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2020. gada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa nolikums
komunikācijas zinātnē un informācijas pārvaldībā

NOLIKUMS

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu komunikācijas zinātnē un informācijas
pārvaldībā organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (turpmāk - LU SZF),
iesaistot darbu vērtēšanā Latvijā pazīstamus atbilstošās jomas speciālistus.
1. Konkursa mērķi
• rosināt skolēnu interesi par mūsdienu sabiedrības attīstības procesiem un parādībām un
veicināt viņu kritiskās domāšanas spējas to analīzē un novērtēšanā;
• attīstīt skolēnu prasmes vākt, sistematizēt un analizēt faktus un meklēt tiem teorētiskus
izskaidrojumus;
• sekmēt skolēnu spējas skaidri izklāstīt un argumentēt savus spriedumus;
• ievirzīt skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un zinātniski pētnieciskajai
darbībai;
• popularizēt pasaules akadēmiskajā vidē aktuālos teorētiskos spriedumus par sabiedrības
attīstības tendencēm;
• paplašināt skolēnu redzesloku savas nākotnes nodarbošanās izvēlē.
2. Konkursa norise
• Konkurss notiek sekcijās – komunikācijas zinātnes un informācijas pārvaldības sekcijā.
• Konkursā var piedalīties 11. un 12. klašu skolēni.
• Dalībniekiem atbilstoši izvēlētajai sekcijai jādefinē sava darba tēma un jāizstrādā darbs,
lai tas skaidri atsegtu pētījuma problēmu, parādītu tā iespējamo lietojumu praksē un
būtu lietderīgs citiem pētniekiem turpmākā ideju izstrādē un prakses analīzē.
• Konkurss tiek organizēts 2 kārtās. Pirmajā kārtā dalībniekiem līdz 2020. gada 23.
aprīlim jāiesūta elektroniski savi pētnieciskie darbi. Otrā kārta notiek 2020. gada 8.
maijā.

