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DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.15 2015. gada 29. decembrī 

Sēdi vada: DF Domes priekšsēdētājs profesors Jānis Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R. Ekmane 

Sēdē piedalās: 18 no 25 Domes locekļiem – akadēmiskā personāla pārstāvji prof. A. 

Ambainis, prof. G. Arnicāns, vad.pētn. V. Arnicāne, prof. G. Bārzdiņš, prof. J. 

Bičevskis, doc. U. Bojārs, prof. R. M. Freivalds, prof. Ģ. Karnītis, pētn. A. Rivošs, 

prof. J. Smotrovs, asoc. prof. U. Straujums, prof. M.Vītiņš, prof. J. Vīksna, asoc. prof. 

J. Zuters; sadarbības partneris R. Balodis; vecākā studiju metodiķe Ā.Sproģe; studentu 

pārstāvji J. Peisenieks, A. Cīrulnieks. 

Dekāns J.Borzovs 

Darba kārtība: 

1. Par asociētā profesora amata vietas izveidi un konkursa izsludināšanu uz 

divām profesora un viena asociētā profesora amatu vietām. 

2. Par četru jaunu kursu iekļaušanas Datorzinātņu maģistra programmā 

apstiprināšanu. 

3. Par konkursa izsludināšanu uz divām pētnieka amata vietām un piecām vadošā 

pētnieka amata vietām Datorikas fakultātē. 

 

 

                                                  1. 

 

Par asociētā profesora amata vietas izveidi un konkursa izsludināšanu uz divām 

profesora un viena asociētā profesora amatu vietām 

 

Dome, iepazinusies ar dekāna Jura Borzova priekšlikumu, balsojot (Domes sastāvā – 

25 locekļi, balsošanā piedalās – 18, par – 13, pret – 4, atturas – 1), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.15, lēmums Nr. 2231-V10/ 792): 

1.apstiprināt priekšlikumu par konkursa izsludināšanu Informātikas 

mūžizglītības katedrā uz asociētā profesora amata vietu Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares E-studiju tehnoloģiju un pārvaldības 

apakšnozarē un apstiprināt darba uzdevumus (sk. pielikumā Nr.1). 

 

Dome, iepazinusies ar dekāna Jura Borzova priekšlikumu, balsojot (Domes sastāvā – 

25 locekļi, balsošanā piedalās – 18, par – 18, pret – 0, atturas – 0), 



 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.15, lēmums Nr. 2231-V10/ 792): 

2.apstiprināt priekšlikumu par konkursa izsludināšanu Programmēšanas 

katedrā uz profesora amata vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju 

nozares Programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē un apstiprināt darba 

uzdevumus (sk. pielikumā Nr.2); 

 

3.apstiprināt priekšlikumu par konkursa izsludināšanu Datorzinātņu katedrā uz 

profesora amata vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares 

Programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē un apstiprināt darba 

uzdevumus (sk. pielikumā Nr.3). 

 

4.lūgt LU Senātu izveidot vienu jaunu asociētā profesora amata vietu 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares E-studiju tehnoloģiju un 

pārvaldības apakšnozarē LU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pozitīva 

lēmuma rezultātā pieņemt lēmumu par konkursa izsludināšanu uz šo vietu. 

 

                                                   2. 

 

 Par četru jaunu kursu iekļaušanas Datorzinātņu maģistra programmā 

apstiprināšanu 
 

Dome, iepazinusies ar dekāna Jura Borzova priekšlikumu un 2015. gada 15. decembra 

Datorzinātņu studiju programmu padomes protokolu Nr. 4, balsojot (Domes sastāvā – 

25 locekļi, balsošanā piedalās – 18, par – 18, pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.15, lēmums Nr. 2231-V10/793): 

apstiprināt četru jaunu kursu iekļaušanu Datorzinātņu maģistra programmā 

(kods 22303), pievienojot tos struktūrai, kas darbojas no 2014. gada rudens, kā 

izvēles kursus visās piecās apakšprogrammās: 

1. DatZ6056 : Dziļā mašīnmācīšanās 4 KP, G.Bārzdiņš, K.Čerāns, sākot ar 

2015./2016. akad. gadu, 

kursa apraksts: https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT6056  

 

 2. Mate7000 : Gēdela teorēma 2KP, K.Podnieks, sākot ar 2015./2016. akad. gadu, 

kursa apraksts: https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2MAT7000  

 

3. Kogn5011 : Vizuālā uztvere: metodoloģijas un pieejas 4 KP, J.Šķilters, sākot ar 

2016./2017. akad. gadu,  

kursa apraksts: https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2KOG5011  

 

4. Kogn6000 : Valoda, telpiskā kognīcija un komunikācija, 4 KP, J.Šķilters, sākot ar 

2016./2017. akad. gadu,  

kursa apraksts: https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2KOG6000 

 

 

 

 

https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT6056
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2MAT7000
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2KOG5011
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2KOG6000


                                                          3. 

