APSTIPRINĀTS
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1998.gada 14.decembrī

NOLIKUMS PAR RA DOCĒTĀJU STIMULĒŠANU
Lai novērtētu RA docētāju individuālo ieguldījumu augstskolas attīstībā
un stimulētu viņu pedagoģisko, zinātnisko, organizatorisko un cita veida
sabiedriski nozīmīgu darbību, Rēzeknes Augstskolā tiek noteikti:
1. Šādi docētāju stimulēšanas veidi:
mutvārdos vai rakstveidā izteikta atzinība (pateicība);
oficiāls uzaicinājums (pagodinājums) uz sarunu RA rektorātā vai
Senātā;
pieaicināšana zinātniski pētnieciskajos, pedagoģiskajos un c. veida
lasījumos;
komandējums uz zinātniskajām konferencēm;
apmaksāts komandējums, lai iepazītos ar kādas augstskolas pozitīvo
pieredzi;
docētāja sagatavoto oriģināldarbu publicēšana ārpus izdevniecības
plāna RA izdevniecībā, vai citā, sedzot publicēšanas izdevumus;
apmaksāts radošs atvaļinājums vai arī docētāja pieprasītais bezalgas
atvaļinājums;
apmaksāts komandējums uz ārvalstu augstskolām, zinātniski
pētnieciskajām iestādēm un zinātniskajām konferencēm;
RA Atzinības raksts;
Ieraksts RA Goda grāmatā;
RA Goda docētāja nosaukuma piešķiršana;
Ierosinājums apbalvošanai ar IZM Atzinības rakstu;
ierosinājums apbalvošanai ar LR Valdības vai valsts goda simboliem;
atzīmēšana vispārpieņemtajās jubilejas reizēs;
paaugstinājums amatā;
atalgojuma paaugstinājums;
materilālā balva;
naudas prēmija;
piemaksa par papildus veiktu darbu;
godināšana svinīgā sarīkojumā;
raksts (administrācijas) RA, pilsētas, novada vai republikas presē;
personīgā ieguldījuma speciāls (bibliogrāfisks vai cita veida)
izdevums;
rekomendācija publikācijai starptautiskajos, zinātniskajos izdevumos;
ierosinājumi piešķirt akadēmiskos nosaukumus (docents, asociētais
profesors, profesors);
ierosinājums piešķirt nosaukumu ‘’Emeritus profesors’’;
ierosinājums piešķirt nosaukumu ‘’Honoris profesors’’.

Iespējami arī citi stimulēšanas veidu ierosinājumi, kurus iesaka RA
struktūrvienību vadītāji vai sabiedriskās institūcijas.
2. Stimulēšanas kritēriji:
konkrētie pamatotie docētāja ieguldījumi kādā (vai vairākos) RA
darbības virzienā;
ievērojami vai izcili ieguldījumi zinātnes, un pedagoģijas nozaru
attīstībā, kuri atzīti valsts vai starptautiskajā mērogā;
pašaizliedzīga, patriotiska darbība novada attīstības labā;
kopēji mūža vai ilglaicīgas darbības ieguldījumi zinātniskajā,
pedagoģiskajā, organizatoriskajā, saimnieciskajā vai kādā citā jomā;
3. Stimulēšanas subjekti:
RA struktūrvienību vadītāji un koleģiālās institūcijas (Domes,
Padomes un c.);
RA administrācija (rektors un prorektori);
RA Senāts;
RA Padomnieku Konvents;
Pašvaldības un c. organizācijas.
4. Stimulēšanas akcepts.
Stimulēšanas ierosinājumus (veidu, kritēriju, pamatojums) izskata,
izvērtē un pieņem lēmumu RA rektors vai RA Senāts.
5. Studentu un darbinieku stimulēšana.
Studentu un darbinieku stimulēšanas Nolikuma prasības izstrādā,
apstiprina un pamatus realizē RA fakultāšu Domes un RA Saimnieciskā
Padome. Studentu stimulēšanas kritērijus, veidus un apmērus Domes nosaka
kopā ar studentu pašpārvaldēm.
6. Stimulēšanas rezultātu izvērtēšana un termiņi.
Jautājumus par stimulēšanas kopējo ainu struktūrvienības izskata vismaz
reizi mācību gadā.
Docētāju stimulēšanas termiņi:
RA mērogā: Latvijas Republikas dibināšanas svētkos - 18.novembrī;
Lāčplēša (varoņu) dienā - 11.novembrī;
Mātes dienā;
Jubilejas reizēs - jubilejas dienā;
Kalendārā (saimniecības) gada noslēgumā - decembra beigās.
Fakultātēs un pārējās struktūrvienībās: saskaņā ar fakultātes Domes un
Saimniecības padomes apstiprināto nolikumu.