3. Prasības darbu izstrādē un darbu vērtēšana
• Konkursā iesniegtos darbus vērtē konkursa komisija.
• Temats jāformulē īsi un precīzi, skaidri nosaucot pētījuma problēmu, lai atvieglotu
darba mērķu un pētniecisko robežu noteikšanu.
• Darba ievadā jāformulē pētījuma uzdevumi – kas jādara, lai izpētītu darbā pieteikto
problēmu un kāda informācija jāiegūst, lai varētu izdarīt secinājumus.
• Jāizvēlas savam pētījumam visatbilstošākās pētījuma metodes: empīriskās (teksta satura
analīze, intervēšana, anketēšana u.c.) un teorētiskās (indukcija, dedukcija, analīze,
sintēze, salīdzināšana, modelēšana, matemātiskās statistikas metodes u.c.) un jāpamato
to izvēle.
• Skolēna zinātniski pētnieciskam darbam jābūt oriģinālam pētījumam, kas iesniegts tikai
LU SZF konkursam.
Darba struktūra:
• Titullapa (darba tēma, adresāts – LU Sociālo zinātņu fakultātes skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konkurss .........(nozares nosaukums), autors – vārds, uzvārds, skola,
klase, kontaktadrese, telefons un e–pasts);
• Satura rādītājs;
• Ievads, kurā autors motivē temata izvēli un aktualitāti, nosauc pētāmās problēmas un
izpētes jautājumus, pamato pētniecības metožu izvēli, formulē hipotēzi, pamato darba
struktūru un dod citas norādes par savu darbu (ap 15% no darba apjoma);
• Nodaļās sakārtota galvenā daļa, kurā ir pētījuma izklāsts, argumenti (apmēram 75% no
apjoma);
• Secinājumi, kuros autors lakoniski izklāsta darba izstrādes gaitā radušos atklājumus,
parāda darba rezultātu un prognozē pētījuma iespējamo attīstības gaitu (ap 10% no
apjoma);
• Izmantoto avotu un literatūras saraksts;
• Anotācija latviešu valodā un svešvalodā, kurā ietvertas pētnieciskā darba problēmas,
satura un secinājumu konspektīvs izklāsts;
• Pielikumi ar titullapu "Pielikums" (katram materiālam jābūt kārtas numuram un
paskaidrojošam tekstam/nosaukumam);
• Avotu un literatūras sarakstā ievieto visus darbā izmantotos avotus un darbus tajā
valodā, kādā tie sarakstīti. Tie jāsarindo alfabēta secībā pēc autora uzvārda vai darba
nosaukuma pirmā burta, ja autors nav zināms. Sarakstu ieteicams sākt ar darbiem latīņu
alfabētā, pēc tam minēt darbus, kas uzrakstīti citā alfabētā. Sarakstu parasti sadala
apakšnodaļās:
o avoti;
o literatūra.
Bibliogrāfiskā aprakstā jāievēro dokumenta aprakstīšanas vispārīgie principi.
Darbā uz izmantotajiem avotiem un literatūru ir jālieto bibliogrāfiskās atsauces
(bibliogrāfisko ziņu kopums). Atsauces lieto šādos gadījumos:
o ja tekstā minēts citāts,
o ja tekstā dots skaitliskais materiāls,
o ja tekstā pieminēts vai aprakstīts kāds piemērs vai vienreizējs gadījums, kas nav
vispārzināms,
o ja tekstā izklāstīts kādas personas teiktais vai uzskati;
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o ja tekstā ir pieminēts kāds avots, zinātnisks pētījums, raksts u.c.
Atsauces jānovieto parindē katras lappuses beigās. Atsauces noformē pēc bibliogrāfiskā
apraksta noteikumiem.
Ja tekstā dots citāts, kas aizgūts nevis no oriģināla, bet no kāda cita izdevuma, tad atsaucē
jāraksta Citēts pēc: un jādod attiecīgā izdevuma bibliogrāfisks apraksts.
Darba apjoms bez pielikumiem nedrīkst pārsniegt 20 lappušu (32 000 zīmju), burtu izmērs
– 12, intervāls – 1,5;
Darbu iesūta elektroniski uz e-pastu: szf@lu.lv
4. Konkursa vērtēšana
Pirmā kārta. Visus iesniegtos darbus izvērtē konkursa komisija, novērtējot tos ar 150
punktiem pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:
• temata novitāte (10),
• pētāmo problēmu formulējuma precizitāte, hipotēžu pamatotība un formulējums (20);
• darba struktūras atbilstība pētījuma uzdevumiem un uzdevumu realizācija (20);
• satura izklāsta skaidrība, sistēmiskums un mērķtiecīgums, atsevišķu darba sadaļu
atbilstība to mērķiem (20);
• pētniecības metožu izmantojums, empīrisko datu apstrāde un analīze (20);
• teorētisko metožu izmantojums (20);
• spriedumu kvalitāte (20);
• darba valoda (20).
Labākie darbi tiek izvirzīti otrajai kārtai. Konkursa pirmās kārtas rezultātus publisko Latvijas
Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes mājas lapā www.lu.lv/szf līdz 2020. gada 6. maijam.
Otrā kārta. 2020. gada 8. maijā notiek konkursa dalībnieku projektu prezentācijas sekcijās
(darba mērķu izklāsts, realizācijas pamatojums, iespējamās efektivitātes novērtējums) un
diskusijas.
Konkursa dalībnieka prezentācija un piedalīšanās diskusijā tiek vērtēta ar 150 punktiem pēc
šādiem vērtēšanas kritērijiem:
• darba tēmas pamatojums (20);
• mērķu izklāsts un tam atbilstošu uzdevumu izvirzījums (20),
• teorētisko konceptu izvēles pamatojums (20),
• pētniecības metožu izvēles pamatojums (20);
• autora paša būtiskākie ieguvumi darba izstrādes gaitā (20),
• prezentācijas prasmes (10),
• argumentācijas un komunikācijas prasmes diskusijā (20)
• procesu izpratne (20).
Prezentācijas formātu (mutiska uzstāšanās, datorprezentācija, izdales materiāli utt.) brīvi
izvēlas konkursa dalībnieks, tās maksimālais ilgums – 7 minūtes. Pēc prezentācijas konkursa
komisijas locekļi uzdod jautājumus un diskutē ar konkursa dalībnieku.
5. Konkursa komisija. Konkursa komisiju katram akadēmiskajam gadam ar dekāna
norādījumu apstiprina LU SZF dekāns ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms darbu iesniegšanas.
Konkursa komisiju veido 3 locekļi, kas pārstāv akadēmisko vidi. Komisija ir lemtspējīga, ja
tajā piedalās vismaz 2 locekļi.
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6. Konkursa rezultāti
Konkursa rezultāti tiek paziņoti 2020. gada 8. maijā LU Sociālo zinātņu fakultātē atbilstoši
konkursa dienas plānojumam un publicēti www.lu.lv/szf .
• Pirmā vieta. Ieguvēji saņem diplomu, papildus 100 punktus un priekšrocības
konkursā uz budžeta dotēto studiju vietu sekcijai atbilstošajā studiju programmā.
• Otrā vieta. Ieguvēji saņem diplomu un papildus 75 punktus līdzdalībai konkursā uz
studiju vietām sekcijai atbilstošajā studiju programmā.
• Trešā vieta. Ieguvēji saņem diplomus un papildus 50 punktus līdzdalībai konkursā uz
studiju vietām sekcijai atbilstošajā programmā.
Uzvarētāji saņem arī citas balvas.
Rezultāti tiek ņemti vērā 2020. un 2021. gada LU iestājpārbaudījumu konkursos tajās studiju
programmās, kas atbilst līdzdalībai sekcijās.
Papildus informācija un konsultācijas:
Komunikācijas zinātne – docente Zane Radzobe, zane.radzobe@lu.lv
Informācijas pārvaldība – asociētā profesore Baiba Holma, baiba.holma@lu.lv
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