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Kopīgās doktora studiju programmas „Biznesa vadība”
PADOMES NOLIKUMS
1. Kopīgās vadībzinību nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozares doktora studiju
programmas „Biznesa vadība” (turpmāk tekstā – Doktora studiju programma) padome
(turpmāk tekstā – Padome) ir koleģiāla institūcija, kas darbojas saskaņā ar šo Nolikumu,
Doktora studiju programmu reglamentējošiem dokumentiem un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
2. Doktora studiju programmu īsteno divas augstskolas: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskola un Banku augstskola.
3. Padome sastāv no 7 (septiņiem) locekļiem – pa trim no katras augstskolas un 1 (viena)
doktorantu pārstāvja. Augstskolu pārstāvjus padomē pēc attiecīgās augstskolas rektora
priekšlikuma uz trim gadiem apstiprina attiecīgās augstskolas Senāts. Doktorantu pārstāvi
no sava vidus ievēl doktorantūras studiju programmā studējošie.
Padomes darbā var piedalīties sadarbības partneru pārstāvji (1 pārstāvis no sadarbības
augstskolas (organizācijas)). Atsevišķu jautājumu izskatīšanai Padome tiesīga pieaicināt
attiecīgās jomas ekspertus.
4. Padome, aizklāti balsojot, ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.
5. Padomes darbu vada tās priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā tā funkcijas
pilda Padomes priekšsēdētāja vietnieks. Padomes darbību un lietvedību nodrošina augstskola,
kuru padomē pārstāv priekšsēdētājs.
6. Attiecīgās augstskolas Senātam, pēc rektora ierosinājuma, ir tiesības atsaukt Senāta apstiprinātos
Padomes locekļus.
7. Padomes kompetence:
7.1. apstiprināt studiju programmu un izmaiņas studiju programmā;
7.2. pārraudzīt Doktora studiju programmas īstenošanu;
7.3. pieprasīt un saņemt informāciju par Doktora studiju programmas īstenošanu no
augstskolām;
7.4. izskatīt promocijas darbus, virzot tos uz aizstāvēšanu Promocijas padomē.
7.5. apspriest savstarpēji veicamos finanšu norēķinus un to kārtību;
7.6. izskatīt to personu iesniegtās akadēmiskās izziņas (vajadzības gadījumā Akadēmiskā
informācijas centra izsniegtās izziņas) un lemt par imatrikulācijas iespējām, kuras vēlas
pāriet no citas doktora studiju programmas uz Doktora studiju programmu;
7.7. koordinēt studiju programmas kopējās mārketinga aktivitātes.
8. Apstiprināt promocijas darba tēmas un zinātniskos vadītājus1.
apstiprinot promocijas darbu zinātnisko vadītāju tiek ņemti vērā potenciālā zinātniskā vadītāja sasniegumi zinātniskajā
darbā, t.sk. pētījumi par promocijas darba pētījuma virzienu.
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9. Apstiprināt studiju kursu docētājus2.
10. Padomes sēdes notiek pēc Padomes priekšsēdētāja vai vismaz divu Padomes locekļu
pieprasījuma, bet ne retāk kā divas reizes semestrī.
11. Padomes sēdes ir atklātas, un tās tiek protokolētas. Padomes sēžu protokolēšanu nodrošina
augstskola, kuras telpās notiek Padomes sēde. Protokols tiek sagatavots ne vēlāk kā piecu
darba dienu laikā pēc sēdes, un tas tiek apstiprināts nākamajā Padomes sēdē. Protokolu
paraksta Padomes priekšsēdētājs un protokolētājs.
12. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdēs piedalās vairāk nekā puse no Padomes locekļiem. Ja,
pieņemot lēmumu, balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.
13. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti vai aizklāti balsojot. Par to,
vai balsojums būs atklāts vai aizklāts, lemj Padome.
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apstiprinot studiju kursu docētājus tiek ņemta vērā profesoru vai asociēto profesoru zinātniskā darbība un pedagoģiskā
kompetence (MK noteikumu Nr. 391, pants 4.1. un 4.2.).
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