
  

 

NOLIKUMS 

par Ekonomikas un kultūras augstskolas un Alberta koledžas 

starptautisko studentu zinātniski praktisko konferenci 

 

„Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2015” 

 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Nolikums par Ekonomikas un kultūras augstskolas, turpmāk – EKA, un Alberta koledžas, 

turpmāk – AK, studentu starptautisko zinātniski praktisko konferenci, turpmāk - Nolikums, 

nosaka kārtību, kādā tiek organizēta studentu zinātniski praktiskā konference. 

2. Konferences mērķis ir iepazīstināt konferences dalībniekus ar studējošo pētnieciskā darba 

rezultātiem par aktuāliem teorijas un prakses jautājumiem, saistībā ar studiju procesā 

iegūtajām zināšanām un to pielietošanu pētniecības iemaņu apgūšanā.  

3. Konferences norises vietas: 

2015.gada 18.martā Ekonomikas un kultūras augstskolā, Rīgā, Lomonosova ielā 1/5; 

2015.gada 19.martā Alberta koledžā, Rīgā, Skolas ielā 22. 

4. EKA un AK Studentu starptautiskās zinātniski praktiskās konferences darbs tiek organizēts 

sekcijās: 
1.sekcija. Ekonomika (ekonomika, finanses, biznesa konkurētspēja, grāmatvedība, nodokļi u.c.); 

2.sekcija. Vadībzinības (personāla vadība, biznesa vadība, kultūras vadība, uzņēmējdarbības 

plānošana un organizēšana, inovatīvā uzņēmējdarbība, inovatīvā biznesa vadība, līderība, biznesa 

finanšu vadība, biznesa risku vadība u.c.); 

3.sekcija. Tulkošana (biznesa svešvaloda, radošās metodes tulkošanā u.c.); 

4.sekcija. Sabiedriskās attiecības un mārketings (sabiedriskās attiecības, mārketinga komunikācija, 

tirgzinības, pārdošanas veicināšana, patērētāju uzvedība tirgū u.c.); 

5.sekcija. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošana biznesa problēmu risināšanā 

(datorprogrammu izstrāde, datorprogrammu pielietošana biznesa vajadzībām, IKT ārpakalpojumu 

izmantošanas iespējas, iekšējo datortīklu administrēšana, programmēšana u.c.); 

6.sekcija. Komercdarbības tiesiskais nodrošinājums (darījumu sagatavošana, noslēgšana un 

pastiprināšana u.c.); 

7.sekcija. Radošie projekti (studentu radošo darbu prezentācijas – reklāmas klipi, pasākumu 

prezentācijas, kino reklāmas, dizaina darbi u.c.). 

 

Pirms darba sekcijās notiks konferences plenārsēde - EKA docētāju meistarklase par pētījumos 

gūtajiem rezultātiem. 



5. Konferences ziņojumi tiek publicēti EKA un AK izdotā studentu pētniecisko darbu krājumā 

(papīra vai elektroniskā formātā). 

6. Konferencē aicināti piedalīties EKA, AK un citu Latvijas un ārvalstu augstāko izglītības 

iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra studiju programmu pilna un nepilna laika studenti un 

absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem. 

7. Konferences darba valodas – latviešu, krievu  un angļu. 

8. Katrs konferences dalībnieks (autors) saņem sertifikātu par piedalīšanos studentu 

starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē. 

9. Konferenci organizē organizācijas komiteja (skat. Nolikuma 17.punktu). 

10. Publikāciju izdošanu elektroniskā rakstu krājumā sagatavo ar rektora rīkojumu izveidota 

redkolēģija (vadītājs EKA zinātniskais prorektors S.Keišs). 

11. EKA un AK Studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference tiek finansēta no 

augstskolas budžeta līdzekļiem. 
 

II. Pieteikšanās kārtība un publikācijas iesniegšana 

 

12. Dalībnieku reģistrācija notiek elektroniski, aizpildot reģistrācijas formu un pievienojot 

referāta kopsavilkumu (līdz 0.3 lpp.) līdz 2015. gada 1.martam - 

http://conference.augstskola.lv/  

13. Referāta (ziņojuma) tēmu studējošais var pieteikt atsevišķi vai kopā ar līdzautoru grupu. 

14.  Apstiprinājums vai atteikums dalībai konferencē tiek nosūtīts elektroniskā formā uz studenta 

pieteikumā norādīto e-pasta adresi. 

