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Banku augstskolas Studentu pētniecisko darbu konferences 

NOLIKUMS 

 

Rīgā 

 

2011.gada 29.novembrī       Nr. 27-11/001 

 

I  Vispārīgie noteikumi 

 

1. Banku augstskolas (turpmāk – Augstskolas) Studentu pētniecisko darbu konferences 

(turpmāk – Studentu konference) mērķis ir veicināt studējošo iesaistīšanos pētniecības 

procesā un noteikt labākos pētījumu autorus sociālo zinātņu un ekonomikas nozarēs. 

2. Studentu konferences uzdevums ir:  

2.1. veicināt studējošo profesionālo izaugsmi paralēli studiju kursu teorētiskā materiāla 

apguvei,  

2.2. pilnveidot zinātniski pētnieciskās iemaņas pētījumu veikšanas metodikā, pētījuma 

metožu izvēlē, zinātnes teorētisko atziņu apkopošanā, praktiskā pētījuma izpildē, 

prasmē veikt pētījuma datu iegūšanu, analīzi un interpretāciju,  

2.3. attīstīt spēju izteikt iegūtos pētījuma rezultātus loģiskos, konkrētos, pamatotos un 

saprotamos slēdzienos,  

2.4. veicināt studentu zinātnisko jaunradi, tādējādi nostiprinot saikni starp studijām, 

praksi un zinātniski pētniecisko darbību. 

3. Studentu konference notiek katru akadēmisko gadu Augstskolā. Pieteikšanās un 

Studentu konferences norises kārtību nosaka katra akadēmiskā gada sākumā. 

4. Studentu konferences darbs tiek organizēts, pieteiktos pētījumus grupējot pēc vienotas 

tematikas.  

5. Studentu konferencē aicināti piedalīties Augstskolas un citu Latvijas augstāko 

izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra un profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmu pilna un nepilna laika studenti un absolventi. 

6. Katrs Studentu konferences dalībnieks (ziņojuma autors) saņem sertifikātu par 

piedalīšanos konferencē.  
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II  Pieteikšanās kārtība 

 

7. Augstskolas studentu un absolventu darbus dalībai Studentu konferencē rekomendē un 

izvirza Valsts pārbaudījumu komisija, kas darbu izskatījusi un izvērtējusi 

kvalifikācijas, bakalaura vai maģistra darba aizstāvēšanas laikā, kā arī komisijas, kas ir 

izskatījušas un izvērtējušas lietišķos pētījumus lietišķo pētījumu aizstāvēšanas gaitā. 

8. Rekomendācija darba virzīšanai uz Studentu konferenci tiek izteikta pie darba 

vērtējuma paziņošanas lietišķā pētījuma, kvalifikācijas, bakalaura vai maģistra darba 

aizstāvēšanas dienā. 

9. Komisijas vadītājs sarakstu ar visām izteiktajām rekomendācijām iesniedz studiju 

programmu direktoriem. Studiju programmu direktori līdz janvāra beigām apkopo 

visas rekomendācijas zinātnisko darbu virzībai uz Studentu konferenci.  

10. Izveidotie saraksti tiek iesniegti Studentu konferences zinātniskajai komitejai (turpmāk 

- Komiteja), kas tiek izveidota ar Augstskolas rektora rīkojumu. Komiteja, iepazīstoties 

ar iesniegtajiem sarakstiem, izvēlas referātus un plāno Studentu konferences norisi 

vienā vai vairākās sekcijās. Komitejas sekretārs saskaņā ar Komitejas lēmumu 

rekomendēto darbu autoriem nosūta uzaicinājumu dalībai Studentu konferencē. Darba 

autors pieņem vai atsakās no uzaicinājuma piedalīties Studentu konferencē, atbildot uz 

Komitejas sekretāra e-pastu. 

