JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA
ZINĀTNISKI PRAKTISKĀS KONFERENCES
„ATSPĒRIENS KARJERAI – 2019”
NOLIKUMS
I. Konferences mērķi
1.1. Prezentēt jaunākos pētījumus par tautsaimniecības attīstības tendencēm un attīstību ietekmējošiem
faktoriem.
1.2. Veidot dialogu par izglītības kvalitātes ietekmējošajiem faktoriem starp dažādu organizāciju
pārstāvjiem.
1.3. Attīstīt pētniecības darba rezultātu prezentācijas prasmes.
II. Pētījumu tematika
2.1. Pētījumu tematika saistīta ar grāmatvedības un nodokļu normatīvās bāzes izpildes izvērtējumu;
namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesa efektivitātes risinājumiem; komercdarbības vadības
problēmu izpēti un analīzi; organizācijas attīstības inovatīvu risinājumu plānošanu; informāciju un
komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem iestāžu un uzņēmumu infrastruktūras pilnveidē; pedagoģijas
un izglītības aktualitātēm.
III. Konferences dalībnieki
3.1. Konferencē piedalās studenti, lektori un citi interesenti. Dalība konferencē bez maksas.
IV. Konferences darba valodas
4.1. Latviešu.
V. Dalībnieku reģistrācija un pētniecisko darbu pieteikšanas kārtība
5.1. Publikāciju autori aizpilda pieteikuma veidlapu un tēzes publicēšanai iesūta līdz 2019.gada
17.maijam uz e-pasta adresi jurijs.zamarajevs@jak.lv.
5.2. Tēžu atbilstību konferences mērķim un noformēšanas prasībām izvērtē konferences rīcības
komiteja līdz 2019.gada 27.maijam.
5.3. Konferences dienas kārtību publisko koledžas mājas lapā un izvieto info stendā 2019.gada
03.jūnijā.
VI. Prasības tēžu noformēšanai
6.1. Formatēšanas prasības:
tēžu apjoms 800 līdz 1200 rakstu zīmes; teksta dokumenta fails *.doc formātā; fonts: Times
New Roman; intervāls: Single; teksts: 12 pt, Normal; atkāpes: no augšas, apakšas un labās
puses – 2 cm, no kreisās – 3 cm;
6.2. Tēzēs jāiekļauj:
pētījuma tēma;
ziņas par autoru: akadēmiskais/zinātniskais grāds, vārds, uzvārds, organizācija, kuru pārstāv,
adrese, e-pasts;
atslēgas vārdi (līdz pieciem);
pētījuma izklāstu, ietverot mērķi, uzdevumus, pētījuma metodes, rezultātus vai secinājumus.
VII. Konferences norises laiks un vieta
7.1. 2019.gada 5.jūnijā, koledžas dienesta viesnīcas konferenču zālē un koledžas auditorijās (auditoriju
sadalījums dienas kārtībā).
7.2. Katra ziņojuma ilgums – līdz 7 min.

VIII. Zinātniskā un rīcības komiteja
8.1. Konferences zinātniskā un rīcības komiteja:
 zinātniskās un rīcības komitejas priekšsēdētāja, Ingrīda Veipa, Jēkabpils Agrobiznesa koledža;
 Ināra Upeniece, Jēkabpils Agrobiznesa koledža;
 Jurijs Zamarajevs, Jēkabpils Agrobiznesa koledža;
 Lolita Kostjukova, Latvijas Universitāte;
 Agrita Landzāne, Europe Direct informācijas centrs Jēkabpilī;
 zinātniskās un rīcības komitejas sekretāre, Ilze Volka, Jēkabpils Agrobiznesa koledža.
8.2. Rīcības un zinātniskā komiteja veic iesūtīto tēžu recenzēšanu.
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
Ekonomikas katedras vadītāja

I.Veipa

