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1. Mērķi un uzdevumi
Profesionālo studiju programma “Datorsistēmas” nodrošina profesionālā
bakalaura studijas, lai iegūtu otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un piekto
kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inženieris) vienā no inženierzinātņu nozarēm –
datorvadībā un datorzinātnē pēc pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības
iegūšanas RTU koledžā, kas ļauj iegūt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un
ceturto kvalifikācijas līmeni. Otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un piekto
kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inženieris vai sistēmanalītiķis) nodrošina arī
profesionālā maģistra studiju programma pēc akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanas.
Profesionālā bakalaura grāds ļauj turpināt studijas profesionālā maģistra studiju
programmā.
Profesionālās studiju programmas Datorsistēmas mērķis ir nodrošināt otrā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību programminženierijā, datorsistēmu (datu bāzu un
informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot
inženierus praktiskā darba veikšanai un piešķirot kvalifikāciju, kas atbilst 5.
kvalifikācijas līmeņa programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiķa valsts standartam.
Saskaņā ar formulēto mērķi LDI organizē studiju procesu šādos virzienos:
datorsistēmu projektēšana, lietišķo datorsistēmu programmatūra un lietišķās
datorzinātnes.
Lai šo mērķi nodrošinātu LDI savu spēju robežās realizē šādus uzdevumus:
• sniedz studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas norādītajos
virzienos;
• iemāca studentiem patstāvīgi apgūt un izmantot programmēšanas vides un
programmatūras rīkus, projektēt informācijas sistēmas, datu bāzu sistēmas,
intelektuālas sistēmas un programmatūras sistēmas;
• radina studentus patstāvīgi un radoši apgūt, vērtēt un lietot jaunās informācijas
tehnoloģijas, teorijas un produktus;
• trenē studentus sarežģītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā;
• nodrošina studentu specializāciju ar studiju virzienu un izvēles priekšmetu palīdzību,
dodot iespēju apgūt savai turpmākajai karjerai nepieciešamās zināšanas;
• sniedz ekonomikas un pārvaldības pamatus datorsistēmu nozarē;
• nodrošina studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un modernām informācijas
tehnoloģijām.
Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu
rezultātus, kā arī kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu un inženierprojektu
aizstāvēšanas rezultātus, un apspriežot tos Lietišķo datorsistēmu institūta
struktūrvienībās.
Konkrēti mērķi un uzdevumi katram studiju līmenim ir formulēti šādās sadaļās:
2.1 – koledžas studijām, 2.2 – profesionālā bakalaura studijām, 2.3 – profesionālā
maģistra studijām.

2. Studiju programmas raksturojums
Pieeju dažādību profesionālajām studijām nosaka Latvijas tautsaimniecības un
darba tirgus pašreizējā situācija un paredzamās tendences nākotnē. Ir radusies vajadzība
iespējami īsā laikā sagatavot profesionālus programmētājus, kas varētu uzsākt patstāvīgu
profesionālo darbību, vienlaicīgi dodot iespēju turpināt studijas, lai iegūtu otrā līmeņa
augstāko profesionālo izglītību. Profesionālo studiju programma Datorsistēmas koledžas,
profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra līmeņos nosaka studiju saturu un plānu,
apraksta imatrikulācijas nosacījumus, nosaka prasības studiju rezultātu vērtēšanai un
vērtēšanas kārtību, kā arī studiju programmas realizācijas akadēmiskos, materiālos un
finansu resursus. Studiju programma visos studiju līmeņos ir saskaņota un izstrādāta tā,
lai koledžas studiju līmenī studenti apgūtu profesionālās zināšanas un prasmes, bet
bakalaura un maģistra studiju līmeņos padziļinātu profesionālās zināšanas un to
lietošanas prasmi.
Profesionālā studiju programma Datorsistēmas nodrošina pirmā un otrā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību vienā no inženierzinātņu nozarēm – datorsistēmās.
Jāatzīmē, ka pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās izglītības studiju programma (41481),
kā arī otrā līmeņa (inženiera) profesionālās augstākās izglītības studiju programma
(425251) tika akreditētas uz 6 gadiem 2007.gadā. Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumi Nr. 481, kas pieņemti 2001. gada 20. novembrī, nosaka otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. Saskaņā ar ministrijas noteikumiem
akreditētā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (425251) tika
pārstrukturizēta, izveidojot profesionālā bakalaura (42481) un profesionālā maģistra
(46481) studiju programmas, kas ir licencētas 2004.gada 7.maijā (licences Nr. 04051-26
un 040510-27) un akreditētas uz sešiem gadiem 2004. gada 15. decembrī (akreditācijas
lapas Nr. 023-782 un 023-783).
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģija pēdējos gados attīstās ļoti strauji. Tas
pats notiek Latvijā, kur pēdējos desmit gados ir nodibinātas daudzas jaunas
programmatūras un aparatūras izstrādes firmas. Šis aspekts, savukārt, nosaka
nepieciešamību pēc kvalificētiem programmēšanas tehnoloģiju un informācijas sistēmu
izstrādes speciālistiem, kuri ir specializējušies programmēšanā un sistēmu analīzē. Tiek
prognozēts, ka informācijas sistēmu izstrāde un uzturēšana, kā arī programmēšana varētu
būt viena no ienesīgākajām Latvijas ekonomikas nozarēm. Lai šīs ieceres realizētos,
katru gadu Latvijas universitātēm būtu jāsagatavo vismaz 1000 speciālistu datorzinātnē
un informācijas tehnoloģijā. Līdz ar to Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģijas fakultātei ir jāformulē savi mērķi un uzdevumi.
Profesionālās studiju programmas Datorsistēmas mērķis ir nodrošināt pirmā
līmeņa profesionālo augstāko izglītību lietišķo datorsistēmu programmatūrā un otrā
līmeņa profesionālo augstāko izglītību programminženierijā, datorsistēmu (datu bāzu un
informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot
inženierus praktiskā darba veikšanai un piešķirot kvalifikāciju, kas atbilst 5.kvalifikācijas
līmeņa programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiķa valsts standartam.
Datorsistēmu profesionālā studiju programma tiek veidota atbilstoši RTU Senāta
lēmumiem, RTU Studiju daļas izstrādātajiem norādījumiem un Lietišķo datorsistēmu
institūta Padomes lēmumiem. Studiju programma ir apstiprināta RTU Lietišķo
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datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes
Domes un RTU Senāta sēdēs.
Studiju programmas apjoms tiek rēķināts kredītpunktos (KP) un RTU noteiktais
apjoms ir 40 KP mācību gadā jeb 40 darba stundas nedēļā. Viens KP atbilst 16
kontaktstundām auditorijās vai laboratorijās, kas veido 40% no kopējā studiju apjoma.
Studiju programmas Datorsistēmas kopējā struktūra ir attēlota 1. zīmējumā.
Reflektanti ar vispārējo vai
profesionālo vidējo izglītību

Bakalaura akadēmisko studiju
programma 43481 (ilgums 3 gadi,
apjoms 122 KP)

Profesionālā bakalaura studiju
programma 42481 (ilgums 4 gadi,
apjoms 161 KP)

Pirmā līmeņa profesionālā studiju
RTU koledžā programma 41481
(ilgums 3 gadi, apjoms 120 KP)

Inženierzinātņu bakalaura
akadēmiskais grāds datorvadībā un
datorzinātnē

Profesionālais bakalaura grāds
datorsistēmās un
programmēšanas inženiera
profesionālā kvalifikācija

Programmēšanas tehniķa
profesionālā kvalifikācija

Vispārizglītojošo, nozares teorētisko
pamatkursu un profesionālās
specializācijas priekšmetu studijas
(ilgums 1,5 gadi, apjoms 61 KP)

Profesionālās sagatavotības
priekšmetu studijas un prakse
(ilgums 1 gads, apjoms 42 KP)

Profesionālais bakalaura grāds
datorsistēmās un
programmēšanas inženiera
profesionālā kvalifikācija

Maģistra akadēmisko studiju
programma 45481 (ilgums 2 gadi,
apjoms 81 KP)

Profesionālā maģistra studiju
programma 46481 (ilgums 1,5 gadi,
apjoms 62 KP)

Inženierzinātņu maģistra
akadēmiskais grāds datorsistēmās

Profesionālais maģistra grāds
datorsistēmās un sistēmanalītiķa vai
programmēšanas inženiera profesionālā
kvalifikācija (tikai studentiem ar bakalaura
akadēmisko grādu)

Doktora studiju programma 51481
(ilgums 3 gadi, apjoms 144 KP)
Inženierzinātņu doktora
akadēmiskais grāds

1. zīmējums. Shematisks studiju procesa attēlojums Datorsistēmu studiju
programmā
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2.1. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības (koledžas) studiju
programma
2.1.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Profesionālo studiju koledžas līmeņa programmas mērķis ir sagatavot studentus
patstāvīga profesionāla darba uzsākšanai programminženierijas nozarē, vai turpmākām
studijām profesionālā bakalaura līmenī.
•
•
•
•
•