 

Par konkursa izsludināšanu uz divām pētnieka amata vietām un piecām vadošā 

pētnieka amata vietām Datorikas fakultātē 

 

Dome, iepazinusies ar dekāna Jura Borzova priekšlikumu, balsojot (Domes sastāvā – 

25 locekļi, balsošanā piedalās – 18, par – 18, pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.15, lēmums Nr. 2231-V10/ 794): 

 

1.apstiprināt priekšlikumu par konkursa uz divām pētnieka amata vietām: viena 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes matemātisko 

pamatu apakšnozarē, otra Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares 

Datu apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē izsludināšanu un apstiprināt 

darba uzdevumus (sk. pielikumā); 

 

2.apstiprināt priekšlikumu par konkursa uz piecām vadošā pētnieka amata 

vietām: divām vietām Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares 

Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē, trim vietām Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Datu apstrādes sistēmu un datortīklu 

apakšnozarē izsludināšanu un apstiprināt darba uzdevumus ( sk. pielikumā); 

 

3.lūgt LU Personāla departamentu izsludināt konkursu uz divām pētnieka amata 

vietām: viena Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes 

matemātisko pamatu apakšnozarē, otra Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģiju nozares Datu apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē; 

 

4.lūgt LU Personāla departamentu izsludināt konkursu uz piecām vadošā 

pētnieka amata vietām: divām vietām Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju 

nozares Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē, trim vietām 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datu apstrādes sistēmu un 

datortīklu apakšnozarē. 

 

 

                                     

 

Protokolēja                                                                                                     R. Ekmane 

Sēdi vadīja                                                                                                     J. Bičevskis 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

APSTIPRINĀTS 

Datorikas   

fakultātes domē 

                                                                                                    2015. g. 29. decembrī 

protokola Nr. 15 

 

 

 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes asociētā profesora 
(pamatstruktūrvienība / amats) 

darba uzdevumi 

 

 

Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums 

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas, E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība  

 

1. Plānotais pētniecības darbs un spēja piesaistīt resursus projektu veikšanai 

Pētīt interfeisu (saskarņu) tehnoloģijas, zināšanu apstrādes/pārneses kognitīvos un 

metodoloģiskos jautājumus - cilvēku, organizāciju un sabiedrības darbību ar 

jaunām digitālo tehnoloģiju ierīcēm.  

 

Piedalīties zinātnisko projektu pieteikumu sagatavošanā projektu konkursiem 

Latvijā un starptautiskas sadarbības līmenī.  

 

2. Izglītības programmu grupā1 Datorzinātnes (481) plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā2  

Sešos (6) gados vadīt vismaz deviņus (9) bakalaura darbus. Sešos (6) gados vadīt 

vismaz trīs (3) maģistra darbus. 
 

Datorzinātņu bakalaura studiju programmā (43481) docēt kursus 

Tīmekļa dizaina pamati, 4 KP, B daļa  

Lietotāja saskarnes grafiskais dizains, 4 KP, B daļa  

 

Datorzinātņu maģistra studiju programmā (45481) sagatavot un docēt kursus par 

interfeisu (saskarņu) tehnoloģijām.  

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Dabazinātņu un 

informācijas tehnoloģijas skolotājs” (42141) docēt kursu 

Tīmekļa dizaina pamati, 4 KP, A daļa  

 

3. Zinātniskās publikācijas. 

Sešos (6) gados sagatavot un nopublicēt vismaz trīs (3) zinātniskās publikācijas 

starptautiskajā zinātniskajā periodikā.  

Sešos (6) gados ziņot par pētniecības rezultātiem vismaz trīs (3) starptautiskās 

konferencēs. 

                                                 
1 Izglītības programmu grupu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumiem Nr. 990 

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 
2 Vienojoties ar studiju programmu direktoriem un dekānu, darba plānojums var tikt grozīts. 



 

Publikācijās un ziņojumos norādīt piederību Latvijas Universitātei. 

