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Ievads

Izdevums

"RTU

doktorantūra

palīglīdzeklis doktorantiem

un

2001./2002."

ir

veidots

kā

zinātniskā darba vadītājiem doktora studiju

darba organizēšanā. Atbilstoši RTU Senāta 2000.gada 30.oktobra lēmumam
"Par Rīgas Tehniskās universitātes doktorantūras nolikumu", šāds izdevums
tiek publicēts katru gadu.
Te ir publicēti visu RTU doktorantu un zinātnisko vadītāju saraksti,
ieskaitot pētījumu tematu nosaukumus. Tiek parādīti statistiskās analīzes dati
RTU un fakultāšu mērogos.
Izdevumā ir apkopoti likumi un normatīvie akti, kas ietekmē un regulē
studijas doktorantūrā, kā arī zinātniskā grāda iegūšanas procedūru un
noteikumus. Te ir sniegtas norādes

un

noteikumi par zinātnisko rakstu

publicēšanas iespējām RTU Zinātnisko rakstu sērijās,

par iespējām

un

piedalīties dažādās konferencēs.
Doktoranti var iegūt paaugstinātas LZP stipendijas un šīs iespējas ir
aprakstītas atsevišķā nolikumā. RTU finansiāli atbalsta doktorantus jaunu
patentu pieteikšanā

un

uzturēšanā.

Doktorantu uzmanība jāvērš arī uz to, ka pastāv lielas iespējas veikt
pētījumus ārzemju augstskolās un pētnieciskos centros. Šī informācija ātri
mainās un tāpēc nepieciešams to periodiski atjaunot RTU Ārējo sakaru daļā.
RTU Doktorantūras daļa atrodas Kaļķu ielā l-202.telpā.Doktorantūras
daļas vadītājs ir docents, Dr.sc.ing. Jānis Valeinis, tālrunis 7089416.
Vēlu

panākumus

pētnieciskā

darbā

vietējos

un

starptautiskos

projektos, kā arī visiem laikā aizstāvēt savus promocijas darbus.
RTU zinātņu prorektors, LZA korespondētājloceklis, profesors,
Dr.habil.sc.ing.

Leonīds Ribickis
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