Pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae)
1. Vispārīgās ziņas
Vārds, uzvārds: Gita Rēvalde
Personas kods:
netiek publicēts internetā
Dzimšanas vieta: Rīga, Latvija
Dzīves vietas adrese: netiek publicēta internetā,
Tel: netiek publicēts internetā
Valodas: latviešu –dzimtā,
Angļu - C1, Vācu - C2, Krievu – C2, Franču - B2

Izglītība un zinātniskie grādi:
1996.g.
1992.g.-1996.g
1993.g.
1983.-1988.g.
1983.g.

Doktora grāds fizikā (Dr.phys)
Latvijas Universitātē (LU), diploms Nr.001352
Aspirantūra
(doktorantūra)
LU
un
Maincas
Universitātē
Latvijas Universitāte (LU), Maģistra grāds fizikā, diploms Nr.000408
Latvijas Valsts Universitātes (LVU) Fizikas un matemātikas
fakultāte, fiziķa diploms (ar izcilību)
Rīgas 3.vidusskola, diploms par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu

Akadēmiskie nosaukumi:
2004.g.
2012.g.

Vadošās pētnieces akadēmiskais nosaukums
Asociētās profesores akadēmiskais nosaukums

Nodarbošanās: RTU asociētā profesore, VeA vadošā pētniece
Darba pieredze:
1983. – 1988. laborante LVU Spektroskopijas nodaļā
1988. – 1993. jaunākā zinātniskā līdzstrādniece LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā
1993. – 1995. Studijas un darbs Maincas universitātes Fizikas institūtā
1996. – 2004. pētniece LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā
2004. – 2012. vadošā pētniece LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā
2005. – 2012. Izglītības un zinātnes ministrija, nodaļas vadītāja, Augstākās izglītības
departamenta direktore
2010. – 2012. Augstākās izglītības padome, eksperte un speciāliste starptautiskās sadarbības
Jautājumos
2012- 2013. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektora vietniece
2013- līdz šim RTU asociētā profesore
2013- ? Ventspils Augstskolas rektore
2015. – līdz šim Ventspils Augstskolas vadošā pētniece Viedo Tehnoloģiju pētniecības centra
direktora p.i.
Akadēmiskā/Zinātniskā darba stāžs:apmēram 28 gadi
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2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem)
2.1. Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs:
ES 7. ietvarprogrammas projekta OSIRIS „Towards an Open and Sustainable ICT Research
Infrastructure Strategy” FP7-ICT-2009-4, Nr. 248295 vadītāja Latvijā 2010.-2012.
ES 7.ietvarprogrammas projekts „Global mercury observation systems” 2010.-2015. Dalība.
2.2. Eiropas sociālā fonda līdzfinansētie projektu dalībnieks vai vadītājs:
ESF projekts Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.5./000001/001 „Smago metālu
noteikšana ar spektroskopiskām metodēm” 3.darba paketes „Zemtemperatūras plazmas
teorētiskā pašsaistītā modeļa pilnveidošana” vadītāja.
Elaboration of Innovative Functional Materials and Nanomaterials for Application in
Environment Control Technologies, 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/30, (2013-2015)
2.3 LZP, IZM u.c. iestāžu projektu un programmu vadītājs vai dalībnieks:
LZP Projekts 05.1866 „Zem-temperatūras plazmas pētījumi un to rezultātu izmantošana
virsmu apstrādē un gaismas avotu tehnoloģijā”, dalība, 2005.-2008.
Valsts pētījumu programma NexIT dalība;

2.4. Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis un vadītājs:
•
•
•
•
•

Deleģēta ES 7.ietvarprogrammā Nanomateriālu programmkomitejā (no 2007.-2012.)
LZP eksperte;
ES IKT (Informāciju komunikāciju tehnoloģijas) nacionālā pētniecības direktore (no
2006.-2012.)
ES Tehnoloģijas platformas „Photonics 21” spoguļgrupas locekle (no 2007.-2012.)
Elsevier izdevniecības zinātnisko rakstu recenzente