Programmas uzdevumi ir:
sniegt pamatzināšanas programmēšanā, datoru aparatūrā un tīklos;
trenēt studentus sarežģītu programmproduktu un datoru profesionālā lietošanā;
radināt studentus patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus;
sniegt pamatzināšanas diskrētajā matemātikā, kā arī ekonomikas un humanitāro
izglītību studiju līmenim atbilstošā apjomā;
pilnveidot studentu svešvalodu prasmi;

Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu
rezultātus, kā arī kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultātus, un apspriežot tos Lietišķo
datorsistēmu institūta Padomē un struktūrvienībās.
2.1.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums
Datorsistēmu programmas profesionālā virziena studijas studenti uzsāk RTU
Lietišķo datorsistēmu institūta koledžā, kas realizē trīsgadīgas studijas, sniedzot
profesionālu programmētāja izglītību un piešķirot programmēšanas tehniķa kvalifikāciju
(lietišķo datorsistēmu programmatūra, Latvijas Republikas PK 312108 un 313107).
Studiju ilgums koledžā ir 3 gadi (skat. 1.zīmējumu).
Studiju programmas saturs atbilst programmētāja 4.kvalifikācijas līmeņa
profesijas standartam. Studiju programma veidota tādējādi, ka koledžā studējošie apgūst
daļu no datorzinātņu pamatpriekšmetiem, kas paredzēti inženierzinātņu bakalaura
datorvadībā un datorzinātnē standartā, tādējādi radot pamatu turpmākām studijām
augstākās profesionālās kvalifikācijas (inženiera) iegūšanai. Pēc kvalifikācijas darba
aizstāvēšanas programmēšanas tehniķa kvalifikāciju ieguvušajiem ir tiesības turpināt
studijas Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studiju programmā
programma, dodot iespēju tālāk studēt profesionālā maģistra studiju programmā un
doktorantūrā.
2.1.3. Studiju programmas saturs
Datorsistēmu profesionālās programmas koledžas studiju līmenī studenti apgūst
zināšanas un profesionālu prasmi programmēšanā. Pirmajā studiju gadā studenti apgūst
pamatzināšanas, kas nepieciešamas programmēšanas tehniķa profesionālajai darbībai.
Otrajā studiju gadā dominē programmēšanas priekšmeti. Studenti apgūst arī datoru tīklus
un to administrēšanu, kā arī datu bāzu vadības sistēmas. Programmā paredzēti arī
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vispārizglītojošie priekšmeti, no kuriem svešvalodas pieder pie ierobežotas izvēles
mācību priekšmetiem. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem arodprakse un
kvalifikācijas darba izstrādāšana, kas dod iespēju studentiem apgūtās zināšanas pielietot
praksē.
Pārskata periodā ir modificēts priekšmetu Lietojumprogrammas, Periferijas
ierīces un Datu bāzu tehnoloģijas saturs, pievēršot lielāku vērību praksē ienākušajiem
tehniskajiem jauninājumiem.
2.1.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms
Datorsistēmu programmas koledžas līmeņa studiju ilgums ir 3 gadi un kopējais
apjoms ir 120 KP. Kopējais studiju ilgums profesionālajā studiju programmā ir 5,5 gadi
un apjoms 220 KP.
2.1.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība
Datorsistēmu programmas koledžas līmeņa studiju priekšmetu sadalījums
obligātajos priekšmetos (96,25%) un izvēles priekšmetos (3,75%) pa studiju priekšmetu
grupām parādīts 1.tabulā.
1.tabula
Priekšmetu grupa
Obligātie
Izvēles
Summa
priekšmeti
priekšmeti
(kredītpunkti)
(kredītpunkti)
(kredītpunkti)
Specializācijas
60
60 (75%)
Vispārizglītojošie
5
5 (6,25%)
Humanitārie/sociālie
2
2 (2,5%)
Ekonomikas un vadības
2
2 (2,5%)
Valodas
3
3 (3,75%)
Arodprakse
4
4 (5%)
Kvalifikācijas darbs
4
4 (5%)
77 (96,25%)
3 (3,75%)
80 (100%)
2.1.6. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātņu apguves iespējas
Datorsistēmu profesionālo studiju koledžas līmeņa studiju programma 12 KP
apjomā (15% no kopējā apjoma) nodrošina arī vispārizglītojošo, sociālo, ekonomikas un
humanitāro priekšmetu apguvi.
Svešvaloda ir paredzēta kā ierobežotas izvēles priekšmets.
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2.2. Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programma.
2.2.1. Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programmas specifiskie mērķi
un uzdevumi
Profesionālās bakalaura studiju programmas (42481) mērķis ir nodrošināt valsts
ekonomikas vajadzībām atbilstošas profesionālas studijas datorzinātnes nozarē un sniegt
otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību datorsistēmu apakšnozarē, sagatavojot
inženieri datorsistēmās praktiskam darbam ar programmēšanas inženiera profesijas
standarta 5.kvalifikācijas līmenis atbilstošu kvalifikāciju. Inženierzinātņu profesionālā
bakalaura grāda datorsistēmās ieguvušajiem ir iespēja turpināt studijas profesionālajā
maģistratūrā.
Datorsistēmu bakalaura profesionālo studiju programma paredz lekcijās,
praktiskās un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās apgūt fundamentālos
inženierzinātņu priekšmetus, datorsistēmu apakšnozares datorsistēmu projektēšanas,
lietišķo datorzinātņu un lietišķo datorsistēmu programmatūras virzieniem atbilstošos
teorētiskos un informācijas tehnoloģijas priekšmetus, profesionālās specializācijas
priekšmetus, kā arī humanitāri sociālos, ekonomikas un vadības priekšmetus.
Bakalaura profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas
un iemaņas, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī turpināt studijas profesionālajā
maģistratūrā. Bakalaura profesionālo studiju laikā realizēto uzdevumu rezultātā students
iegūst:
• nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas norādītajos virzienos;
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnei un risināšanai;
• prasmi izstrādāt atbilstošo programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras vides
un programmatūras rīkus;
• 26 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi;
• prasmi projektēt informācijas, datu bāzu, intelektuālas un programmatūras sistēmas.
Realizējot formulētos uzdevumus, tiek īstenota padziļinātu zināšanu apguve, kas
nodrošina iespēju izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās programmatūras sistēmas, un
sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskam un pedagoģiskam darbam datorsistēmu
apakšnozarē.
Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu
rezultātus, kā arī bakalaura darba (ar projekta daļu) aizstāvēšanas rezultātus, un
apspriežot tos Lietišķo datorsistēmu institūta struktūrvienībās.
2.2.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums
Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studijas studenti uzsāk pēc
studiju pabeigšanas RTU LDI koledžā vai kādā no līdzīgām studiju programmām (Rīgas
Tehniskajā koledžā, Liepājas Universitātē, Sociālās integrācijas valsts aģentūrā), kad
iegūta programmētāja kvalifikācija. Studiju programma izveidota tādējādi, lai, izvēloties
izglītības turpināšanas ceļu, studenti apgūtu augstākās tehniskās izglītības prasībām
atbilstošu inženierzinātņu vispārīgo priekšmetu klāstu (paredzēti galvenokārt pirmajā un
otrajā semestrī).
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Bakalaura profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" ir veidota atbilstoši
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", RTU studiju reglamentam, Lietišķo
datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes
Domes un RTU senāta lēmumiem. Studiju programma ir izvērtēta datorzinātnes nozares
studiju programmu komisijas sēdē un apstiprināta Lietišķo datorsistēmu institūta
Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Dome un RTU Senāta
sēdēs.
"Datorsistēmu" programmas akadēmisko un profesionālo studiju struktūra ir
saskaņota un izstrādāta tā, lai bakalaura akadēmisko grādu ieguvušajiem būtu iespēja
iegūt 5.kvalifikācijas līmenim atbilstošu izglītību, bet profesionālā bakalaura grādu
ieguvušajiem būtu iespēja iegūt maģistra profesionālo grādu un turpināt izglītību
doktorantūrā.
2.2.3. Studiju programmas saturs
Datorsistēmu profesionālās studiju programmas koledžas līmeņa saturs ir
aprakstīts šī ziņojuma 2.1.sadaļā. Tā kā koledžas līmenī studenti nav apguvuši
matemātikas pamatkursu vajadzīgajā apjomā un augstākās tehniskās izglītības prasībām
atbilstošus inženierzinātņu vispārīgos priekšmetus, tie ir paredzēti profesionālā bakalaura
studiju pirmajos divos semestros. Studiju programmā ir 2 veidu izvēles priekšmeti:
obligātās izvēles un brīvās izvēles priekšmeti. Obligātās izvēles priekšmeti bez
humanitāri sociālajiem un vadības priekšmetiem, un svešvalodas dod iespēju studentam
dziļāk apgūt virkni datorzinātņu priekšmetu, kas noderīgi viņa turpmākajā profesionālajā
darbībā. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem studiju darbu izstrāde, kas kopā ar
praktisko darbu un projekta daļu pie bakalaura darba dod iespēju studentam praksē
pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos uzdevumus. Praktiskā darba vietu
students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu ir jāiesniedz atskaite.
Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programma paredz profilam
atbilstošo vispārizglītojošo kursu – matemātikas, ekonomikas, sociālās attīstības
modeļu, ievada specialitātē, fiziskās audzināšanas; nozares teorētisko pamatkursu un
informācijas tehnoloģijas kursu – matemātikas (speckurss), fizikas, datormācības
(pamatkurss), elektrotehnikas un elektronikas, inženierķīmijas, datorgrafikas un attēlu
apstrādes pamatu, lietojumprogrammatūras, programmēšanas valodu, datorsistēmu
uzbūves, datu struktūru un algoritmu, nozares profesionālās specializācijas kursu datormācības (speckurss), darba aizsardzības, civilās aizsardzības, operētājsistēmu, datu
bāzu, datu bāzu pārvaldības sistēmu, datoru tīklu, programmēšanas tehnoloģiju,
objektorientētās programmēšanas, ievada mākslīgajā intelektā, adaptīvo datu apstrādes
sistēmu, objektorientētas sistēmanalīzes un projektēšanas, sistēmu inženierijas,
programmatūras izstrādes tehnoloģijas, algoritmu un programmēšanas metožu, tehniskā
nodrošinājuma sistēmu un komunikāciju, PHP valodas Web lietojumu izstrādē,
objektorientētās programmēšanas praktikuma, tīmekļa tehnoloģiju, paralēlo procesu un
programmēšanas valodas ADA, lielu programmsistēmu izstrādes tehniku un rīku,
integrētā CASE rīka GRADE, CASE rīka ORACLE Designer, programmēšanas
datortīklu vidē, risinājumu apstrādes Microsoft vidē, informatīvo sistēmu drošības,
biznesoptimizācijas ar datortīkliem, lietojumrisinājumu izstrādes MACROMEDIA
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FLASH vidē; kā arī humanitāri-sociālo un vadības priekšmetu un valodu apguvi.
Brīvās izvēles ietvaros paredzētas arī citu priekšmetu studijas.
Izvēles priekšmetus nākošajam studiju gadam studenti izvēlas iepriekšējā studiju
gada beigās.
Pārskata periodā ir modificēts specializējošo priekšmetu saturs, pievēršot lielāku
vērību praksē ienākušajiem tehniskajiem jauninājumiem.
2.2.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms
Profesionālā bakalaura studiju programmas ilgums ir 4 gadi, pilna laika studijās
vai 5 gadi nepilna laika studijās un apjoms 161 kredītpunkts.
2.2.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība.
Profesionālās bakalaura studiju programmas Datorsistēmas sadalījums obligātajos
(87,58 %) un izvēles priekšmetos (12,42 %) pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts
2.tabulā.
2.tabula
Priekšmetu grupas
Obligātie
Izvēles
Summa
priekšmeti
priekšmeti
(kredītpunkti)
(kredītpunkti) (kredītpunkti)
1. Vispārizglītojošie studiju kursi
14 (8,70 %)
14 (8,70 %)
2. Nozares teorētiskie pamatkursi
37 (22,98 %)
37 (22,98 %)
un informācijas tehnoloģijas kursi
3. Nozares profesionālās
52 (32,30 %)
8 (4,97 %)
60 (37,27%)
specializācijas kursi
4. Humanitāri/sociālie un vadības
2 (1,24 %)
2 (1,24 %)
priekšmeti
5. Valodas
4 (2,48 %)
4 (2,48 %)
6. Brīvās izvēles priekšmeti
6 (3,73 %)
6 (3,73 %)
7. Prakse
26 (16,15 %)
26 (16,15 %)
8. Bakalaura darbs (ar projekta
12 (7,45 %)
12 (7,45 %)
daļu)
Kopējais studiju programmas
141 (87,58 %)
20 (12,42 %)
161 (100 %)
apjoms
2.2.6. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātņu apguves iespējas
Datorsistēmu profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma dod iespējas
apgūt arī ekonomikas un vadības, kā arī humanitāri-sociālos mācību priekšmetus, kas
mācību plānā ir paredzēti kā obligātās izvēles priekšmeti, tādējādi nodrošinot visai plašu
izvēles spektru.
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2.3. Datorsistēmu profesionālā maģistra studiju programma.
2.3.1. Datorsistēmu profesionālā maģistra studiju programmas specifiskie mērķi un
uzdevumi
Profesionālās maģistra studiju programmas (46481) mērķis ir nodrošināt
studentiem dziļas zināšanas un prasmes datorzinātnē, programminženierijā un
datorsistēmu izstrādē saskaņā ar Latvijas ekonomikas vajadzībām. Profesionālo maģistra
studiju programmu beigušie iegūst profesionālā maģistra grādu datorsistēmās. Studenti,
kas uzņemti programmā ar inženierzinātņu akadēmiskā bakalaura grādu datorvadībā un
datorzinātnē, izpildot papildprasības, iegūst profesijas standarta 5. kvalifikācijas līmenim
atbilstošu sistēmanalītiķa (datorsistēmu projektēšanas virzienam) vai programmēšanas
inženiera (lietišķo datorsistēmu programmatūras un lietišķo datorzinātņu virzieniem)
kvalifikāciju.
Datorsistēmu maģistra profesionālo studiju programma paredz lekcijās, praktiskās
un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās un individuālā darbā apgūt
datorsistēmu izstrādāšanai un realizācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes,
specializējoties datorsistēmu projektēšanas, lietišķo datorzinātņu vai lietišķo datorsistēmu
programmatūras virzienos.
Datorsistēmu profesionālā maģistra studiju programma satur obligātos
priekšmetus, kas kopīgi visiem virzieniem, un specializējošos priekšmetus, kuri definē
profesionālo kvalifikāciju. Studentiem ir iespējas apgūt arī pedagoģijas, psiholoģijas,
ekonomikas un vadības priekšmetus.
Maģistra profesionālo studiju laikā tiek realizēti šādi uzdevumi:
•
•
•
•
•
•
•

