceklis

LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas
zinātņu nodaļas priekšsēdētājs

7.3. Komisijas loceklis
7.4. Komisijas loceklis

RTU MLĶF dekāns, V.Kokars
RTU MLĶF Bioloģiski aktīvo
savienojumu ķīmijas tehnoloģijas
katedras profesors,
M.Turks

8. Citi noteikumi
8.1. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās
universitātes Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā” Nr.
RTUAF-344.

Rīgā, 2017. gada 1. septembrī

Nodibinājuma
„Rīgas Tehniskās universitātes
Attīstības fonds” izpilddirektora vietniece

Santa Jākobsone

