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Projekta vadītājam

1. AMATA PASTĀVĒŠANAS MĒRĶIS
Zinātniskās pētniecības darbs ___________nozarē ___________apakšnozarē
Pētāmā tēma (s):
2. GALVENO PIENĀKUMU APRAKSTS
2.1. Veikt individuālu pētniecības darbu projekta vai tēmas vadītāja vadībā:
2.1.1. vākt, uzkrāt un apkopot zinātnisko informāciju saskaņā ar konkrētiem uzdevumiem;
2.1.2. iepazīties ar zinātniskās izpētes metodēm, apgūt jau izmantotos ar pētāmo problēmu saistītos risinājumus;
2.1.3. apgūt iemaņas pētījumu projektu izstrādē, piedalīties pētījuma programmās, projektos vai tēmās;
2.1.4. publicēt pētījumu rezultātus zinātniskos izdevumos;
2.1.5. piedalīties vietējās zinātniskās konferencēs (simpozijos, semināros).
2.2. Profesionālā pilnveide:
2.2.1. studēt jaunāko zinātnisko literatūru;
2.2.2. piedalīties LU LFMI rīkotajos teorētiski metodoloģiskajos semināros;
2.2.3. veidot un uzturēt starptautiskos zinātniskos sakarus un attīstīt starptautisko mobilitāti.
2.3. Veikt darba pienākumus saskaņā ar ikgadējo individuālo darba plānu
3. TIESĪBAS UN PILNVARAS
3.1. Izstrādāt promocijas darbu LU LFMI pētnieciskā projekta ietvaros atbilstoši projekta zinātniskajam virzienam.
3.2. Piedalīties atklātos zinātniskās darbības konkursos un projektos Latvijā un ārvalstīs.
3.3. Saņemt piešķirto finansējumu darba pienākumu veikšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.4. Izstrādāt un iesniegt ierosinājumus LU LFMI stratēģisko mērķu sasniegšanai, LU LFMI pētnieciskās darbības
un organizācijas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai.
3.5. Darba pienākumu veikšanai izmantot LU LFMI infrastruktūru.
4. AMATA PIENĀKUMU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMĀS PRASĪBAS
4.1. Izglītība: maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē vai sāktas maģistrantūras studijas
4.2. Profesionālā pieredze: vēlama pieredze pētnieciskajā darbā
4.3. Valodu zināšanas:
4.3.1. valsts valodas zināšanas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem (C1);
4.3.2. divu amata veikšanai svarīgāko svešvalodu zināšanas (B2).
4.4. Citas prasmes:
4.4.1. prasme projekta vadītāja vadībā veikt zinātniskos pētījumus;
4.4.2. prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt;
4.4.3. sadarbības un komunikācijas prasmes, spēja argumentēt savu viedokli, strādāt individuāli vai komandā;
4.4.4. zināšanas par veicamā darba organizāciju un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem;
4.4.5. prasme ikdienas darbā lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī izmantot nozares specifikai
atbilstošus informācijas avotus.
5. ATBILDĪBA
5.1. Atbildība par pētījumu rezultātu un secinājumu objektivitāti.
5.2. Atbildība par sava pētnieciskā darba atbilsmi zinātniskās ētikas normām.
5.3. Lojalitāte pret darba devēju.
5.4. Atbildība par finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izmantojumu
5.5. Atbildība par darba izpildi plānotajā termiņā.
5.6. Atbildība par uzticētajiem darba līdzekļiem.

6. SADARBĪBA
Amata pienākumu ietvaros sadarbojas ar LU, Latvijas un ārzemju izglītības un zinātnes institūciju kolēģiem, kā arī
humanitāro zinātņu studentiem.
7. SVARĪGĀKIE DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI
Zinātniskās darbības likums, Augstskolu likums, Izglītības likums, LR normatīvie akti par bāzes finansējuma
piešķiršanas kārtību, par pētījumu projektu izvērtēšanu un finansēšanas kārtību u.c. LR normatīvie akti, kas
reglamentē amata pienākumu izpildi; LU Satversme, nolikumi par LU pētniecības projektiem, par vēlēšanām
akadēmiskajos amatos LU, LU Akadēmiskās ētikas kodekss, Darba kārtības noteikumi u.c. LU un LU LFMI
iekšējie normatīvie akti, kā arī šis amata apraksts.
8. PAPILDU KOMENTĀRI
8.1. Tiesības uz intelektuālo īpašumu, kas radies, zinātniskajam darbiniekam veicot pētījumus LU LFMI
koordinētās pētījumu programmās vai projektos, pieder LU LFMI;
8.2. Atsevišķos gadījumos zinātniskais asistents var tikt aicināts iesaistīties LU LFMI darbības nodrošināšanai
nepieciešamu pienākumu veikšanā, kuri nav minēti amata aprakstā.