sniegt zināšanas sistēmu analīzē, kā arī informācijas sistēmu, datu bāzu sistēmu un
intelektuālo sistēmu projektēšanā un izstrādāšanā (datorsistēmu projektēšanas
virzienam);
sniegt zināšanas par programmproduktiem, programmatūras sistēmām un vidēm, kā
arī tehnoloģijām un rīkiem lietišķo programmu izstrādāšanā (lietišķo datorsistēmu
programmatūras virzienam);
sniegt zināšanas par problēmu analīzi, datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas
metodēm (lietišķo datorzinātņu virzienam);
trenēt studentus sistēmu izstrādāšanas rīku profesionālā lietošanā (datorsistēmu
projektēšanas virzienam);
trenēt studentus sarežģītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā
(lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam);
trenēt studentus datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metožu praktiskā
lietošanā (lietišķo datorzinātņu virzienam);
dot 6 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi.
Studiju programmas uzdevumu realizācijas rezultātā:

•

studenti iegūst dziļas teorētiskas un praktiskas zināšanas:
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•

•

o sistēmu analīzē un informācijas, datu bāzu un intelektuālu sistēmu projektēšanā
(Datorsistēmu projektēšanas specializācijā);
o programmēšanā, programmatūras izstrādes vidēs un sistēmās, un lietojumu
izstrādes tehnoloģijās un rīkos (Lietišķo datorsistēmu programmatūras
specializācijā);
o programmēšanā, problēmu analīzē un datorsistēmu modelēšanā, lietojot
objektorientētas metodoloģijas (Lietišķo datorzinātņu specializācijā).
studenti tiek trenēti:
o lietot dažādas sistēmu izstrādes tehnikas un rīkus (Datorsistēmu projektēšanas
specializācijā);
o izstrādāt un profesionāli lietot sarežģītus programmproduktus (Lietišķo
datorsistēmu programmatūras specializācijā);
o lietot metodoloģijas un rīkus, kas pamatojas uz objektorientēto paradigmu,
datorsistēmu izstrādē (Lietišķo datorzinātņu specializācijā).
studenti iegūst 6 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi.