 

4. Citi uzdevumi.3 

Piedalīties noslēguma darbu pārbaudījuma komisiju darbā. 

 

Piedalīties datorzinātņu maģistra un bakalaura darbu recenzēšanā. 

 

Piedalīties zinātnisko darbu recenzēšanā un apspriešanā, savas kompetences 

ietvaros sniegt konsultācijas un eksperta atzinumus. 

 

5. Amata pienākumu (lekcijām un pētniecībai) veikšanai nepieciešamās valodas 

zināšanas saskaņā ar studiju programmu /kursiem / pētniecības tēmu: 

5.1. valsts valodā C1; 

5.2. pārējās ES valstu oficiālajās valodās angļu B1; 

5.3. citās valodās nav. 

 

 

 

Datorikas fakultātes dekāns    prof. J. Borzovs 

Datums 29.12.2015. 

 

 

Iepazinos __________________________ personas paraksts, atšifrējums 

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Vienojoties ar attiecīgās studiju programmas direktoru un dekānu, uzdevumi var tikt grozīti. 



2. pielikums 

APSTIPRINĀTS 

_____________  

Datorikas fakultātes Domē 

2015. g. 29. decembrī 

____________ 

protokola Nr. 15 

 

Latvijas Universitātes Programmēšanas katedras profesora 

darba uzdevumi 

 

Nozare: 6.Datorzinātne un Informācijas tehnoloģijas 

Apakšnozare: 6.2. Datoru un sistēmu programmatūra 

 

1. Veikt pētījumus šādās jomās: programmatūras kvalitāte, programmatūras 

testēšana. 

2. Izglītības programmu grupā4 Datorzinātnes plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmās5: 

2.1. Ievēlēšanas perioda laikā nodrošināt vismaz 2 doktorantu 

sagatavošanu 

2.2. Vadīt vidēji vismaz 3 bakalaura vai maģistra darbus katrā 

akadēmiskajā gadā 

2.3. Recenzēt vidēji vismaz 2 bakalaura vai maģistra darbus katrā 

akadēmiskajā gadā 

2.4. Uzņemties kursa un kvalifikācijas darbu vadīšanu atbilstoši 

savas slodzes iespējām. 

2.5. Izstrādāt jaunus lekciju kursus vai uzlabot esošos kursus 

atbilstoši jomām, kas atbilst pētījumu virzieniem un docētajiem 

kursiem, ja tas ir nepieciešams studiju programmas vai studiju 

procesa uzlabošanai. 

2.6. Docēt šādus studiju kursus:  

Datorzinātņu maģistra studiju programmā docēt kursu par 

programmatūras kvalitāti 2KP apjomā. 

Datorzinātņu doktorantu programmā vadīt semināru 2KP apjomā. 

Datorzinātņu bakalaura un maģistra programmā vadīt citus 

kursus 4 KP kopapjomā. 

3. Vadīt pētnieciskus projektus vai to aktivitātes 

4. Piedalīties starptautiskās konferencēs un to organizēšanā. 

                                                 
4 Izglītības programmu grupu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumiem Nr. 990 

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 
5 Vienojoties ar studiju programmu direktoriem un dekānu, darba plānojums var tikt grozīts. 



5. Piedalīties zinātniskās redkolēģijās vai konferenču programmu komitejās. 

6. Ievēlēšanas laikā sagatavot un publicēt vismaz 5 publikācijas vispāratzītos 

ISI/SCOPUS izdevumos vai izdevumos, ko Latvijas Zinātnes padome ir 

pielīdzinājusi ISI/SCOPUS izdevuma līmenim. 

7. Veikt atbildīgu akadēmiski organizatorisko darbu, piemēram, piedalīties 

fakultātes un LU koleģiālo lēmējinstitūciju, darba grupu, komisiju darbā, 

dibināt un nostiprināt ārējos sakarus ar ārzemju universitātēm. 

