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Medicīnas studentu profesionālās apmaiņu programmas SCOPE
konkursa pieteikumu vērtēšanas kritēriji 2018./2019. m.g.
Rezultāts (R) = 2*LaMSA aktivitātes punkti (A) + (Ārpus LaMSA aktivitāšu vērtējums (B) +
Motivācijas vēstules vērtējums(C) + Zināšanas(D) + (Voluntēšana + Darba stažs) (E) +
Akadēmiskais gads (F))
Rezultāta aprēķina formula ar koeficientiem :
R = 2*A+ ((0,23*B)+ (0,12*C)+(0,25*D) +(0,20*E)+ (0.2*F))
A. LaMSA aktivitātes punkti tiek piešķirti atbilstoši LaMSA nolikumam.
B. Ārpus LaMSA aktivitātes ietver zinātnisko aktivitāti un valodu prasmes.
 Par pētījuma izstrādi vai akadēmisku materiālu izstrādi vai citu iesaisti autoram tiek
piešķirti 4 punkti, kuriem papildus tiek piešķirti punkti atkarībā no tā, kur darbs tika
prezentēts vai izmantots:
o +2p, ja tika prezentēts Nacionālajā konferencē un
o +3p, ja konference bija Starptautiska,
o +4p, ja darbs tika publicēts.


Par piedalīšanos pulciņos, konferences u.c. kā klausītājs tiek piešķirti 2 punkti. Papildus
punkti tiek piešķirti atkarībā no pasākuma veida:
o +2p, ja piedalījas kā klausītājs Starptautiskajā konferencē
o +1p, ja prezentēts Nacionālajā konferencē



Par aktīvu piedalīšanos Akadēmiskajā pulciņā tiek piešķirti 2 punkti:
o +1p, ja bija pulciņa vadītājs;
o +1p par jebkuru nebiedra uzstāšanos akadēmiskajā pulciņā, bet uzstāšanās bija
2018.gadā



Par piedalīšanos Veselības dienās, 1 punkts tiek piešķirts par katru pasākumu;



Par populār-zinātniskā plakata veidošanu, 2 punkti tiek piešķirti par katru plakatu;
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Par katru valodas serifikātu tiek piešķirts 1 punkts.

C. Motivācijas vēstuli izvērtē komisija atbilstoši šādiem kritērijiem:
■
Mērķi, ko students vēlas sasniegt apmaiņas laikā:
■
2 p – mērķi skaidri definēti
■
1 p – nojaušami mērķi
■
0 p – nav minēti mērķi
■
Disciplīnas izvēle:
■
2 p – skaidri paskaidrota
■
1 p – daļēji raksturota
■
0 p – nav paskaidrota
■
Motivācijas vēstules struktūra:
■
2 p - atbilstoši standartiem
■
1 p – haotiska un/vai daļēji ievērota struktūra
■
0 p – nav strukturēta
■
Angļu valodas prasmes:
■
2 p - labā līmenī
■
1 p – vidējā līmenī
■
0 p – sliktā līmenī/nav rakstīta angliski
 Motivācijas vēstules vārdu limits 300 vārdi.
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D. Zināšanas novērtē, ņemot vērā konkursa dalībnieka pielikumā iekļauto sekmju izraksta
kopiju.
■
Vidējā atzīme par visiem mācību semestriem tiek uzskatīta par punktiem;
■
Par izvērtējamiem uzskatāmi tikai obligāti apgūstamie studiju priekšmeti;
■
Pēdējā failā lapā var atrast visus priekšmetus definējamus kā Medicīnas
zināšanu priekšmeti.
E. Voluntēšana vai darbs ar veselību saistītājā darba vietā. Šajā kritērijā mēs gribam
novērtēt dalībnieku kompetenci pamatojoties uz voluntēšanu vai darba pieredzi.
 Voluntēšana vai darbs ar veselību saistītājā darba vietā – 1 punkts tiek
piešķirts par jebkuru voluntēšanu vai darbu, nepeiciešams papīrs no voluntēšanas
vai darba vietas.
(maksimāli 2 deklarācijas)
Deklarācijā jābūt:
o Personas vārds;
o Datums;
o Nodaļa;
o Institūcijas zīmogs;
o Par institūciju atbildīgas personas paraksts;
F. Akadēmiskais gads


Akadēmiskais gads tiek pārvērsts par punktiem, tabula demontrē kā konvērsija
notiek
Akadēmiskais gads
6 gads
5 gads
4 gads
3 gads
2 gads
1 gads

Punkti
5 punkti
4 punkti
3 punkti
2 punkti
1 punkti
0 punkti
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Papildus noteikumi
Ja tiek atklāts, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas, pieteikums no konkursa tiek
izslēgts.
Rezultātu pārskatīšana
Sūdzību elektroniski, sūtot uz apmainas@lamsa.lv, vai, iesniedzot kādam no valdes locekļiem,
iesnieguma veidā par konkursa rezultātiem var iesniegt 3 darba dienu laikā pēc rezultātu
saņemšanas. Līdz 3 darba dienu termiņa beigām sūdzības pieteicējam ir tiesības darba laikā tikties
ar apmaiņu konkursa komisiju un būt iepazīstinātam ar konkursa rezultātu pamatojumu. Apmaiņu
konkursa komisija izskata rakstisko iesniegumu 48 stundu laikā pēc tā saņemšanas. Apmaiņu
konkursa komisijas pieņemtā lēmuma pamatotību izvērtē revīzijas komisija saskaņā ar apmaiņu
konkursa nolikumu, šiem vērtēšanas kritērijiem, LaMSA statūtiem un nolikumu.
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D. Medicīnas zināšanās
Priekšmeti, kas tiek piesaistīti pie medicīniskas nozares.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Molekulārā bioloģija un ģenētika;
Cilvēka anatomija t.sk. preparēšanas kurss;
Histoloģija un medicīnas šūnu bioloģija;
Bioķīmija;
Embrioloģija;
Fizioloģija;
Medicīnas mikrobioloģija;
Medicīniskā ģenētika;
Ievads klīniskajā medicīnā;
Patoloģija un biopsiju kurss;
Iekšķīgās slimības (kardioloģija);
Klīniskā farmakoloģija;
Iekšķīgās slimības;
Pediatrijas pamati;
Ortopēdija;
Dzemdniecība un ginekoloģija;
Psihiatrija;
Uroloģija;
Infekciju slimības I un II;
Ķirurģiskās slimības I un II;
Bērnu infekciju slimības I;
Anestezioloģija, intensīvā terapija, toksikoloģija un civilā aizsardzība;
Oftalmoloģija;
Neiroloģija;
Dematoloģija;
Pulmonoloģija;
Ģimenes medicīna;
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