Iegūtā izglītība nodrošina iespēju strādāt pie būtiski jaunu sistēmu un tehnoloģiju
izstrādes programmatūras un informācijas tehnoloģijas firmās, uzsākt zinātnisko un
pedagoģisko darbu un turpināt izglītību inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda
iegūšanai.
2.3.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums
Studijas profesionālā maģistra programmā studenti uzsāk pēc profesionālā
bakalaura grāda un programmēšanas inženiera standarta 5.kvalifikācijas līmenim
atbilstošas kvalifikācijas iegūšanas. Studijas šajā programmā var uzsākt arī pēc bakalaura
akadēmiskā grāda iegūšanas. Papildus apgūstot profesionālās sagatavošanas priekšmetus
(10 KP), nostrādājot praksi (26 KP) un izstrādājot projekta daļu (6 KP) pie maģistra
darba, šie studenti vienlaicīgi ar profesionālā maģistra grādu iegūst sistēmanalītiķa vai
programmēšanas inženiera (atkarībā no apgūtajiem specializācijas priekšmetiem)
standarta 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu datorsistēmu inženiera kvalifikāciju.
Maģistra profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" ir veidota atbilstoši
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", RTU studiju reglamentam, Lietišķo
datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes
Domes un RTU senāta lēmumiem. Studiju programma ir izvērtēta datorzinātnes nozares
studiju programmu komisijas sēdē un apstiprināta Lietišķo datorsistēmu institūta
Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Dome un RTU Senāta
sēdēs.
"Datorsistēmu" programmas akadēmisko un profesionālo studiju struktūra ir
saskaņota un izstrādāta tā, lai bakalaura akadēmisko grādu ieguvušajiem būtu iespēja
iegūt 5.kvalifikācijas līmenim atbilstošu izglītību, bet profesionālā bakalaura grādu
ieguvušajiem būtu iespēja iegūt maģistra profesionālo grādu un turpināt izglītību
doktorantūrā.
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2.3.3. Studiju programmas saturs
Profesionālā maģistra studiju programma satur obligātos un obligātās izvēles
priekšmetus, kas, savukārt, dalās specializējošos un pedagoģijas, psiholoģijas,
ekonomikas un vadības priekšmetos. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem studiju
darbu izstrāde, kas kopā ar praktisko darbu un projekta daļu pie bakalaura darba dod
iespēju studentam praksē pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos
uzdevumus. Praktiskā darba vietu students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu
ir jāiesniedz atskaite.
Datorsistēmu maģistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošo
obligāto studiju priekšmetu - programmatūras plānošana un metroloģija, informācijas
sistēmu metodoloģijas, datortīklu operētājsistēmas, lielu datu bāzu administrēšana,
PROLOG un loģiskā programmēšana, sadalītu datu apstrāde datortīklos, obligāto izvēles
priekšmetu – intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes, datorsistēmu projektēšanas
rīku komplekts, lietišķās intelektuālās sistēmas, ievads risinājumu datorizētā apstrādē,
lietišķā datorgrafika, HTML valoda, projektu kvalitātes vadība, multibāzu sistēmas,
informācijas aizsardzība, lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra, vizuālā
programmēšana, moderno programmēšanas valodu praktikums, CASE rīki datu bāzu
projektēšanā, programmatūras izstrādes tehnoloģiskie līdzekļi, deduktīvās datu bāzes,
tehniskā kibernētika, kā arī pedagoģijas, psiholoģijas, ekonomikas un vadības
priekšmetu apguvi.
Programma paredz trīs specializācijas, ko nosaka obligātie izvēles priekšmeti:
I. Datorsistēmu projektēšanas virzienam
1. Intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes
2. Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
3. Projektu kvalitātes vadība
4. Multibāzu sistēmas
5. CASE rīki datu bāzu projektēšanā
Specializācijas priekšmetu apguve ļauj piešķirt sistēmanalītiķa profesionālo kvalifikāciju.
II. Lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam
1. Lietišķās intelektuālās sistēmas
2. Ievads risinājumu datorizētā apstrādē
3. Informācijas aizsardzība
4. Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
5. Programmatūras izstrādes tehnoloģiskie līdzekļi
Specializācijas priekšmetu apguve ļauj piešķirt programmēšanas inženiera profesionālo
kvalifikāciju.
III. Lietišķās datorzinātnes virzienam
1. Lietišķā datorgrafika
2. HTML valoda
3. Vizuālā programmēšana
4. Moderno programmēšanas valodu praktikums
5. Programmatūras riska analīze
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6. Tehniskā kibernētika
Specializācijas priekšmetu apguve ļauj piešķirt programmēšanas inženiera profesionālo
kvalifikāciju.
Studentiem ir brīva pieeja internetam visās piecās LDI datorklasēs (kopumā 160
datori) un DITF Skaitļošanas centra 4 datorklasēs (vairāk nekā 100 datoru). Studenti tiek
iesaistīti katedru un profesoru grupu zinātniskajā darbā, lai iegūtu iemaņas strādāt ar
zinātnisko literatūru un apgūtu darbu grupās. Studentiem ir iespējas piedalīties RTU
zinātniskās konferencēs un publicēties RTU zinātnisko rakstu krājuma 5.sērijas
Datorzinātne, Lietišķās datorsistēmas izdevumos.
Pārskata periodā studiju programmā tika veiktas šādas izmaiņas:
1. Programmas
specializējošos
priekšmetus
DSP427
“Datorsistēmu
projektēšanas rīku komplekts” (3 KP) un DSP410 “CASE rīki datu bāzu
projektēšanā” (4 KP) 1.pusgadā attiecīgi aizstāt ar priekšmetiem “Sistēmu
analīzes rīki” (3 KP) un “Datu bāzes projektēšanas tehnoloģijas” (3 KP).
2. Programmas specializējošo priekšmetu DSP403 “Lielu datu bāzu
administrēšana” (3 KP) 2.pusgadā aizstāt ar priekšmetu “Progresīvās datu
bāzes” (3 KP).
2.3.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms
Profesionālā maģistra studiju programmas ilgums ir 1,5 gadi pilna laika studijās
vai 2 gadi nepilna laika studijās un apjoms 62 kredītpunkti. Bakalaura akadēmisko grādu
ieguvušajiem studiju ilgums ir 2,5 gadi un apjoms 104 KP.
2.3.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība.
Profesionālās maģistra studiju programmas Datorsistēmas sadalījums obligātajos
(70,97%) un izvēles priekšmetos (29,03%) pa studiju programmu grupām ir parādīts
3.tabulā.
3. tabula
Priekšmetu grupas
Obligātie
Izvēles
Summa
priekšmeti
priekšmeti
(kredītpunkti)
(kredītpunkti)
(kredītpunkti)
Obligātie studiju priekšmeti
18 (29,03 %)
18 (29,03 %)
Specializējošie priekšmeti
16 (25,81 %)
16 (25,81 %)
2 (3,22 %)
2 (3, 22 %)
Pedagoģijas, psiholoģijas,
ekonomikas un vadības
priekšmeti
Prakse
6 (9, 68 %)
6 (9,68 %)
Maģistra darbs
20 (32, 26 %)
20 (32, 26 %)
Kopējais studiju programmas
44 (70, 97 %)
18 (29, 03 %)
62 (100 %)
apjoms
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2.3.6. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātņu apguves iespējas
Programmā studējošajiem ir iespējas apgūt pedagoģijas, psiholoģijas, ekonomikas
un vadības priekšmetus no plaša izvēles priekšmetu klāsta.

3. Studiju programmu perspektīvais novērtējums
3.1. Pasniegšanas metodes
Mācību plānā paredzētajos priekšmetos notiek lekcijas un praktiskie vai
laboratorijas darbi. Profesionālo studiju programmās, salīdzinot ar akadēmisko studiju
programmām, daudz lielāka vērība tiek veltīta praktisko iemaņu apgūšanai, ko veicina
fakts, ka lielākajā daļā priekšmetu lekciju apjoms nepārsniedz 50% no priekšmeta kopējā
apjoma. Pārējais laiks tiek veltīts praktiskiem, laboratorijas un/vai individuālajiem
darbiem. Sakarā ar aktīvāku ORTUS e-studiju vides izmantošanu tiek ieviestas jaunas
studiju metodes.

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Datorsistēmu studiju programmas
datorsistēmu institūta struktūrvienības:
♦
♦
♦
♦
♦

realizāciju

nodrošina

šādas

Lietišķo

Informātikas un programmēšanas katedra
Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa
Lietišķo datorzinātņu katedra
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupa
Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Augšminētās struktūrvienības ir izvietotas Meža ielas 1/3. un 1/4.korpusu piektajā
stāvā. Mācību procesā paredzēto praktisko un laboratorijas darbu veikšanai, kā arī
studentu patstāvīgam darbam, ir iekārtotas datorklases Meža ielas 1/3 pirmajā stāvā
Skaitļošanas centra telpās, kā arī otrajā stāvā 211. un 213.telpā. Datorklašu tehniskais
nodrošinājums ļauj sasniegt programmai formulētos mērķus. Sadarbībā ar Microsoft un
IBM studentiem tiek nodrošināta licenzēta programmatūra studiju un pētnieciskā darba
veikšanai.
LDI struktūrvienību aizņemto telpu kopplatība ir 1887,2 m2, bet lietderīgā platība
ir 1444,8 m2, tai skaitā 626 m2 auditorijām un 215,8 m2 datorklasēm. Bez tam mācību
procesu nodrošina Skaitļošanas centra mācību auditorijas 161,3 m2 kopplatībā, divas
datorklases (153 m2) un 3 displeju klases (180 m2).
LDI auditorijas 2009./2010.m.g. bija noslogotas vidēji par 24% (maksimāli par
40%) no iespējamā laika. LDI datorklases ir noslogotas par 36% (maksimāli par 48%) no
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iespējamā laika. Informācija par pieejamām datorklasēm ir apkopota 1.tabubulā
(informācija atjaunota 2010.gada sākumā).
Datorklase

