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Konferences darba virzieni:







Ekonomika un finanses;
Vadība, Eiropas studijas;
Tiesību zinātne;
Psiholoģija, pedagoģija, sociālais darbs;
Kulturoloģija, vēsture, filoloģija;
Māksla un dizains;

Konferences darba valodas – latviešu, krievu, angļu.
Konferencē var piedalīties ar referātu (uzstāšanās laiks līdz 10 minūtēm). Referāti piedalās
konkursā.
Referātu noformēšanas prasības un referātu vērtēšanas kritērijus skatīt pielikumos.
Dalības maksa studentiem un maģistrantiem un doktorantiem - 15 EUR, pasniedzējiem un
pārējiem dalībniekiem - 30 EUR. Maksā iekļauti darba materiāli, konferences materiālu krājums
un kafijas pauzes.
Ceļa, ēdināšanas un nakšņošanas izdevumus sedz dalībnieki.
Konferences kalendārs un apmaksas kārtība:
- konferences dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2014.gada 21. februārim, sūtot
reģistrācijas anketas uz e-pastu: rigakonf2014@inbox.lv;
- dalības maksu nepieciešams pārskaitīt kontā līdz 2014.gada 1. aprīlim:
SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
VRN 40003101808
PVN Nr. LV 40003101808
Lomonosova 4, Rīga, LV-1003
A/S „Swedbank”, kods: HABALV22
Konts: LV68HABA0551003662871
(maksājuma mērķis - dalība konferencē 15.-16.05.2014., dalībnieka vārds, uzvārds)
-

referātu iesūtīšanas termiņš - līdz 2014.gada 1. aprīlim.
(e-pasts rigakonf2014@inbox.lv)

Kontaktpersonas:
Ilona Butjankova (BSA) +371 26481642
Olga Kirpičņikova (BSA) +371 26299382
_______________________________________________________________________________
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IV Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference
“Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”
2014.gada 15.-16. maijs
Rīga
REĢISTRĀCIJAS ANKETA
Vārds ......................................................................................................................................................
Uzvārds ..................................................................................................................................................
Augstskola, filiāle ..................................................................................................................................
Studiju programma, kurss ......................................................................................................................
Doktorants vai pasniedzējs.....................................................................................................................
Konferences darba virziens....................................................................................................................
Tēma.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Īsa anotācija............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zinātniskais vadītājs (vārds, uzvārds, akad. vai zinātn. grāds) .............................................................
................................................................................................................................................................
Adrese (faktiskā) ...................................................................................................................................
Tālrunis ..................................................................................................................................................
E-pasts ...................................................................................................................................................

Lūdzu atzīmējiet
vēlos uzstāties ar referātu
vēlos piedalīties kā klausītājs,

nepieciešama naktsmītne:
Hostel „Prima”, 2-vietīgais numurs 8 EUR/diennaktī no cilvēka,
1-vietīgais numurs 12 EUR/diennaktī
viesnīca „Apalenis”, 1-vietīgais numurs 43 EUR/diennaktī,
2-vietīgais numurs 30 EUR/diennaktī
IRINA HOTEL 1-vietīgais numurs 45 EUR/diennaktī,
2-vietīgais numurs 35 EUR/diennaktī
Ārzemju dalībniekiem
Dzimšanas datums......................................................................
Dzimšanas pilsēta vai novads.....................................................
Deklarētā dzīves vieta.................................................................
Vīzas noformēšanai nepieciešama pases kopija
(sūtīt uz e-pastu: rigakonf2014@inbox.lv)
Norādīt konsulāta atrašanas vietu ...............................................
......................................................................................................

