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Kāpēc analizēts šāds jautājums ?

� 2016. gadā IZM veica aptauju 
doktorantu vidū, lai izteiktu viedokli par 
promociju procesu Latvijā. 

� Viena no galvenajām atziņām, kas 
tika iegūtas no apkopotajiem anketu 
rezultātiem, bija, ka vairākas 
promocijas padomes neatbalsta , ka 
noslēguma darbs ir monogrāfija vai 
zinātnisko rakstu kopa. 

� Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
NOLIKUMĀ PAR PROMOCIJAS 
PADOMĒM UN PROMOCIJU iztrūkst 
informācijas, kā sagatavot šāda veida 
promocijas darbu - tematiski vienota 
zinātnisko publikāciju kopu.



Vai bija iespējas  jau šādu darbu 
izveidot ?

� Vai pretendentiem, kas aizstāvējuši 
pēdējo 3 gadu laikā,  bija iespēja 
uzrakstīt promocijas darbu kā tematiski 
vienotu zinātnisko publikāciju kopu;

� Vai publicētie raksti ir pietiekošā skaitā;

� Cik raksti ir kvalitatīvi;

� Vai tie varētu izveidot vienotu saturu 
un noteiktas rezultātu nodaļas ? 



Doktoranti

� Doktoranti Pārtikas tehnoloģijas 
fakultātē sastāda vidēji 5 % no 
studentu kopējā skaita pēdējo 
3 gadu laikā;

� Aizstāvēto promociju darbu 
skaits pēdējo 3 gadu laikā ir 10 
disertācijas. 

� Publikāciju skaits darbos 
svārstās no 7 līdz 12 
publikācijām.
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Studējošo skaita attiecība 
(pamatstudijas/maģistri/doktori) Pārtikas tehnoloģijas 

fakultātē , vidējais skaits 2016,2017, 2018)
1-pamatstudiju studenti, 2-maģistri, 3-doktoranti



Publikācijas

� Uzrakstītiem rakstiem būtu jābūt 
starptautiski pieejama zinātniskās 
informācijas krātuvēs un citētai 
starptautiski pieejamās datu bāzēs 
SCOPUS, WEB of SCIENCE. 

� Doktoranti kopā ir uzrakstījuši 97 
rakstus, no kuriem 43 ir citēti iepriekš 
minētās starptautiski citējamās datu 
bāzēs 
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Doktora grāda pretendentu publikāciju skaits
1 - publikāciju skaits starptautiski pieejamās datu bāzēs SCOPUS, 
WEB of SCIENCE  
2 – Citu publikāciju skaits, 



Publikācijas

Par rakstu kvalitāti var arī spriest:

� Kādos izdevumos un valstīs raksti ir 
publicēti;

� Vai tie ir pamanāmi nozīmīgos zinātnes 
nozares žurnālos, kuru citējamības 
indekss un impakta faktors ir pietiekoši 
augsts;

� Vai galvenais autors ir doktorants vai 
arī rakstos dominē liels skaits 
līdzautoru? 



Publikācijas

� No 97 publicētiem darbiem 52 % darbi 
ir Latvijas izdevumos, 48 % darbi 
dažādos izdevumos ārzemēs. 

� No aizrobežu valstīm dominē Igaunija, 
Krievija, Bulgārija, Lietuva, Vācija. 
Raksti galvenokārt ir publicēti dažādu 
starptautisko konferenču materiālos. 
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Publikāciju izdošanas valstis
1-Latvija, 2-Igaunija,3-Lietuva,4-Krievija, 5-Francija,6-Grieķija,7-ārzemes, 8-Zviedrija, 
9-Čehija, 10-Bulgārija, 11-Indija, 12-Vācija 



Publikācijas

� No 97 publicētiem darbiem 68 % ir 
starptautisko konferenču materiāli, 30 % 
žurnāli, 2 % veido patenti. 

� Starp materiāliem dominē šādi 
konferenču materiāli kā “Research for 
Rural development”, FOODBALT 
konferenču materiāli, kas indeksēti 
SCOPUS datu bāzē. 

� Diemžēl visiem izdevumiem un arī 
žurnāliem kā “Agronomy research”, 
“Chemical Technology”, “Engineering 
and technology”, LZA vēstis citējamības 
indekss un impakta faktors ir zems. 
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Publikāciju veidu sadalījums
1 – konferenču materiāli, 2-dažādi žurnāli, 3 - patenti



Publikācijas

� Vidēji katrā publikācijā ir no 2 līdz 4 autoriem, lielākais autoru skaits vienā 
publikācijā bija septiņi. 

� Visos rakstos kā galvenais autors dominēja zinātniskā grāda pretendents, 
otrais autors ir pretendenta darba vadītājs, taču nevienā netika norādīts 
autora apliecinājums par personisko ieguldījumu publikāciju 
sagatavošanā. 

� Publikācijas ir uzrakstītas doktoranta doktora studiju laikā. 

� Publikācijas atspoguļo veiktā pētījuma galvenos rezultātus, taču grūti būtu  
no tām izveidot vienotu darba struktūru secīgā kārtībā.



Secinājumi

Lai uzrakstītu promocijas darbu kā tematiski vienotu zinātnisko publikāciju 
kopu: 

� Jāpaaugstina publicēto rakstu kvalitāti un skaitu žurnālos ar augstāku 
citējamības indeksu un impakta faktoru;

� Jau promocijas darba izstrādes sākumā būtu nepieciešams definēt šo 
virzienu un plānu sastādīt atbilstoši tam, kādu publikāciju rakstīs un kur;

� Ļoti svarīga ir promocijas darba vadītāja drosme, kompetence un angļu 
valodas prasmes un atbalsts doktorantam šādu ideju realizēt;

� Vairāk izmantot  ERASMUS un citas mobilitātes iespējas, kas ļautu veikt vēl 
dziļākus pētījumus un veidot starptautiskos sakarus kopēju un kvalitatīvāku 
publikāciju veidošanai.



Paldies par uzmanību !