Meža
511

Programmatūra

4.tabula. LDI datorklases
Citas
iekārtas

LDI datorklases
OS: Windows; MS Office
LispWorks, Virtual PC, Delphi, Adobe
Photoshop, Visual Studio, Java Builder, Pascal
24
1/3,
OS: Windows; MS Office
LispWorks, Virtual PC, Delphi, Adobe
Photoshop, Visual Studio, Java Builder, Pascal
1/3, 18 PCs, OS: Windows; MS Office, MS Project, Kick
2
Start, Costart, SEAT, COCOMO, Visual Studio
serveri

Meža 1/3,
211 (+209)
Meža
525

Datoru
skaits
30

projektors,
printeris
projektors,
printeris
projektors,
printeris,
skeneris

Meža
522

1/3,

26

Meža
103
Meža
105
Meža
108

1/3,

24

projektors,
OS: Windows;
Kompilatori: C++, Java, Pascal, Python, Ruby; printeris,
Cita programmatūra: Visual Studio, Eclipse, skeneris
Borland C++ Builder, Borland Delphi, Rational
Rose, CorelDraw, Adobe Photoshop, MS
Office, MS Visio, Enterprise Architect
Skaitļošanas centra datorklases
OS: Windows; MS Office, C++, Pascal,

1/3,

28

OS: Windows; MS Office, C++, Pascal,

1/3,

27

OS: Windows; MS Office, C++, Pascal, Adobe
Photoshop, CorelDraw

Meža
106
Meža
111

1/3,

25

1/3,

25

OS: Windows; MS Office, C++, Pascal,
GRADE
OS: UNIX

Mācību procesa nodrošinājums ar mācību literatūru galvenokārt pamatojas uz RTU
bibliotēkas iespējām, kuras kopējo fondu veido ap 2 miljoni sējumu (apmēram puse ir
mācību literatūra). Mācību un zinātniskā literatūra ir sakopota arī nelielās profesoru
grupu bibliotēkās, kurās ir ne tikai mācību grāmatas, bet arī žurnāli un konferenču
materiāli. Pārskata periodā LDI ir iegādājies jaunāko mācību literatūru, kas ir nodota
bibliotēkas pārvaldībā (ar iegādātās literatūras sarakstu var iepazīties
http://www.cs.rtu.lv/ldi/?id=9). LDI struktūrvienības iepērk jaunāko literatūru, kas ir
pieejama mācību spēkiem un studentiem. 2009.gadā ir nopirktas 103 jaunas grāmatas,
2007./2008.gadā – 327, 2006.gadā – 297, 2005.gadā – 123.

16

Sakarā ar obligātu ORTUS vides izmantošanu, ir izveidoti vai modernizēti metodiskie
materiāli vairākos priekšmetos. 2010.gada pavasarī sakarā ar jaunā studiju programmu
reģistra ieviešanu tika atjaunoti un papildināti profesionālā bakalaura un profesionālā
maģistra studiju programmu priekšmetu apraksti (RTU plānotie studiju priekšmetu
aprakstu atjaunošanas grafiki paredz atjaunot visus pamatstudiju priekšmetu aprakstus
līdz 31.augustam un visus maģistra studiju priekšmetu aprakstus līdz 31.decembrim).
Kopš 2009.gada ORTUS e-studiju vidē ir jābūt publicētam katra priekšmeta
kalendārajam plānam un prasībām, lai studetni varētu iepazīties ar tiem jau semestra
sākumā.
Apkopotā informācija par pārskata periodā sagatavotajiem metodiskajiem
materiāliem tiek publicēta LDI mājas lapā kopā ar apstiprināto pašnovērtējumu.

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Profesionālo studiju programmu specifikas dēļ, kur lielāka vērība tiek veltīta
praktisko iemaņu apgūšanai, mazāk uzmanības veltot zinātniska rakstura jautājumiem,
šajās programmās studējošie regulārā zinātniskajā darbā nav iesaistīti. Tomēr, šajā
mācību gadā 2 profesionālo maģistru programmas studenti piedalījās ar referātiem RTU
51.studentu zinātniskajā konferencē. Informācija par akadēmisko studiju programmu
iesasistīšanos pētnieciskajā darbā ir atrodama atbilstošajā sadaļā akadēmisko studiju
programmu „Datorsistēmas” pašnovērtējumā.

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Noslēgtie līgumi ar mācību iestādēm, kuras gatavo speciālistus pēc pirmā līmeņa
profesionālās izglītības programmām programmētāja un datorsistēmu un datortīklu
administratora specialitātēs (Rīgas Tehniskā koledža, RRC koledža, RTU Liepājas
filiāle), turpina realizēties praksē, jo atskaites periodā šie studenti veido lielāko daļu no
Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programmā uzņemtajiem. Jāatzīmē, ka LDI
koledžas absolventu skaits joprojām ir mazs.
Ir noslēgtas veinošanās ar LLU IT fakultāti un RTU Informācijas tehnoloģiju
institūtu, kas ļauj studentiem programmu likvidācijas gadījumā turpināt studijas
profesionālā bakalauru studiju programmā „Programmēšana” (LLU ITF) un profesionālā
maģistru studiju programmā „Informācijas tehnoloģija” (RTU ITI). Atbilstošās vienošanā
ir noslēgtas arī par koledžas studiju programmu. Šīs programmas likvidācijas gadījumā
studenti varēs turpināt studijas studiju programmā „Programmēšana un datortīklu
administrēšana” (LU) vai „Informācijas tehnoloģijas” (RTK).

3.5. Sadarbība ar darba devējiem
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Lai nodrošinātu kvalitatīvu Valsts pārbaudījumu komisijas darbu, tika noslēgti
līgumi ar šādu uzņēmumu pārstāvjiem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Māris Vītiņš, Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūts (RITI), zinātniskās
padomes priekšsēdētājs, Dr.sc.comp.
Jans Šlihte, LR Finanšu ministrijas Informātikas departamenta direktora
vietnieks, Dr.sc.comp.
Genādijs Morozovs, SIA „IDC Informācijas tehnoloģijas”, vecākais
programmētājs, Dr.sc.ing.
Ingrīda Veipa, SIA Latvijas Mobilais telefons norēķinu sistēmas
ekspluatācijas speciālists, Mg.sc.ing.
Olga Farbtuha, AS "Idea Port Riga" sistēmanalītiķis, Mg.sc.ing.
Dmitrijs Buzdins, SIA “C.T.Co”, programmatūras arhitekts, Mg.sc.ing.
Vadims Žuravļovs, „DnB NORD Banka”, projektu vadītājs, Mg.sc.ing.
Demjanenko Andrejs, A/S „Grindeks” skaitļošanas sistēmu analītiķis,
maģistrs uzņēmējdarbības vadībā (MBA), diplomēts inženieris datorsistēmās.

Turpināta sadarbība ar darba devēju organizācijām. Jauni līgumi par studentu
prakses nodrošināšanu noslēgti ar šādiem uzņēmumiem: Uzņēmuma Accenture Latvijas
filiāle, SIA „AGroup”.
Maģistra profesionālajās studijās studējošajiem bija divas prakses: 2.kursam –
ražošanas prakse un 3.kursam – pētniecības prakse. Maģistra profesionālo studiju
programma ”Datorsistēmas” paredz praksi sistēmanalītiķa profesijas studentiem.
Prakses mērķis ir padziļinātu zināšanu iegūšana, to izmantošana konkrētu
uzdevumu risināšanā, lai iegūtu praktiskas iemaņas sistēmanalītiķa profesijā,
profesionālo un pētniecības prasmju pilnveidošana, praktikantam kā sistēmanalītiķim
piedaloties projektu izstrādes procesā. Mērķis tiek sasniegts, studentiem izpildot
individuālo prakses uzdevumu, kas sastādīts saskaņā ar prakses uzņēmuma darba
specifiku un studenta pieredzi.
Uzsākot praksi, tika organizētas tikšanās ar prakses vadītājiem uzņēmumos, kuru
laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar prakses organizēšanu un vadīšanu, prakses
vadītāji tika iepazīstināti ar prasībām prakses noslēguma darbam; prakses vadītājiem tika
izsniegta prakses darba programma un metodiskie norādījumi vadītājiem uzņēmumos.
Katras prakses noslēgumā studenti iesniedza prakses pārskatus, izziņas no prakses
vietas un vadītāju atsauksmes. Visas saņemtās atsauksmes bija pozitīvas. Notika prakses
pārskatu publiska aizstāvēšana atbilstošās katedras komisijā.
Augsti kvalificēti reālos projektos strādājoši speciālisti programmas realizācijā
tiek iesaistīti arī kā kvalifikācijas darbu vadītāji un Valsts kvalifikācijas komisijas
locekļi. Tomēr pašnovērtēšanas komisija secina, ka sadarbība ar speciālistiem –
praktiķiem ir nepietiekama, un ir jādomā par šo speciālistu plašāku iesaistīšanu mācību
procesā profesionālo studiju līmenī.
2007.gadā tika vaikta darba devēju aptauja par sistēmanalītiķim nepieciešamajām
zināšanām un prasmēm. Tā ļāva pārskatīt studiju programmas satura atbilstību industrijā
izvirzāmajām prasībām un pilnveidot studiju programmas saturu.
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Lai novērtētu pieprasījumu pēc LDI sagatavotajiem speciālistiem 2010.gadā tika
uzsākta sadarbība ar Latvijas vadošo IT kompāniju konsorciju „IT cluster”. Tiks veikta
IT kompāniju anketēšana par dažādu specialitāšu un specifisko iemaņu pieprasījumu
darba tirgū un prognozēm nākotnei.
Tai pat laikā, balstoties uz ASV veikto pētījumu (Occupational Outlook
Handbook (OOH), 2010-11 Edition, http://www.bls.gov/oco/), ir novērtēts pieprasījums
pēc LDI sagatavotiem speciālistiem arī starptautiskajā mērogā. Atbilstoši minētā
pētījuma datiem ASV pieprasījums pēc šādiem IT speciālistiem līdz 2018.gadam
salīdzinot ar 2008.gadu būs šāds: datu bāzu administratori - 24,400 (+20%),
programmētāji - -12,300 (-3%), programmēšanas inženieri - 295,200 (+32%),
datoratbalsta speciālisti - 78,000 (+14%), sistēmanalītiķi - 108,100 (+20), tīklu un
datorsistēmu administratori - 78,900 (+23%).

