
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS (LMA) PROFESORU  PADOMEI 
Iesniedzamo dokumentu saraksts un aizpildīšanas principi asociēto profesoru un profesoru vēlēšanām 

ELEKTRONISKI un izdrukātā formātā dokumentu iesniegšana uz vakantajām amata vietām līdz 

2020. gada 30. novembrim (elektroniski iesniegtie dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko 

parakstu, kas satur laika zīmogu). 

 

Pretendentam   jāiesniedz: 

1) iesniegums; 

2) CURRICULUM  VITAE  (Europass CV) (biogrāfisko ziņu un radošās darbības pārskats); 

3) izglītības dokumentu apliecinātas kopijas; 

4) pedagoģisko darbību apliecinoši dokumenti; 

5) pedagogu profesionālo pilnveidi apliecinoši dokumenti (saskaņā ar Kārtību kādā Latvijas 

Mākslas akadēmijas pasniedzēji iesniedz dokumentus, kuri apliecina profesionālo pilnveidi); 

6) 3 ekspertu atsauksmes (vismaz viena – ārvalstu eksperta atsauksme); 

7) pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu darbību nozarē un jaunradē 

� pārskatu par darbību nozarē jāsakārto pēc parauga (tabulā), atbilstoši asociētā profesora vai profesora 

amata vietas pretendentu kvalifikācijas novērtēšanas kritērijiem LMA. 
Aizpildot pārskatu OBLIGĀTI jāievēro, ka 

ja akadēmiskā amata  pretendents vēlas kvalificēties attiecīgajam amatam, tad jābūt aizpildītiem visiem 

pēc skaita prasītajiem kritērijiem –  
1. Mākslinieciskās jaunrades rezultātu vērtējums.  

Pretendenta atbilstību profesora amatam mākslas specialitātēs vērtē vismaz pēc četriem mākslinieciskās 
jaunrades vērtēšanas kritērijiem, bet asociētā profesora amatam mākslas specialitātēs vismaz pēc trim 
mākslinieciskās jaunrades vērtēšanas kritērijiem! 
 

2. Pētnieciskās kvalifikācijas vērtēšana.  
Pretendentu atbilstību profesora amatam vērtē vismaz pēc trijiem, bet asociētā profesora amatam vismaz pēc 
diviem pētnieciskās kvalifikācijas vērtēšanas kritērijiem. 
 

3. Pedagoģiskās kvalifikācijas vērtējums. 
Pretendentu atbilstību profesora amatam vērtē vismaz pēc pieciem, bet asociētā profesora amatam vismaz 
pēc četriem pedagoģiskās kvalifikācijas vērtēšanas kritērijiem. 
(Ja tiek vadīti maģistra vai doktora darbi, tad obligāti jānorāda studējošā vai diplomanda vārds un uzvārds, studiju gads.) 
 

4. Organizatoriskās kompetences vērtēšana saistībā ar akadēmisko un  sabiedrisko darbību vērtējums.  
Pretendentu atbilstību profesora amatam vērtē vismaz pēc trijiem, bet asociētā profesora amatam vismaz pēc 
viena organizatoriskās kompetences vērtēšana saistībā ar akadēmisko un sabiedrisko darbību vērtēšanas 
kritērijiem. 
 

� Aiz pārskata tabulas jābūt pievienotiem dokumentiem, kas apliecina attiecīgā punkta veikto 
ierakstu – dalību konferencēs, simpozijos, izstādēs, konkursos, projektos, meistardarbnīcu 
vadīšanu u.c.  

� Publikācijas ir tās, ko ir publicējis amata pretendents nevis publikācijas par amata 
pretendentu! 

8) pretendenta pasniegto kursu apraksti – anotācijas ( kursu apraksti jābūt ievadītiem LMA LAIS 

sistēmā); 
� kursu apraksti  jāsagatavo atbilstoši LMA izstrādātajam paraugam; 

9) vizuālais materiāls, pielikumi. 
 

Iesniegtajiem dokumentiem (izdruku formātā) jābūt sakārtotiem mapē, sastiprinātā veidā (vēlams - dokumentus, 

aprakstus un vizuālos materiālus sakārtot A4 formāta caurspīdīgās prospektkabatiņās – katru lapu atsevišķi). 
Vizuālajam materiālam obligāti jābūt anotētam! 
 

� Sakārtojot dokumentus, jāievēro uzskaitīto kritēriju vērtēšanas secība. 
� Pieteikumā ir iekļaujami tikai dokumentāli apstiprināmi fakti. 
� Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personas identifikācijas dokuments. 

*Informācija, pārskata tabula, iesnieguma forma u.c. dokumenti tiks publicēti  www.lma.lv  
����ASOCIĒTO  PROFESORU VĒLĒŠANAS LMA 