 

Datorikas fakultātes dekāns :_________________________ prof. Juris Borzovs 

Datums 

 

Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums    

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. pielikums 

APSTIPRINĀTS 

_____________  

Datorikas fakultātes 

Domē 

                                                                                                    2015 .g. 29. decembrī  

protokola Nr. 15 

Latvijas Universitātes Datorzinātņu katedras profesora 

darba uzdevumi 

 

Nozare: 6.Datorzinātne un Informācijas tehnoloģijas 

Apakšnozare: 6.3. Programmēšanas valodas un sistēmas 

 

8. Veikt pētījumus šādās jomās: zināšanu inženierija, sistēmu modelēšana 

9. Izglītības programmu grupā6 Datorzinātnes plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmās7: 

9.1. Ievēlēšanas perioda laikā nodrošināt vismaz 2 doktorantu 

sagatavošanu 

9.2. Vadīt vidēji vismaz 3 bakalaura vai maģistra darbus katrā 

akadēmiskajā gadā 

9.3. Recenzēt vidēji vismaz 2 bakalaura vai maģistra darbus katrā 

akadēmiskajā gadā 

9.4. Uzņemties kursa un kvalifikācijas darbu vadīšanu atbilstoši 

savas slodzes iespējām. 

9.5. Izstrādāt jaunus lekciju kursus vai uzlabot esošos kursus 

atbilstoši jomām, kas atbilst pētījumu virzieniem un docētajiem 

kursiem, ja tas ir nepieciešams studiju programmas vai studiju 

procesa uzlabošanai. 

9.6. Docēt šādus studiju kursus:  

Datorzinātņu maģistra studiju programmā „Zināšanu inženierija” 

(DatZ5022, A daļa, 4KP) 

Citi kursi datorzinātņu bakalaura un maģistra programmā 4-8 KP 

kopapjomā. 

10. Vadīt pētnieciskus projektus vai to aktivitātes 

11. Piedalīties starptautiskās konferencēs un to organizēšanā. 

12. Piedalīties zinātniskās redkolēģijās vai konferenču programmu komitejās. 

                                                 
6 Izglītības programmu grupu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumiem Nr. 990 

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 
7 Vienojoties ar studiju programmu direktoriem un dekānu, darba plānojums var tikt grozīts. 



13. Ievēlēšanas laikā sagatavot un publicēt vismaz 5 publikācijas vispāratzītos 

ISI/SCOPUS izdevumos vai izdevumos, ko Latvijas Zinātnes padome ir 

pielīdzinājusi ISI/SCOPUS izdevuma līmenim. 

14. Veikt atbildīgu akadēmiski organizatorisko darbu, piemēram, piedalīties 

fakultātes un LU koleģiālo lēmējinstitūciju, darba grupu, komisiju darbā, 

dibināt un nostiprināt ārējos sakarus ar ārzemju universitātēm. 

 

Datorikas fakultātes dekāns :_________________________ prof. Juris Borzovs 

Datums 29.12.2015. 

 

Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums    

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

Datorikas fakultātes 

domē  

2015. g. 29. decembrī, 

protokola Nr. 15 

 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte vadošā pētnieka 

darba uzdevumi 

  

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas: Datu apstrādes sistēmas un 

datortīkli 
 

1. Plānotais pētniecības darbs un spēja piesaistīt resursus projektu veikšanai. 

Pētnieciskais darbs plānots Datu apstrādes sistēmas un datortīkli virzienā. 

2. Izglītības programmu grupā8 481 Datorzinātnes plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā. 

Atsevišķas lekcijas. 

3. Zinātniskās publikācijas. 

Sagatavot un nopublicēt SCI izdevumos vismaz divas publikācijas katros 3 

gados. Piedalīties starptautiskās konferencēs, ziņojot par pētniecības 

rezultātiem. 

4. Citi uzdevumi. 

Piedalīties zinātnisko darbu recenzēšanā un apspriešanā, savas kompetences 

ietvaros sniegt konsultācijas un ekspertu atzinumus. 

5. Amata pienākumu (lekcijām un pētniecībai) veikšanai nepieciešamās valodas 

zināšanas saskaņā ar studiju programmu /kursiem / pētniecības tēmu  Datu 

apstrādes sistēmas un datortīkli : 

5.1.  valsts valodā  C1; 

5.2.  pārējās ES valstu oficiālajās valodās: angļu valodā B1; 

5.3.  citās valodās - nav. 

 

Fakultātes dekāns:                                                                                  J.Borzovs 

29.12.2015. 

       Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums   

       Datums 

 

 

 

                                                 
8 Izglītības programmu grupu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumiem Nr. 990 

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 



APSTIPRINĀTS 

                                                                                                                  Datorikas fakultātes domē 

2015. g.29. decembrī, 

protokola Nr. 15 

 

                     Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte vadošā pētnieka 

darba uzdevumi 

 

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas: Datorzinātņu matemātiskie pamati 

Pētnieciskais darbs plānots Datorzinātņu matemātisko pamatu virzienā. 