11. Ja students ir piedalījies dažādos pētniecisko darbu konkursos ārpus augstskolas, tad 

students, vienojoties ar pētnieciskā darba vadītāju, var arī personīgi iesniegt 

pieteikumu dalībai Studentu konferencē. Kopā ar pieteikumu jāiesniedz arī 

pētnieciskais darbs.  

12. Citu Latvijas augstāko izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra un profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmu pilna un nepilna laika studentu un absolventu 

darbus konferencei var iesniegt zinātnisko darbu autori personīgi vai darba zinātniskais 

vadītājs, darba izvirzīšanu Studentu konferencei iepriekš saskaņojot ar tā autoru.  

13. Pieteikties Studentu konferencei var Augstskolas mājas lapā www.ba.lv vai aizpildot 

pieteikuma veidlapu un līdz noteiktajam termiņam nosūtot to uz Komitejas sekretāra e 

– pastu. Pieteikumam jāpievieno darba anotācija 600 – 700 rakstu zīmju apjomā. 

14. Dalībnieki saņem Komitejas lēmumu par dalību Studentu konferencē. Lēmums tiek 

nosūtīts elektroniskā formā uz studenta pieteikumā norādīto e - pasta adresi.  

15. Studentu konferences darba kārtība tiek paziņota atsevišķi Augstskolas mājas lapā, kā 

arī tiek nosūtīta dalībniekiem uz norādīto e-pasta adresi. 
 

III  Darba prezentēšana 

 

16. Referenti Studentu konferencē piedalās ar prezentāciju. 

17. Referentu ziņojumu ilgums ir diferencēts: ja students/-i piedalās ar lietišķo pētījumu 

(kopīgi iesniedz 3-5 studenti) vai kvalifikācijas darbu – prezentācijas ilgums ir 5 - 7 

minūtes; ja students piedalās ar bakalaura darbu, maģistra darbu u.tml. – prezentācijas 

ilgums ir 10 - 12 minūtes. 

http://www.ba.lv/
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18. Pēc visu to darbu prezentēšanas, kas atbilst noteiktajai tematikai, tiek izvērsta kopīga 

diskusija, kurā aicināti piedalīties konferences dalībnieki, klausītāji un pieaicinātās 

komisijas locekļi. 

19. Darbu prezentēšanas laikā tiek nodrošināta Augstskolas Komitejas, docētāju un/vai 

pieaicinātu attiecīgo nozaru profesionāļu klātbūtne, kas darbu vērtē un iesaka virzīt 

atzinībai. Trīs labākie Studentu konferences darbi pēc Komitejas ieteikuma tiek virzīti 

apbalvošanai. 

20. Konferences darba valoda – latviešu un angļu.  

21. Atbildīgie par Studentu pētnieciskās konferences organizāciju:  

21.1. Konferences zinātniskā komiteja, 

21.2. BASP sociāli akadēmiskā daļa, 

21.3. Augstskolas zinātņu prorektors,  

21.4. Augstskolas zinātņu prorektora referents.  

 

Pielikumā: Pieteikuma veidlapa Studentu pētniecisko darbu konferencei uz 1 lp. 

 

 

 

Zinātņu prorektore         V.Vikmane 
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1.pielikums Banku augstskolas 29.11.2011.Senāta sēdē  apstiprinātajam Studentu 

pētniecisko darbu konferences nolikumam 

 

 

Banku augstskolas  

Studentu pētniecisko darbu konference 

PIETEIKUMS  

 

Informācija par autoru:  

 

Vārds, uzvārds   

E-pasts  

Tālrunis   

Pārstāvētā augstskola, 

studiju programma 

 

 

Informācija par pētniecisko darbu:  

 

Darba nosaukums 

latviešu valodā 

 

Darba nosaukums angļu 

valodā 

 

Darba vadītājs   

Atslēgas vārdi  

Kopsavilkums darba tēmas aktualitāte, pētījuma mērķis, izmantotās pētījumu metodes, 

svarīgākie rezultāti un secinājumi, apjoms 600-700 rakstu zīmes. 

 