15. Pēc apstiprinājuma saņemšanas, dalībnieks iesniedz publikāciju pēc noteikta formāta 

http://conference.augstskola.lv/  

16.  Dalībnieks ir tiesīgs atteikties no publikācijas sagatavošanas. 

 

III. Konferences organizēšana 

17.  Konferences organizācijas komiteju veido: 
Gunta Veismane, Ekonomikas un kultūras augstskolas rektore - priekšsēdētāja 

Staņislavs Keišs, Dr.oec., profesors, Ekonomikas nodaļas vadītājs - priekšsēdētāja vietnieks 

Oksana Lentjušenkova, Mg.oec., Alberta koledžas direktore 

Olga Čivžele, Mg.paed., Mg.proj.mgmt., Alberta koledžas zinātniskās darbības koordinatore 

 

Locekļi:  

Ineta Kristovska, Dr.oec., Dr.paed., EKA prorektore  

Zane Veidenberga, Mg. sc.edu., EKA Svešvalodu nodaļas vadītāja 

Guna Kalnača, Mg.art., EKA studiju programmu direktore 

Sanita Meldere, Mg.edu., EKA studiju programmas „Interjera dizains” direktora v.i. 

Inga Brasla, Mg.phil., EKA Studiju programmu direktores v.i.  

Armands Kalniņš, Mg.paed., AK studiju programmas „Iestāžu darba organizācija un vadība” 

http://conference.augstskola.lv/
http://conference.augstskola.lv/


direktors 

Zinta Lauva, Mg.paed., AK studiju programmas „Mārketings un inovācijas” direktore 

Kaspars Šteinbergs, Mg.sc.env., AK studiju programmas „Izklaides industrijas vadība un 

producēšana” direktors 

Nataļja Verina, Mg.iur., AK studiju programmas „Komercdarījumu tiesiskais regulējums” direktore 

Larisa Naumova, Mg.oec., AK studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” direktore 

Vita Stiģe-Škuškovnika, AK studiju programmas „Sabiedriskās attiecības” direktore 

Velga Vēvere, Dr.phil., asoc. profesore 

Jekaterina Bierne, Mg.psych., docente 

EKA Studentu pašpārvaldes pārstāvji:  
Evita Zariņa, EKA Studentu pašpārvaldes priekšsēdētaja 
Anastasija Virlana, EKA Studentu pašpārvaldes Akadēmiskā virziena vadītāja 

18. Organizācijas komitejas pienākums ir konferences plānošana un organizēšana, budžeta 

pozīciju plānošana, pieteikumu un dalībnieku publikāciju datu bāzes veidošana, konferences 

sekciju veidošana atbilstoši zinātniskajai tematikai, rakstu krājuma izdošana elektroniski vai 

papīra formātā, atskaites sagatavošana, t.sk., par budžeta izlietojumu un nākamā gada 

konferences budžeta plānošana. 

19. Organizācijas komiteja nozīmē sekciju vadību - 8 cilvēku sastāvā no akadēmiskā personāla 

un nozares profesionāļiem. 

IV. Konferences norise 

20. Dalībnieki konferencē uzstājas ar ziņojumu prezentācijas formātā. Uzstāšanās ilgums 7 - 10 

minūtes. 

21. Katrā sekcijā pēc darba prezentēšanas tiek izvērsta kopīga 5 minūšu diskusija, kurā aicināti 

piedalīties konferences dalībnieki, klausītāji un klātesošie EKA un AK mācībspēki un 

pieaicinātie attiecīgo nozaru profesionāļi. 

V. Vērtēšana, apbalvošana 

22. Par kritērijiem labāko pētniecisko darbu noskaidrošanai kalpo: tēmas aktualitāte, pētījuma 

mērķis un risināmie uzdevumi, piedāvātie risinājumi, prezentācijā demonstrētais materiāls, 

konferences dalībnieku iesaiste diskusijā. 

23. Darbus pa sekcijām vērtē konferences organizācijas komitejas locekļi un darba devēju 

pārstāvji. 

24.  Konferences noslēgumā tiks apbalvoti 8 labākie studentu pētnieciskie darbi un šo darbu 

zinātniskie vadītāji. Konferences balvu fonds 400,00 EUR. 

25.  Labākie studentu referāti var tikt rekomendēti iekļaušanai EKA rīkotās 5.starptautiskās 

zinātniskās konferences, kura notiks 2015.gada 16.-17.aprīlī, programmā.  
 


