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KONKURSA „GADA FIZMATS”
NOLIKUMS
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Konkursa „Gada Fizmats” mērķis ir noskaidrot esošā mācību gada intelektuālāko,
sabiedriski aktīvāko, sirdī oranžāko un visādi citādi labāko Latvijas Universitātes
Fizikas un matemātikas fakultātes (turpmāk LU FMF) studentu.
1.2. Konkurss „Gada Fizmats” ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes
rīkots pasākums, kas ikgadu notiek Fizmatdienu ietvaros.
1.3. Konkursa tiešais organizators ir iepriekšējā mācību gada titula “Gada Fizmats”
ieguvējs (turpmāk konkursa organizators) sadarbībā ar Fizmatdienu galveno
organizatoru.

2. Kandidātu izvirzīšana
2.1. Kandidāta pieteicējam ir jāuzraksta motivācijas vēstule, kurā uzskaitītas tās aktivitātes
un īpašības, kuru dēļ viņš kandidātu piesaka konkursam. (Kritērijus skat. 3. punktā.)
2.2. Motivācijas vēstulē jābūt 3 - 10 LU FMF studentu un/vai darbinieku parakstiem, kuri
vēl uzskata, ka kandidāts ir pelnījis iegūt titulu „Gada Fizmats”.
2.3. Motivācijas vēstules jānodod konkursa organizatoram papīra vai digitālā formātā
ne vēlāk kā nedēļu pirms Fizmatdienu pasākuma “Personību vakars”.
2.4. Kandidātus ir tiesīgi izvirzīt gan fakultātes studenti, gan darbinieki.
2.5. Kandidāts drīkst pieteikt pats sevi.

3. Kandidāta izvērtēšanas kritēriji:
3.1. Kandidāta akadēmiskās darbība:
3.1.1. Sekmes mācībās;
3.1.2. Darbības, kas vērstas uz FMF izglītības kvalitātes celšanu;
3.1.3. Zinātniskā darbība, ja tāda ir.

3.2. Fizmatu tēla nešana sabiedrībā:
3.2.1. Aktīva darbība FMF iekšējās organizācijās;
3.2.2. Aktīva darbība organizācijās ārpus FMF un/vai LU;
3.2.3. Citas darbības, kas rada pozitīvu pievienoto vērtību FMF un/vai Latvijas
Universitātes publiskajam tēlam.
3.3. Izcilība vienā vai vairākās ar LU FMF saistītās jomās.
3.4. Konkursa “Gada Fizmats” uzvarētāju nosaka ne tikai augstāk minētie kritēriji, bet arī
kandidāta personība, lojalitāte un sirds siltums pret savu fakultāti un tās paražām.
3.5. Kandidāta izvērtēšanas kritēriji nav sakārtoti prioritārā secībā.
3.6. Kandidāta izvērtēšanas kritērijiem ir ieteikuma raksturs un tie uztverami kā vadlīnijas
pieteikuma veidošanai un kandidātu izvērtēšanai.

4. Žūrija
4.1. Žūrijas komisijas sastāvā ir 8 locekļi:
4.1.1. katras LU FMF nodaļas vadītājs,
4.1.2. Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns,
4.1.3. Fizikas un matemātikas fakultātes izpilddirektors,
4.1.4. konkursa organizators – iepriekšējā gada “Gada Fizmats” titula ieguvējs,
4.1.5. LU FMF Studentu padomes priekšsēdētājs,
4.1.6. Fizmatdienu galvenais organizators.
4.2. Žūrijas komisija lēmumu par uzvarētāju pieņem vēlams vienprātīgi, bet vismaz ar ¾
žūrijas locekļu piekrišanu.
4.3. Komisijas lēmums tiek pieņemts balstoties uz motivācijas vēstuli un kandidāta
atbilstību kritērijiem.
4.4. Lēmuma pieņemšanā komisija ņem vērā tikai objektīvu, patiesu un pārbaudītu
informāciju.

5. Apbalvošana
5.1. Titula „Gada Fizmats” ieguvējs tiks paziņots un apbalvots Fizmatdienu pasākuma
“Personību vakars” ietvaros. Sīkāka informācija par pasākuma norisi atrodama
Fizmatdienu mājaslapā www.fizmatdienas.lv.
5.2. Uz apbalvošanu tiks uzaicināti trīs labākie kandidāti.
Nolikums izveidots: 2018. gada martā

