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3. STARPTAUTISKO F. NAITINGEILAI VELTĪTO
STUDENTU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO KONFERENCI
„PĒTNIECĪBA STUDIJU PROCESĀ”
2015. gada 14. maijā
plkst. 10:00
J. Asara ielā 5, Rīgā

Sīkāka informācija – www.rcmc.lv

Konferences norises vieta:
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža, J. Asara iela 5, Rīga, Konferenču zāle
Konferences darba valoda:
latviešu, angļu
Pieteikšanās konferencei:
Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam nosūtīt uz e-pastu: pasakumi@rcmc.lv līdz 16.03.2015., ar norādi konferencei
Referāta anotācija:
Jāiesniedz latviešu un angļu valodā. Prasības, lūdzu, skatīt zemāk. Par anotācijas saturu un gramatiku ir
atbildīgs referents.
Referāta prezentācija konferencē:
10 - 15 minūtes; formāts – PowerPoint prezentācija, plakāta/stenda referāts, tiesšaistes prezentācija
Konferences Rīcības komiteja:
Ināra Upmale, direktore
Inga Odiņa, docente, studiju programmas „Māszinības” direktore – Rīcības komitejas priekšsēdētāja
Liene Veitnere, lektore, studiju nodaļas vadītāja – priekšsēdētājas vietniece
Linda Venskus, direktora vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā p.i.
Iveta Norko, docente, studiju programmas “Ārstniecība” direktore
Elīna Ose, sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības vadītāja
Ramona Krūziņa, projektu koordinatore
Silvija Bruņa, projektu koordinatore
Ilze Celma, Mg. paed., docente
Konferences zinātniskā komiteja:
Ināra Upmale, Dr. sc. admin., direktore - priekšsēdētāja
Inga Odiņa, Dr. paed., Mg. sc. sal., docente - priekšsēdētāja vietniece
Rasa Valaviciene, Dr. med., docente, pētniece (Lietuva)
Jan Matysiak, Dr. pharm., prorektors (Polija)
Margarita Puķīte, Dr.paed., docente
Una Veseta, Dr. paed., docente
Uldis Apsalons, Dr. biol., docents
Igors Ivanovs, Dr. med., docents

3. starptautiskā F. Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference
„Pētniecība studiju procesā”
2015. gada 14. maijā
PIETEIKUMA ANKETA
Referentu pieteikšanās termiņš līdz 16.03.2015.
Informācija par referāta autoru/-iem
(vārds, uzvārds):
Studiju programma:
Pārstāvētā augstākās izglītības
iestāde:
E-pasts:
Tālrunis:
Referāta nosaukums latviešu
valodā:
Referāta nosaukums angļu valodā:
Referāta anotācija latviešu un angļu
valodā (katra līdz 500 rakstu zīmēm):
Referāta atslēgas vārdi:
Uzstāšanās formāts:

Prezentācijai nepieciešamais
tehniskais aprīkojums:

 Pievienots pielikumā

 Referāts – prezentācija
 Plakāta/stenda referāts (Poster Session)
 Tiešsaistes prezentācija
 Multiprojektors
 Cits (lūgums precizēt) ________________________________
 Nav nepieciešams

Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam nosūtīt uz e-pastu: pasakumi@rcmc.lv līdz 16.03.2015.

Prasības referāta anotācijas noformēšanai
Anotāciju veido:
Microsoft Word formātā, lapas formāts A4, teksta izkārtojums vienā kolonnā, attālums starp rindām – Single
(viena rindstarpa), rindkopu izkārtojums – Justified (taisnots), kreisā mala – 30 mm, labā mala – 30 mm,
augšējā mala – 25 mm, apakšējā mala -25 mm, līdz 1000 rakstu zīmēm.
Anotācijas sastāvdaļas:
nosaukums, autora/ -u un viņa/ -u vārds, uzvārds, anotācija, atslēgas vārdi, anotācijas teksts (ievads, mērķis,
materiāli un metodes, rezultāti, secinājumi), atsauču saraksts.
Anotācijas valodas:
divas (latviešu valoda un angļu valoda).
Anotācijas garums:
katrā valodā līdz 500 rakstu zīmēm
Anotācijas sastāvdaļu noformējums:
1. Nosaukums (oriģinālvalodā un citā svešvalodā) – fonts Times New Roman Bold, burtu izmērs 14 pt,
centrēts
2. Autora /-u vārds, uzvārds – fonts Times New Roman Bold, burtu izmērs 12pt, labajā pusē
3. Anotācija (2 valodās) – virsraksta fonts Times New Roman Bold, 12 pt, anotācijas teksta fonts Times
New Roman Italic, 12pt.
4. Atslēgas vārdu saraksts 2 valodās – virsrakstu „Atslēgas vārdi” fonts Times New Roman Bold, burtu
izmērs 12pt, alfabētiskā secībā sakārtoto atslēgas vārdu saraksta fonts Times New Roman Italic, burtu
izmērs 12 pt
5. Anotācijas teksts –fonts Times New Roman, burtu izmērs 12 pt,
6. Atsauču saraksts – virsraksta fonts Times New Roman Bold, burta izmēri 10 pt, centrēts. Literatūras
saraksts numurēts, tā fonts Times New Roman, burtu izmērs 10 pt.

Referāta anotāciju iesniegšanas termiņš 16.03.2015.
Referātu anotācijas jāsūta uz e-pastu: pasakumi@rcmc.lv

