ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU VIRZIENI

Ūdens kvalitātes nodrošināšana pilsētvidē un enerģijas ieguve no
notekūdeņiem un atjaunojamajiem dabas resursiem. Izveidojis
Ūdens pētniecības laboratoriju, kurā veic pētījumus par dzeramā
ūdens attīrīšanu, sadales sistēmām, ūdens kvalitāti un
mikroorganismu bioplēves izplatīšanos tīklā.
Pilnveidojis inovāciju izstrādes un ieviešanas sistēmu Rīgas
Tehniskajā universitātē, izveidojot dažādus atbalsta mehānismus
(piem., RTU Dizaina fabrika) jaunu tehnoloģiju attīstībai.
Starptautisko un Latvijas Zinātnes padomes, Izglītības un zinātnes
ministrijas u.c. iestāžu pētījumu projektu un programmu gan
vadītājs, gan dalībnieks.

PUBLICĒTIE DARBI

TĀLIS JUHNA
Dr.sc.ing. (2002), inženierzinātņu
doktors; Rīgas Tehniskās
universitātes profesors un studiju
programmu vadītājs (2002); Rīgas
Tehniskās universitātes Zinātņu
prorektors (universitātes rektora
vietnieks) un profesors (2012);
Latvijas Zinātņu akadēmijas
korespondētājloceklis (2011),
Rīgas Tehniskās Universitātes
zinātņu prorektors (2012); Latvijas
Zinātnes padomes priekšsēdētāja
vietnieks, Ministru prezidenta
deleģēts pārstāvis (2016);
Uzņēmuma “Conelum” valdes
loceklis un dibinātājs (2017);
Latvijas Zinātņu akadēmijas
īstenais loceklis (2017).

Uzrakstīti vairāk nekā 100 zinātniski darbi, kas publicēti latviešu,
krievu un angļu valodā, ieskaitot 5 zinātniskās monogrāfijas un 8
patentus. Ir autors vairākām mācību grāmatām. Darbojās
zinātnisko žurnālu redkolēģijās, kā arī ir autors vairāk nekā 60
(citēti >540 reizes, Scopus Hirša indekss 13) zinātniskajiem
rakstiem, kas publicēti žurnālos un starptautisko konferenču
rakstu krājumos.

PEDAGOĢISKAIS DARBS

Vadīti 7 doktora darbi; promocijas darbu vadītājs un zinātniskais
konsultants; pasniegti kursi un studiju programmas.

ORGANIZATORISKAIS DARBS

RTU vada Zinātnes departamentu un pārrauga ap 500 zinātnieku
visos institūtos. RTU ieviesis finansējuma sadales sistēmu. Vairāku
zinātnes kompetences centru, zinātņu padomju un biznesa
inkubatoru (piem., Zaļo tehnoloģiju inkubatora) valžu loceklis.
Šobrīd vada COVID-19 seku likvidācijas projektu, kurā koordinē 9
zinātniskās institūcijas (OSI, EDI, CFI, RTU, u.c.).

EKSPERTS

Strādājis par ekspertu daudzu projektu izvērtēšanā (piem., ES
ietvarprogrammu projektos) un par konsultantu ūdens
inženierprojektu izstrādē.
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ATZINĪBAS

LIF mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai Latvijas Gāze
balva” (2004); “RTU Jaunais zinātnieks”(2006); Latvijas Zinātņu
akadēmijas loceklis (2012); “ITERA Latvija gada balva” (2014);
Pasaules kultūras padomes (World Culture Council– WCC) balva
par sasniegumiem zinātnē (2016).
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