3.6. Studiju programmu kvalitātes novērtējums
Studiju programmu kvalitātes novērtēšana balstās uz procedūrām, kas darbojas
dažādos RTU līmeņos. RTU nosaka prasības akadēmiskajam personālam, prasības
studiju priekšmetu aprakstos norādāmajai informācijai un studentu anketēšanas
procedūru. Studentu anonīmā anketēšana tiek veikta katra semestra noslēgumā par katru
priekšmetu. Anketēšanas rezultāti ir pieejami ne tikai faktiskajam un atbildīgajam
pasniedzējam, bet arī tiek izmantoti kvalitātes novērtēšanai dažādos vadības līmeņos.
RTU DITF darbojas studiju programmu nozares komisija, kas izskata studentu
anketēšanas rezultātus un nepieciešamās izmaiņas studiju programmā. Studiju
programmu nozares komisijas sastāvā ir visu DITF studiju programmu direktori un IT
nozares pārstāvji. Anketēšanas rezultātus izskata arī studiju programmas direktors un
LDI Padome. Atsevišķos gadījumos studiju rezultāti un anketēšanas rezultāti var tikt
izskatīti arī RTU DITF Domē.
Veicot būtiskas izmaiņas studiju priekšmetā vai arī piesakot jaunus priekšmetus,
tie tiek izskatīti DITF studiju programmu nozares komisijā.
RTU Lietišķo datorsistēmu institūts 2009.g. 10.jūnijā saņēma QUESTE
(Excellence Commitment Process Certificate) sertifikātu uz diviem gadiem. RTU
Lietišķo datorsistēmu institūts ir kļuvis par vienīgo Baltijas valstīs, kuram piešķirts
QUESTE sertifikāts, kas apliecina, ka institūta realizētā studiju programma
„Datorsistēmas” tiek izstrādāta un īstenota, ievērojot industrijas prasības un vislabāko
praksi. Tas apstiprina, ka realizētā studiju programma atbilst starptautiskiem kvalitātes
kritērijiem.

4. Zināšanu vērtēšanas sistēma
Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos, atbilstoši to mērķiem, bez
lekcijām studiju plānā ir arī praktiskie un/vai laboratorijas darbi, kā arī studiju darbi.
Laboratorijas darbos iegūtie rezultāti studentam ir jāaizstāv. Vairākos priekšmetos
praktisko darbu vietā ir ieviesti individuālie darbi, kurus studenti var izpildīt ārpus
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plānotajām nodarbībām sev izdevīgā laikā. Studiju darbi tiek novērtēti ar atzīmi, un arī
tie ir jāaizstāv, lai apstiprinātu iegūtās zināšanas un prasmes. Parasti obligātie priekšmeti
noslēdzas ar eksāmenu, bet izvēles priekšmeti ar ieskaiti. Visi eksāmeni notiek
rakstveidā, ko, tāpat kā eksāmenu novērtēšanu, reglamentē 2001.gada 17.decembra RTU
Senātā pieņemtais "Nolikums par eksāmenu kārtošanu bakalaurantūrā, maģistrantūrā un
profesionālajās studijās". Vairākos priekšmetos, kuros kā vienīgais kontroles veids ir
paredzēts eksāmens, galīgā atzīme tiek izlikta kā vidējā svērtā atzīme, ņemot vērā sekmes
visos priekšmeta plānā paredzētajos darbos, piemēram, praktiskajos un/vai laboratorijas
darbos, kontroldarbos un/vai mājas darbos (ja tādi ir paredzēti).
Sākot ar 2010.gada 1.septembri spēkā stāsies jaunais Studiju rezultātu vērtēšanas
nolikums (apstiprināts 29.03.2010.), kas nosaka, ka turpmāk katram priekšmetam būs
tikai viens pārbaudījuma veids. Obligāto studiju priekšmetu (vairākdaļīgiem studiju
priekšmetiem arī katras daļas) apguve noslēdzas ar eksāmenu (izņemot 1KP priekšmetus
Sportu un ar mācību prorektora noteiktos priekšmetus, kuru apguvi atļauts noslēgt ar
ieskaiti), bet izvēles studiju priekšmetu apguve vairākdaļīgiem studiju priekšmetiem un
to daļām noslēdzas ar eksāmenu, pārējiem – ar eksāmenu vai ieskaiti.
1. Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baļļu sistēmā vai ieskaite.
2. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.
Šie rādītāji atbilst RTU Senāta 2001.gada 29.janvāra lēmumam “Par pāreju uz
vienotu studiju rezultātu vērtēšanu” un RTU Senāta 2002.gada 25.maija lēmumam “Par
kritērijiem studiju rezultātu vērtēšanai”.
Ar atzīmi tiek vērtēti arī kvalifikācijas darbu, Bakalaura darbu un maģistra darbu
aizstāvēšanas rezultāti.

4.1. Kvalifikācijas darba izstrāde
Programmēšanas tehniķa kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda studiju programma,
jānostrādā arodprakse, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv kvalifikācijas darbs. Kvalifikācijas
darba tēmu apstiprina Lietišķo datorsistēmu programmatūras virziena profesionālās
kvalifikācijas komisija, kas formulē tā vērtēšanas kritērijus un principus. Kvalifikācijas
darba vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents. Kvalifikācijas darba publiskai aizstāvēšanai no
LDI profesoru grupu personālsastāva tiek izveidota profesionālās kvalifikācijas komisija.
Komisijas darbu vada priekšsēdētājs.

4.2. Bakalaura darba (ar projekta daļu) izstrāde
Inženierzinātņu profesionālā bakalaura grāda un inženiera profesionālās
kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda studiju programma, jānostrādā prakse, kā arī
jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs kopā ar projekta daļu. Bakalaura darbs satur gan
pētniecisko, gan projekta daļu un tā tēmu apstiprina to Lietišķo datorsistēmu institūta
struktūrvienību vadītāji, kurās darbi tiek izstrādāti. Bakalaura darba vērtēšanai tiek
nozīmēts recenzents. Prasības bakalaura darbam ar projekta daļu ir publicētas internetā.
Bakalaura darba publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts kvalifikācijas
komisija, kuras sastāvā ir jābūt ne mazāk par 50% darba devēju organizāciju pārstāvjiem.
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Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kas pārstāv kādu no darba devēju
organizācijām.

4.3. Maģistra darba izstrāde
Inženierzinātņu profesionālā maģistra grāda iegūšanai ir jāizpilda studiju
programma, jānostrādā prakse, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs, kas satur gan
pētnieciska rakstura, gan projektēšanas daļu un kalpo par ievirzi studiju uzsākšanai
doktorantūrā. Maģistra darba tēmu apstiprina to Lietišķo datorsistēmu institūta
struktūrvienību vadītāji, kurās darbi tiek izstrādāti. Studentiem, kas iepriekš ieguvuši
inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu datorvadībā un datorzinātnē, lai vienlaikus
ar inženierzinātņu profesionālā maģistra grādu iegūtu arī profesionālo kvalifikāciju, kura
atbilst sistēmu analītiķa vai programmēšanas inženiera (atkarībā no izvēlētajiem
obligātajiem izvēles priekšmetiem) 5.kvalifikācijas līmeņa profesiju standartiem, ir
papildus jāapgūst profesionālās sagatavošanas priekšmeti (10 KP), jānostrādā prakse (26
KP) un jāizstrādā projekta daļa pie maģistra darba (6 KP). Maģistra darba apjoms ir 20
KP un tā vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents.
Bakalauru un maģistru darbu publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts pārbaudījuma
komisija, kurā saskaņā ar RTU 2003. gada 28. aprīļa sēdē pieņemto "Valsts
pārbaudījuma komisijas nolikumu" ietilpst ne mazāk kā 5 speciālisti, no kuriem vismaz
50 % ir profesionālo organizāciju vai lielāko uzņēmumu un iestāžu pārstāvji. Komisijas
darbu vada priekšsēdētājs, kuru rekomendē informācijas tehnoloģijas, telekomunikāciju
un elektronikas nozares profesionālās izglītības padome. Komisijas sastāvu apstiprina ar
RTU Rektora rīkojumu. Pārbaudāmā sniegumu vērtē un lēmumu par profesionālās
kvalifikācijas un profesionālā grāda piešķiršanu pieņem saskaņā ar minēto nolikumu.