1.pielikums
Prasības referāta noformēšanai
Referātu noformēšana, ievērojot secību:
1) referāta nosaukums – fonts Times New Roman Bold, burtu lielums 14pt, centrēts;
2) ziņas par autoru – vārds, uzvārds (burtu lielums 12pt, līdzināts pa labi, Times New Roman
Bold), valsts, augstskola, filiāle, studiju programma, kuru pārstāv, e-pasts (burtu lielums
12pt, līdzināts pa labi);
3) ziņas par zinātnisko vadītāju – akadēmiskais vai zinātniskais grāds, amats, vārds, uzvārds
(burtu lielums 12pt, līdzināts pa labi Times New Roman). N.B. Ja referātu iesniedz
studējošais (students, maģistrants, doktorants) tad jāpievieno zinātniskā vadītāja recenzija;
4) anotācija, angliski Abstract, krieviski Аннотация – (fonts Times New Roman Bold, burtu
lielums 10pt).Anotācijas mērķis ir radīt vispārēju priekšstatu par raksta saturu, tāpēc tajā
koncentrēti jānorāda raksta mērķis, jāformulē pētījuma problēma, jāparāda novitāte.
Anotācija jāraksta 2 valodās (angļu un krievu valodā); (fonts Times New Roman, burtu
lielums 10pt);
5) atslēgas vārdi – nosaukums „Atslēgas vārdi”, „Ключевые слова”, „Key words” (fonts
Times New Roman Bold, burtu lielums 10pt), atsevišķā rindkopā alfabētiskā secībā norādīti
atslēgas vārdi (ne vairāk kā pieci) angļu un krievu valodā;
6) referāta teksts – apjoms līdz 5500–10 000 rakstu zīmēm (fonts Times New Roman, burtu
lielums 12pt, ar vienu starprindu atstarpi (Single), tabulām un attēliem jābūt numurētiem, to
nosaukumiem - Times New Roman, burtu lielums 12pt, izlīdzināts pēc abām malām.
Atsauces uz literatūru tekstā tiek noformētas ar kvadrātiekavām, piem., [1, 10];
7) kopsavilkums - angliski Summary, krieviski Резюме - kopsavilkumu sastāda galveno
rezultātu raksturojums un no tiem tieši izrietošie secinājumi;
8) Referāta struktūra:



ievads (īsā un koncentrētā veidā pamatota pētāmā problēma, tās aktualitāte, pētījuma mērķis,
izmantotās izpētes metodes),



svarīgākās atziņas teorijā, praksē,



pētījuma rezultāti un to izvērtējums,



secinājumi, priekšlikumi;

Referāta daļu nosaukumi jāraksta angļu, latviešu un krievu valodā.
9) literatūras saraksts - izmantotās literatūras un avotu saraksts– nosaukums „Literatūras un
avotu saraksts”, angliski „References”, krieviski „Список лиературы и источников”,
jāraksta angļu, latviešu un krievu valodā. (fonts Times New Roman Bold, burtu lielums
10pt, centrēts), literatūras avotiem jābūt numurētiem (fonts Times New Roman, burtu
lielums 10pt). Izmantoto literatūru kārto numurētā literatūras sarakstā pēc latīņu alfabēta,

šķirojot pēc valodām. Rakstā izmantoto literatūru slāvu valodu alfabētā kārto saraksta beigās,
bet numerācija ir vienota ar darbiem latīņu alfabētā. Interneta avotiem jānorāda adrese un kad

avots referāta vajadzībām ir skatīts.
Visi referāti tiks anonīmi recenzēti.
Referāti, kuri neatbilst noteiktajām prasībām, netiks publicēti.

2.pielikums
Referātu vērtēšanas kritēriji
Konferences dalībnieki (studenti un maģistranti) piedalās referātu konkursā.
1. Referātu prezentācija (10 punkti):
o pētījuma metodoloģiskais pamatojums (referāta mērķa un uzdevumu formulējums);
o referāta satura izklāsta loģiskā secība, pamatojums un pierādījumi;
o pētījuma rezultātu konkrēts un precīzs formulējums.
2. Demonstrācijas līdzekļi (10 punkti):
o demonstrācijas līdzekļu piesaiste un izmantošanas pakāpe prezentācijas laikā;
o tabulu, grafiku, shēmu utt. uzskatāmība, precizitāte.
3. Kompetence pētāmajā problēmā (10 punkti):
o zināšanas par problēmas izpēti;
o izmantotas literatūras atbilstība konkrētajai tēmai un izmantošanas pakāpe darbā;
o atbildes uz jautājumiem (precizitāte atbildēs, atbilžu īss un konkrēts formulējums; brīvs
un kompetents sava viedokļa izklāsts atbildēs).

Vērtējuma rezultāti tiek summēti, vienāda rezultāta gadījumā izšķirošais ir 3.kritērijā iegūtais
punktu skaits.

