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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
72. studējošo zinātniskās konferences
“Sports un veselība 2021”

NOLIKUMS
1. Konferences mērķis.
Ieinteresēt studējošos sporta zinātnē veselības aprūpes nozarē.
Prast argumentēti paust un aizstāvēt zinātniski pētnieciskā darba rezultātus, veicināt
analītiski izvērtēt un interpretēt zinātnisko informāciju.
Sniegt studējošiem iespēju kompetenti sasaistīt akadēmiskās zināšanas un zinātniski
pētniecisko darbu sporta un veselības aprūpes nozarē.
2. Vispārēja informācija.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Konferences norises laiks no 27.01.2021. līdz 31.05.2021. Konferences
norises laiku pielāgo studiju procesam katras katedras ietvaros. Precizētu
konferences kārtību un pieteikšanās iespējas publiskos LSPA mājas lapā:
www.lspa.lv
Konferenci organizē un atbalsta Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
Zinātnes daļa.
Konferences norisi nodrošina Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
KATEDRU docētāji, izvēloties vienu datumu konferences norises laikā,
informējot studējošos un Zinātnes daļu (rakstot uz e-pastu:
una.gutmane@lspa.lv) par konferences norises laiku, pieteikšanās iespējām
un atbildīgo kontaktpersonu līdz 26.01.2021. Katedras ir tiesīgas apvienot
konferences norises laiku un organizēt konferenci vairāku katedru ietvaros.
Dalība konferencē bezmaksas. Organizatori nesedz dalībnieku izdevumus,
kas saistīti ar piedalīšanos konferencē.

3. Dalībnieki un pieteikšanās.
Pieteikties konferencei var visi LSPA īstenotajās studiju programmās studējošie, kā arī citu
Latvijas Republikas augstskolu studenti. Katedras nosaka un saskaņo ar Zinātnes daļu
konferences norises formātu un pieteikšanās iespējas.
4. Konferences valodas.
Latviešu un angļu.
5. Darba kārtība un vērtēšana.
Katedras nosaka konferences darba kārtību un vērtēšanas kritērijus katedras ietvaros un
sniedz savlaicīgu informāciju Zinātnes daļai un studējošiem.
6. LSPA Zinātnes daļas ieteikumi konferences organizēšanā.
6.1.
6.2.
6.3.

Ziņojuma ilgums līdz 10min, papildus 5min diskusijai.
Iedrošināt studējošos piedalīties diskusijā.
Sniegt atbalstošus ieteikumus, veicinot interesi par zinātni.
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6.4.
6.5.

Veidot radošu un pozitīvu konferences norisi, lai iedrošinātu studējošos
argumentēt savu viedokli.
Izvirzīt nominācijas “Pārliecinošākais jaunais pētnieks” un “Mg kandidāts”.

7. Apbalvošana.
Katrs konferences dalībnieks saņems sertifikātu par piedalīšanos LSPA 72.studējošo
zinātniskajā konferencē. Sertifikātu paraugus izsūta Zinātnes daļa, sertifikāta informāciju
sagatavo katedras, sertifikātu paraksta rektors.
Katedru ietvaros viens izvirzītais studējošais saņems ieteikumu studijām LSPA
maģistrantūrā, iegūstot priekšrocības iestājeksāmenos konkursā uz valsts finansētu studiju
vietu.

Zinātnes daļas vadītāja Una Gūtmane
una.gutmane@lspa.lv
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