5. Studējošie
5.1. Studējošo skaits
Profesionālajā studiju programmā studijas praktiski uzsāk tie vidusskolu
absolventi, kuri vēlas pēc iespējas ātrāk iegūt profesionālo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju. Diemžēl šādu motivētu studentu skaits RTU koledžā Rīgā joprojām ir ļoti
neliels. Kopumā studentu kontingents profesionālajā programmā ir vājāks, par ko liecina
zemāk doto tabulu dati, un viņi nespēj pilnībā apgūt profesionālo studiju programmu,
tādēļ liels ir atskaitīto skaits. Pašnovērtējuma komisija uzskata, ka jāpastiprina pirmā
līmeņa profesionālās studiju programmas popularizēšana, akcentējot iespējas pēc tās
absolvēšanas turpināt studijas, lai iegūtu gan inženiera kvalifikāciju, gan profesionālā
bakalaura un profesionālā maģistra grādus. Studentu skaits profesionālo studiju
programmās 2009./2010.mācību gadā ir dots 5., 6., un 7.tabulā. (Tā kā šī atskate tiek
sagatavota maijā, tad absolvējušo skaits vairākās programmās nav zināms)
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Studiju
Kurss
programma
Datorsistēmas I kurss
RDKD2
II kurss
III kurss
Kopā

5.tabula. Koledžas studijas (2009./2010.g.)
Studentu skaits
Akadēmiskajā
Absolvējuši
atvaļinājumā
programmu
20
2
0
1
0
2
20
5
0

Studiju
Kurss
programma
Datorsistēmas II kurss
RDCD0
III kurss
IV kurss
Kopā

6.tabula. Profesionālā bakalaura studijas (2009./2010.g.)
Studentu skaits
Akadēmiskajā
Absolvējuši
atvaļinājumā
programmu
26
1
2
0
11
3
39
4
6

Studiju
Kurss
programma
Datorsistēmas I kurss
RDGD0
II kurss
III kurss
Kopā

7.tabula. Profesionālā maģistra studijas (2009./2010.g.)
Studentu skaits
Akadēmiskajā
Absolvējuši
atvaļinājumā
programmu
32
3
8
4
11
3
51
10
8

Atskaitīto studentu skaits katrā kursā ir dots 8.tabulā.
8.tabula. Atskaitīto studentu skaits profesionālo studiju programmā „Datorsistēmas”
(2009./2010.g.)
Studiju programma
Kurss
Atskaitītie studenti
skaits
%
I
7
35
Datorsistēmas RDKD2
II
(koledža)
III
II
3
12
Datorsistēmas RDCD0
III
0
0
(bakalauri)
IV
4
36
I
5
16
Datorsistēmas RDGD0
II
0
0
(maģistri)
III
0
0
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5.2. Studiju programmas vērtējums no studentu viedokļa
Tiek veiktas regulāras studentu aptaujas studiju prokšmetu kvalitātes
novērtēšanai. RTU intraneta sistēmā ORTUS katra semestra beigās studenti tiek anketēti
par katru priekšmetu. Anketas rezultāti ir pieejami faktiskajam pasniedzējam,
atbildīgajam pasniedzējam un studiju programmas direktoram. Nepieciešamības
gadījumā anketēšanas rezultāti tiek izskatīti DITF studiju programmas nozeres komisijā,
kuru veido dažādu RTU DITF studiju programmu direktori un industrijas pārstāvji.
Papildus tiek veiktas kopējās aptaujas par visiem priekšmetiem, kurās ir iespējams
nepieciešamības gadījumā precizēt studentu viedokli par iepriekš saņemtajiem
vērtējumiem. Kopējās aptaujas tiek veiktas katru semesti. Pielikumā ir atrodami rudens
semestra studentu anketēšanas rezultāti.

5.3. Informācijas pasākumi studentu piesaistīšanai un motivēšanai
Lietišķo datorsistēmu institūts popularizē savas studiju programmas, cenšoties
sniegt maksimālu informācijas apjomu par studiju iespējām un kvalitāti.
Informatīvos materiālus par profesionālo studiju programmu Datorsistēmas var
atrast fakultātes mājas lapā (http://www.cs.rtu.lv/), kā arī katedru un profesoru grupu
mājas lapās, kuras tiek regulāri atjauninātas.
Bez tam informāciju par profesionālo programmu ir publicēta “Izglītības ceļvedī”
un žurnālā “Ilustrētā Zinātne”. Katru gadu LDI piedalās izstādē “Skola**”, lai
popularizētu studiju programmu. RTU organizē arī “Atvērto durvju dienas” un “Karjeras
dienas”. Stends ar informāciju atrodas RTU galvenajā ēkā Kaļķu ielā 1. LDI regulāri
sniedz informāciju par sevi RTU DITF bukletos, kas domāti skolēniem un studentiem, lai
viņus informētu par piedāvātajām studiju programmām un/vai specializācijām.
Ziņas par LDI un studiju programmām interesenti var atrast internetā Lietišķo
datorsistēmu institūta mājas lapā (http://www.ditf.rtu.lv/ldi/), kā arī atsevišķu
struktūrvienību mājas lapās.

6. Akadēmiskais personāls
Pašlaik profesionālo studiju programmas, ar sākumposmu koledžā, realizācijā no
LDI akadēmiskā personāla piedalās:
9.tabula. LDI akadēmiskais personāls
Uzvārds, Vārds
Amats, grāds
Kad ievēlēts
1. Alksnis Gundars
Docents, Dr.sc.ing.
22.12.2008
2. Andersons Valdis
Lektors, M.sc.ing.
3. Asņina Ērika
Docents, Dr.sc.ing.
22.12.2008
4. Bule Jekaterina
Lektors, M.sc.ing.
04.06.2010
5. Ciekure Judīte
Lektors, M.sc.ing.
15.06.2009
6. Eiduks Jānis
Asociētais profesors, Dr.sc.ing.
26.05.2004
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7. Graudiņa Vita
8. Grundspeņķis Jānis
9. Kirikova Mārīte
10. Latiševa Eleonora
11. Lavendels Jurijs
12. Novickis Leonīds
13. Ņikiforova Oksana
14. Ņikitenko Agris
15. Prokofjeva Natālija
16. Rusakovs Pāvels
17. Sukovskis Uldis
18. Šitikovs Vjačeslavs
19. Uhanova Marina
20. Vinogradova Viktorija
21. Zaiceva Larisa

Pētnieks, M.sc.ing
Profesors, Dr.hail.sc.ing.
Profesors, Dr.sc.ing.
Asociētais profesors, Dr.sc.ing.
Profesors, Dr.sc.ing.
Profesors, Dr.habil.sc.ing.
Profesors, Dr.sc.ing.
Docents, Dr.sc.ing.
Docents, Dr.sc.ing.
Asociētais profesors, Dr.sc.ing.
Profesors, Dr.sc.ing.
Asociētais profesors, Dr.sc.ing.
Docents, Dr.sc.ing.
Lektors, M.sc.ing.
Profesors, Dr.sc.ing.

17.12.2007
05.07.2004
26.09.2007
10.09.2008
10.09.2008
26.05.2004
09.12.2009
17.12.2007
22.12.2008
24.11.2004
26.05.2010
23.11.2005
17.12.2007
28.05.2008
10.09.2008

Kopā – 21. No tiem ar doktora grādu – 16(76%), ar maģistra grādu – 5(14%),
ievēlēti – 20(95%), profesori – 7(33%), asociētie profesori – 4(19%), docenti – 5(24%),
lektori – 4(19%), pētnieks – 1(5%).
Pārējos priekšmetus pasniedz citu struktūrvienību pasniedzēji.
Saskaņā ar RTU Senāta pieņemtajiem lēmumiem par doktorantūru, Datorsistēmu
studiju programmas realizācijā ir iesaistīti visi LDI studējošie doktoranti, kas vada
praktiskos, laboratorijas, studiju un bakalaura darbus, kā arī piedalās bakalauru
eksaminēšanā.
Akadēmiskā personāla novērtēšana notiek vēlēšanu laikā saskaņā ar MK
noteikumiem Nr. 391 „Profesora un asociētā profesora amata pretendenta zinātniskās un
pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanas kārtība” (04.09.2001.), RTU nolikumu „Par
profesoru un asociēto profesoru ievēlēšanas kārtību” (26.10.2009.) un RTU nolikumu
„Par docentu, lektoru un asistentu ievēlēšanas kārtību” (26.03.2007.).

