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1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Akreditēta kopīgās doktora studiju programmas „Biznesa vadība” (turpmāk tekstā – 

Doktora studiju programma) tiek īstenota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem, starptautiskajiem līgumiem, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolas (turpmāk tekstā - Augstskola RISEBA) Satversmi un šo 

nolikumu.  

1.2. Doktora studiju programmu īsteno divas augstskolas: Augstskola RISEBA un Banku 

augstskola. 

1.3. Šis Nolikums reglamentē doktora studiju programmas īstenošanu Augstskola RISEBA.  

1.4. Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot starptautiskam līmenim atbilstošus 

zinātniekus zinātniskās pētniecības un akadēmiskajam darbam, kā arī zinātniskajam un 

organizatoriskajam darbam valsts un privātajās institūcijās.  

1.5. Doktora studiju programmu Augstskolā RISEBA vada doktora studiju programmas 

direktors un administrē doktora studiju programmas administrators.  

1.6. Doktoranta tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti, 

Augstskolas RISEBA Satversme, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnes 

padomes izstrādātais Zinātnieka ētikas kodekss, kā arī līgums par studijām doktora 

programmā. 

1.7. Uzņemšana pilna laika un nepilna laika doktora studiju programmā notiek saskaņā ar 

Augstskolas RISEBA uzņemšanas noteikumiem. 

2. Imatrikulācija 

2.1. Doktora studiju programmā uzņem personas, kurām maģistra grāds iegūts sociālajās 

zinātnēs, humanitārajās un tehniskajās zinātnēs, ir vismaz 2 gadu darba pieredze 

uzņēmējdarbības, sabiedrības vai izglītības vadībā un pietiekošas zināšanas vadības 

zinātnē, un kuras iesniedz referātu par promocijas darba tēmu. Biznesa vadības pieredze 

jāapliecina ar attiecīgu izziņu. Iesniegtos dokumentus izvērtē doktora studiju programmas 

direktors un prorektors zinātniskajā darbā, un, nepieciešamības gadījumā, viņi var ieteikt 

papildu studijas.   

2.2. Ārvalstu reflektantiem nepieciešama Latvijas maģistra grādam pielīdzināma izglītība. 

Ārvalstīs iegūtā diploma atbilstību nosaka Akadēmiskās informācijas centra atzinums. 

2.3. Reflektanti, kuri vēlas uzsākt studijas doktorantūrā Augstskolā RISEBA, pārejot no citas 

augstākās izglītības iestādes, papildus Augstskolas RISEBA uzņemšanas noteikumos 

minētajām prasībām, iesniedz akadēmisko izziņu no iepriekšējās augstskolas. Izskatīšanai 

tiek pieņemta akadēmiskā izziņa (oriģināls) ar attiecīgās amatpersonas parakstu un 

augstskolas zīmogu. Ārvalstu reflektantiem jāiesniedz attiecīgas augstskolas akadēmiskās 

izziņas notariāli apstiprināts tulkojums kopā ar Akadēmiskās informācijas centra izziņu 

par izglītības atzīšanu un pielīdzināšanu Latvijas izglītības līmenim. Ārvalstu 



reflektantiem (izņemot ES un EEZ valstu pilsoņiem) papildus iesniedzamajiem 

dokumentiem jāiesniedz termiņuzturēšanās atļauja LR. 

2.4. Doktora studiju programmas direktors salīdzina studiju priekšmetus, iegūtos 

kredītpunktus, un Kopīgās doktora studiju programmas padome lemj par imatrikulācijas 

iespējām. Vērtējumu pārskaitīšana notiek tikai tajos studiju priekšmetos, kuri atbilst 

doktora studiju programmai.  

2.5. Trūkstošie kredītpunkti doktorantam individuāli jānokārto tekošā studiju gada laikā.  

2.6. Par trūkstošo kredītpunktu apgūšanu doktorantam jāsamaksā studiju maksa saskaņā ar 

doktora studiju noteikto maksu par vienu kredītpunktu.  

2.7. Pilna laika doktora studiju programmas izpildes ilgums ir trīs gadi, nepilna laika – četri 

gadi.  

2.8. Reflektanti tiek imatrikulēti doktora studiju programmā ar rektora rīkojumu. Doktora 

studiju programmas direktors un attiecīgā Augstskolas RISEBA departamenta vadītājs, 

sadarbībā ar doktorantu gada laikā no rīkojuma par attiecīgā doktoranta imatrikulāciju 

iesniedz priekšlikumu Augstskolas RISEBA Zinātniskai Padomei par promocijas darba 

zinātnisko vadītāju.  

2.9. Par doktoranta promocijas darba zinātnisko vadītāju var būt persona ar zinātņu doktora 

grādu, kas veic pētījumus atbilstošā zinātnes nozarē (apakšnozarē), kam ir zinātniskas 

publikācijas par pētījumiem šajā zinātnes nozarē, un kas piedalās ar referātiem 

starptautiskās konferencēs. Promocijas darba zinātnisko vadītāju un doktoranta izvēlēto 

promocijas darba tēmu apstiprina Augstskolas RISEBA Zinātniskā Padomē.  