15. Izglītības programmu grupā9 481 Datorzinātnes plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā. 

Nav plānots. 

16. Zinātniskās publikācijas. 

Sagatavot un nopublicēt SCI izdevumos vismaz divas publikācijas katros 3 

gados. Piedalīties starptautiskās konferencēs, ziņojot par pētniecības 

rezultātiem. 

Piedalīties zinātnisko projektu pieteikumu sagatavošanā projektu konkursiem 

Latvijā un starptautiskas sadarbības līmenī. 

17. Citi uzdevumi. 

Piedalīties zinātnisko darbu recenzēšanā un apspriešanā, savas kompetences 

ietvaros sniegt konsultācijas un ekspertu atzinumus. 

 

18. Amata pienākumu (lekcijām un pētniecībai) veikšanai nepieciešamās valodas 

zināšanas saskaņā ar studiju programmu /kursiem / pētniecības tēmu  

Datorzinātņu matemātiskie pamati: 

18.1.  valsts valodā  C1; 

18.2.  pārējās ES valstu oficiālajās valodās: angļu valodā B1; 

18.3.  citās valodās - nav. 

 

Fakultātes dekāns:_________________________J.Borzovs 

29.12.2015. 

 

Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums   
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APSTIPRINĀTS 

Datorikas fakultātes 

domē  

2015. g. 29. decembrī, 

protokola Nr. 15 

 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte pētnieka 

darba uzdevumi 

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli  

apakšvirzienā 

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas: Datu apstrādes sistēmas un 

datortīkli 
 

1. Plānotais pētniecības darbs un spēja piesaistīt resursus projektu veikšanai. 

Pētnieciskais darbs plānots Datu apstrādes sistēmas un datortīkli virzienā. 

2. Izglītības programmu grupā10 481 Datorzinātnes plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā. 

Atsevišķas lekcijas. 

3. Zinātniskās publikācijas. 

Sagatavot un nopublicēt SCI izdevumos vismaz divas publikācijas katros 3 

gados. Piedalīties starptautiskās konferencēs, ziņojot par pētniecības 

rezultātiem. 

4. Citi uzdevumi. 

Piedalīties zinātnisko darbu recenzēšanā un apspriešanā, savas kompetences 

ietvaros sniegt konsultācijas un ekspertu atzinumus. 

5. Amata pienākumu (lekcijām un pētniecībai) veikšanai nepieciešamās valodas 

zināšanas saskaņā ar studiju programmu /kursiem / pētniecības tēmu  Datu 

apstrādes sistēmas un datortīkli : 

5.1.  valsts valodā  C1; 

5.2.  pārējās ES valstu oficiālajās valodās: angļu valodā B1; 

5.3.  citās valodās - nav. 

 

Fakultātes dekāns:_________________________J.Borzovs 

29.12.2015. 

       Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums   

       Datums 
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                                                                                                                           APSTIPRINĀTS 

Datorikas fakultātes 

domē  

2015. g. 29. decembrī, 

protokola Nr. 15 

 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte pētnieka 

darba uzdevumi 

  

  

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas: Datorzinātnes matemātiskie 

pamati 
 

1. Plānotais pētniecības darbs un spēja piesaistīt resursus projektu veikšanai. 

Pētnieciskais darbs plānots Datorzinātnes matemātiskie pamati virzienā. 

2. Izglītības programmu grupā11 481 Datorzinātnes plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā. 

Atsevišķas lekcijas. 

3. Zinātniskās publikācijas. 

Sagatavot un nopublicēt SCI izdevumos vismaz divas publikācijas katros 3 

gados. Piedalīties starptautiskās konferencēs, ziņojot par pētniecības 

rezultātiem. 

4. Citi uzdevumi. 

Piedalīties zinātnisko darbu recenzēšanā un apspriešanā, savas kompetences 

ietvaros sniegt konsultācijas un ekspertu atzinumus. 

5. Amata pienākumu (lekcijām un pētniecībai) veikšanai nepieciešamās valodas 

zināšanas saskaņā ar studiju programmu /kursiem / pētniecības tēmu  

Datorzinātnes matemātiskie pamati : 

5.1.  valsts valodā  C1; 

5.2.  pārējās ES valstu oficiālajās valodās: angļu valodā B1; 

5.3.  citās valodās - nav. 

 

Fakultātes dekāns:                                                                                               J.Borzovs 

29.12.2015. 

       Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums   
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„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 