2.6. Nozīmīgākās publikācijas 2010.g. – 2015.g. periodā:
Hirša indekss: 9
Pievienotas atsevišķā sarakstā
3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)
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„Fizika”, 6KP, RTU (sākot no 2012./2013.)
Atomfizika (VeA), (sākot no 2013 VeA)
Optisko signālu pārraidīšana (VeA, elektronikas maģistri, 4KP),
Pētniecības metodes (VeA, Maģistri, elektronika 2 KP),
Stratēģiskā vadīšana (VeA, bakalauri “Biznesa vadība”, 2KP)
Starptautisko publikāciju sagatavošana (VeA, doktorantūra “Biznesa vadība” 8KP)
Izstrādāti studiju kursi:
Fotonika , 4 KP (VeA, Elektronikas maģistri)
Starptautisko publikāciju sagatavošana (doktorantūra, 8 KP)
Vadītas lekcijas RTU Materiāzinātņu programmas maģistriem par Bozē Einšteina
kondensātu, 2012.gada februāris.
Vadītas lekcijas „Some features of modern university management” (8 stundas), Kazahstānā,
Starptautiskās biznesa akadēmijas organizētajos kursos visiem Kazahstānas augstskolu
rektoriem, 2012.gada jūlijs, Kazahstāna, Almati, 03-05.07.2013.
Vadītas lekcijas „Recent trends in Higher Education governance in Europe”, Kazahstānā,
Starptautiskās biznesa akadēmijas organizētajos kursos Kazahstānas Izglītības un zinātnes
ministrijas ierēdņiem, Kazahstāna, Astana, 26.-29.07.2013.
Vadītas lekcijas „Современные тенденции управления образованием” (4 stundas)
Uzbekistānā, Uzbekistānas Republikas Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas
Galvenā zinātniski-pedagoģiskā centra augstākās izglītības pasniedzēju un vadošo
darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai organizētu kursu Uzbekistānas augstskolu
vadošajiem darbiniekiem ietvaros 2013.gada 17.maijā.
3.7. Sagatavotie mācību līdzekļi
Lekciju materiāli un uzdevumi kursiem „Daļiņu sprostošana, dzesēšana un spektroskopija”
(2KP),
„Optiskās parādības atmosfērā” (2KP),
„Fizika I un II daļa” (6KP)
Lekciju materiāli kursam „Modern university management”.
Mācību līdzeklis “Monetary regulation of Economy” (G.Kalyeva, G.Revalde) (2015)
3.9.Vadītās diskusijas (dažas pēdējās)
•

•
•

Vadīta starptautiska darba grupa „Working group 3: Maximising impact: community,
stakeholder engagement and university social responsibility (USR)”, 26.09.2012. Day
2, University Stakeholder’s engagement, 3.rd ASEM Rectors’ conference, 2426.09.2012, Groningen, Netherlands.
Vadīta starptautiska apaļā galda diskusija RTU 150.gadu jubilejas konferences
ietvaros „Funding models for universities”, 2012.gada 12.oktobrī, Rīgā.
Vadīta apaļā galda diskusija „Интеграция науки, инноваций и образования: опит и
перспективы сотрудничества” Kazahstānā, Taldikorgānā, Žetisu universitātes
starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences „Problems and perspectives of
science and Education integration in the Eurasian space”” ietvaros 2012.gada
20.oktobrī.
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•

•
•

Augstākās izglītības un zinātnes sekcijas vadīšana, rezultātu prezentācija un
noslēguma plenārsēdes vadīšana Baltijas valstu ministru sanāksmē Ventspilī (Latvijā)
2011.gada 2.-3.jūnijā.
Apaļā galda diskusija „Augstākā izglītība un pētniecība vides projektu attīstībai un
reģionu konkurētspējas palielināšanai”, Rēzekne, Latvija, 2010.gada 10.septembris.
Paneļdiskusija „Par nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā”, Izstāde” Skola
2011”, 03.03.2011.

4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vadīta Ventspils Augstskola no 2013.gada un organizēta virkne pasākumu
Dalība Premjerministra vadītā Latvijas pētniecības un inovāciju stratēģijas padomē
kopš 2014.gada
Organizēta starptautiska apaļā galda diskusija RTU 150.gadu jubilejas konferences
ietvaros „Funding models for universities”, 2012.gada 12.oktobrī.
Organizēta RTU dalība Eiropas Universitāšu asociācijas Institūciju vērtēšanas
programmā 2012.-2013.gadā.
Vadīta RTU pašnovērtējuma darba grupa un sagatavots pašnovērtējuma ziņojums
Dalība konferences „„Augstākā izglītības un Baltijas valstu ilgtspējīgas un reģionāli
līdzsvarotas attīstības iespējas stratēģijas Eiropa 2020 kontekstā” 24.02.2011.
organizācijas komitejā.
Vadīta Latvijas delegācijas dalība ASEM (Dienvidaustrumāzijas-Eiropas sadarbības
tīkls) izglītības ministru konferencē Kopenhāgenā, Dānijā 2011.gadā.
Studiju programmu akreditācijas komisijas eksperts (2006.-)
Vadīta Studiju programmu akreditācijas komisija (2011-2012), dalība kā Rektoru
padomes pārstāvim no 2013.gada februāra
Vadīta Studiju programmu licencēšanas komisija (2006-2012), dalība kā Rektoru
Padomes deleģētam pārstāvim no 2013.gada februāra
Vadīts IZM Augstākās izglītības departaments
Augstākās izglītības padomes eksperts
Latvijas Zinātnieku Savienības biedrs
Biedrības Institute of Physics biedrs
Latvijas Fizikas biedrības biedrs
Latvijas Zinātnes padomes eksperts

•
•
•
•
•
•
•
Apbalvojumi
• 2015. – MK goda raksts
• 2015 –Latvijas Zinātņu akadēmijas goda raksts
• 2015 – Latvijas Augstākās izglītības padomes goda raksts
• 2015 – RTU rektora goda raksts
• 2013 – RTU rektora goda raksts
• Latvijas Universitātes goda raksts (2013)
• Izglītības un zinātnes ministra atzinības raksts (2010)

Gita Rēvalde,
Rīgā, 2016.gada 14.novembrī
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