2.10. Doktorants gada laikā pēc uzņemšanas studijām doktorantūrā izstrādā doktora studiju 

darba plānu, un ar promocijas darba zinātniskā vadītāja parakstu apliecinātu, iesniedz to 

saskaņošanai doktora studiju programmas direktoram. Ar abu vadītāju parakstiem 

apliecinātu doktora studiju darba plānu doktorants iesniedz izskatīšanai un apstiprināšanai 

Augstskolas RISEBA Zinātniskai Padomei. Augstskolas RISEBA Zinātniskā Padomē 

apstiprināto doktora studiju darba plānu doktorants iesniedz apstiprināšanai Kopīgās 

doktora studiju programmas padomē. 

2.11. Iesniegto plānu izskata un akceptē Programmā iesaistītie Augstskolas profesori un 

asociētie profesori. Akceptēto doktora studiju plānu doktorants iesniedz apstiprināšanai 

Augstskolas RISEBA Zinātniskajā Padomē.  

3. Studiju plāna izpilde 

3.1. Sākoties katram semestrim, doktorants saņem studiju grafiku ar semestrī apgūstamajiem 

obligātajiem un izvēles studiju kursiem.  

3.2. Doktorantam aptaujas veidā tiek piedāvāti obligātās izvēles un brīvās izvēles studiju kursi 

konkrētajam semestrim. Doktoranti, ņemot vērā savas pētnieciskās intereses, piesakās uz 

piedāvātajiem izvēles kursiem. Studiju kurss tiek īstenots, ja ir pieteikušies vismaz 10 

doktoranti.  

3.3. Doktorants pētniecisko darbu (zinātniskās publikācijas, piedalīšanās starptautiskās 

zinātniskās konferencēs un semināros, kā arī pētniecisko darbu kopumā) saskaņo  ar 

promocijas darba zinātnisko vadītāju.  

3.4. Doktorantam ir pienākums vienu reizi gadā atskaitīties par doktora studiju darba plāna 

izpildi, kā arī izstrādāt plānu nākamajam studiju gadam. Promocijas darba zinātniskā 

vadītāja parakstītu atskaiti un plānu doktorants iesniedz doktora studiju programmas 

direktoram.  



4. Doktorantu tiesības 

4.1. Studiju laikā doktorantam ir tiesības pieprasīt studiju pārtraukumus (akadēmiskos 

atvaļinājumus) ar kopējo laiku līdz diviem gadiem. Studiju pārtraukuma laikā tiek 

saglabāts doktoranta statuss un studiju veids programmā. 

4.2. Studiju pārtraukuma iemesls var būt veselības, sociālas vai ģimenes problēmas, vairāk kā 

trīs mēnešus ilgi zinātniskā darba periodi ārzemēs, nepieciešamība apkopot un analizēt 

darba rezultātus. Doktora studiju akadēmisko atvaļinājumu piešķir ar rektora rīkojumu, 

pamatojoties uz doktoranta iesniegumu, ko atbalsta doktora studiju programmas direktors. 

4.3. Studiju laikā doktorantam ir tiesības pāriet no viena studiju veida uz citu ievērojot, ka 

saskaņā ar akreditēto programmu kopējais studiju laiks pilna laika studijās ir 3 gadi un 

nepilna laika studijās 4 gadi. Kopējā studiju laikā netiek ietverts akadēmiskā atvaļinājuma 

periods.   

4.4. Doktorantam ir tiesības mainīt studiju veidu no pilna uz nepilna laika un otrādi, saskaņojot 

to ar promocijas darba zinātnisko vadītāju un doktora studiju programmas direktoru.  

5. Promocijas darbs un studiju noteikumi 

5.1. Doktora studiju programmas sekmīgai absolvēšanai doktorants apgūst teorētisko kursu, 

veic pētniecisko darbu un sagatavo promocijas darbu, kas atspoguļo oriģināla pētījuma 

rezultātus, kuriem jābūt publicētiem. 

5.2. Pēc sekmīgas doktora studiju programmas teorētiskās daļas apgūšanas doktorantam tiek 

izsniegta akadēmiskā izziņa ar studiju laikā iegūto kredītpunktu apjoma kopsavilkumu.  

5.3. Promocijas darbs tiek izskatīts un akceptēts Doktora studiju programmā un tiek virzīts 

izskatīšanai Augstskolas RISEBA Zinātniskajā Padomē. Augstskolas RISEBA 

Zinātniskās Padomes pozitīva atzinuma gadījumā, promocijas darbu iesniedz izskatīšanai 

Kopīgās doktora studiju programmas padomē. Promocijas darbu apstiprinot Kopīgās 

doktora studiju programmas padomē, tas tiek iesniegts Promocijas padomē. Promocijas 

padomē sekmīgi aizstāvot promocijas darbu, doktorantam tiek piešķirts doktora 

zinātniskais grāds.  
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