6.1. Kvalifikācijas celšana
Pasniedzēju un darbinieku iegūtie sertifikāti, apmeklētie kursi un semināri kalpo
tālākizglītības mērķiem. 2008./2009.gadā 18 pasniedžeji apmeklēja kursus, seminārus vai
vasaras skolas. Ir saņemti 20 iegūtās prasmes apliecinošie sertifikāti.
Agris Ņikitenko un Ērika Asņina ir ieguvuši inženierzinātņu doktora grādu
2006.gadā, Marina Uhānova un Natālija Prokofjeva – 2007.gadā un Gundars Alksins –
2008.gadā.
Profesors J.Grundspeņķis ir LZA vēlēts eksperts informātikas nozarē. Profesors
U.Sukovskis ir LIKTA biedrs un International Software Testing Qualification Board
Latvijas nodaļas Padomes loceklis.
Profesori Jānis Grundspeņķis, Mārīte Kirikova, Leonīds Novickis, Jānis Osis un
Uldis Sukovskis ir LZP eksperti Informācijas tehnoloģijas nozarē; profesori Jānis Osis un
Vjačeslavs Šitikovs ir LZP eksperti Datorzinātnes nozarē.
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Vairāki pasniedzēji ir starptautisku profesionālu organizāciju biedri (AIS, IEEE,
ACM, ISACA, EASST, AACE, LYOPHANT, Simulation Club, European Distance
Education Network), kā arī Latvijā darbojošos profesionālo organizāciju biedri (LIKTA,
Latvijas Jauno Zinātnieku apvienība, ISACA Latvija).
Bez tam akadēmiskais personāls joprojām aktīvi piedalās starptautiskos semināros
un konferencēs, un aktīvi publicējas. Informācija par kvalifikācijas celšanu
2009.2010.gadā tiks apkopota un publicēta pašnovērtējuma ziņojumā LDI mājas lapā.

6.2. Zinātniskā darbība
Datorsistēmu studiju programmas pasniedzēji ir kvalificēti speciālisti
datorzinātņu nozares informātikas un datortehnoloģiju apakšnozarē. Vairums pasniedzēju
paralēli mācību darbam piedalās zinātnisko grantu un projektu izstrādē vai arī strādā par
konsultantiem un ekspertiem.
Pārskata periodā realizētie projekti: 2009.gadā – 29 projekti, 2007./2008.gadā –
29 projekti, 2006.gadā – 18 projekti, 2005.gadā – 16 projekti.
Profesors J.Grundspeņķis ir RTU zinātnisko rakstu ikgadējā krājuma
Datorzinātnes sērijas “Lietišķās datorsistēmas” redaktors, kā arī žurnāla “Automātika un
skaitļošanas tehnika” un Latvijas Universitātes un Vidzemes augstskolas zinātnisko
rakstu redkolēģiju loceklis. Profesori L.Novickis un J.Osis ir RTU zinātnisko rakstu
redkolēģijas locekļi (“Lietišķās datorsistēmas”). Asoc. prof. V.Šitikovs bija starptautiskās
konferences „IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies”
redkolēģijas lūgts eksperts. Asoc. prof. O.Ņikiforova ir RTU zinātnisko rakstu krājuma
5.sērijas “Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas” redaktore un RTU studentu zinātniskās
un tehniskās konferences Lietišķo datorsistēmu sekcijas priekšsēdētāja.
LDI pasniedzēji regulāri piedalās dažādās starptautiskās konferencēs un
semināros, un to organizēšanā. Nozīmīgākās no konferencēm ir ADBIS 2009, ICALT
2009, CAiSE*04. 2010.gadā tiks organizēta „e-Learning Conference” Eiropas projekta
„ETN TRICE - Erasmus European Thematic Network for Teaching, Research,
Innovation in Computing Education” ietvaros.
Vairumam pasniedzēju pēdējā gadā ir publikācijas starptautiskos zinātniskos
izdevumos un referāti starptautiskās konferencēs. Saskaņā ar ievēlēšanas noteikumiem
tiek vērtēts publikāciju skaits pēdējo 6 gadu laikā un norādīts publikāciju skaits pēdējā
gādā. 2009./2010.gada publikāciju skaits tiks apkopots 2010.gada jūnijā un tiks
atspoguļots galīgajā pašnovērtējuma versjā:
Uzvārds, Vārds
Alksnis Gundars
Andersons Valdis
Asņina Ērika
Bule Jekaterina
Ciekure Judīte

10.tabula. Akadēmiskā personāla publikācijas
Publikācijas
Publikācijas
pēdējos 6 gados
2008./2009.m.g.
9
18
15
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5
2

Eiduks Jānis
Graudiņa Vita
Grundspeņķis Jānis
Kirikova Mārīte
Latiševa Eleonora
Lavendels Jurijs
Novickis Leonīds
Ņikiforova Oksana
Ņikitenko Agris
Prokofjeva Natālija
Rusakovs Pāvels
Sukovskis Uldis
Šitikovs Vjačeslavs
Uhanova Marina
Vinogradova Viktorija
Zaiceva Larisa

8
12
79
24
11
41
30
37
13
11
17
14
41
5
9
20
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17
13
3
2
14
1
2
4
2
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7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Apkopojot programmas pašnovērtējuma procesa rezultātus, iespējams izdarīt
programmas stāvokļa analīzi, kas konspektīvā veidā sniegta 11.tabulā.
11.tabula
Stiprās puses
Vājās puses
• Ir kvalificēts un pieredzējis akadēmiskais • Nav regulāru kontaktu ar darba
devējiem
personāls
projektu
un
• Atjaunojas akadēmiskais personāls, kurā • Nepietiekama
finansējuma piesaiste no industrijas
ieplūst ievērojams skaits gados jaunu
pasniedzēju
• Maz pieredzējušu profesionāļu ar
praktiskā darba pieredzi ir iesaistīti
• Programma saņēmusi starptautiski atzītu
mācību procesā
sertifikātu, kas apstiprina tās kvalitāti
• Programma
sniedz
plašas
un • Nepietiekami tiek popularizēta pirmā
līmeņa
augstākās
profesionālās
daudzveidīgas zināšanas
izglītības
(koledžas)
programma
• Programmas absolventiem ir iespēja
• Pirmā līmeņa augstākās profesionālās
turpināt studijas doktorantūrā
izglītības (koledžas) programmā
• Ir prasībām atbilstošs datoru parks
pirmajā kursā ir liels skaits atskaitīto
• Interneta pieslēgums nodrošina vajadzīgās
studentu
informācijas iegūšanu
• Ievērojami audzis mācību grāmatu un • Starptautiskā sadarbība studentu
apmaiņā ir vāja
struktūrvienību mājas lapās ievietoto
mācību materiālu daudzums
Iespējas
Risks
• Datorsistēmu
projektēšanas
un • Tuvākajos gados strauji samazināsies
programminženierijas
nozare
strauji
vidusskolu
absolventu
skaits
attīstās
(demogrāfiskā krīze)
• Labas atsauksmes no studentiem un darba • Turpināsies vidusskolēnu orientācija
devējiem par studiju kvalitāti
uz humanitārajiem priekšmetiem
• Programmas absolventi ir pieprasīti darba • Valsts piešķirtā finansējuma krass
samazinājums
tirgū
• Labas karjeras perspektīvas absolventiem • Grūtības mācību procesā iesaistīt
pieredzējušus praktiķus ar dotībām
• Ir izdevies mācību procesā iesaistīt gados
strādāt par pasniedzējiem
jaunus pasniedzējus
•
Reflektantu sagatavotības līmenis
• Ir izdevies ievērojami uzlabot
joprojām
veicinās
augstu
infrastruktūru
atskaitīšanas
procentu
• Ir izdevies būtiski uzlabot studiju procesa
• Grūtības radīs pirmā līmeņa
apgādi ar mācību literatūru svešvalodās
augstākās profesionālās izglītības
(koledžas) programmā studējošo
komplektācija un studentu noturēšana
Apkopojot 12.tabulā sniegto informāciju var teikt, ka pašreizējā periodā ir
labvēlīgi apstākļi profesionālās studiju programmas Datorsistēmas attīstībai (tāpat kā
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atbilstošās datorzinātņu apakšnozares attīstībai, kas nākotnē pie attiecīga finansējuma var
kļūt par vienu no ienesīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā). Pat
visnelabvēlīgākajā finansu situācijā valstī nākotnē aizvien vairāk būs vajadzīgi
datorzinātņu speciālisti, tādēļ jāturpina speciālistu sagatavošana profesionālajā studiju
programmā Datorsistēmas. Galvenās grūtības pašlaik saistītas ar datorfirmās strādājošo
augstas kvalifikācijas praktiķu iesaistīšanu mācību procesā, akadēmiskā personāla
kvalifikācijas celšanu starptautiskā apritē un studentu apmaiņu ar citām augstskolām.
Galvenie pasākumi programmas kvalitātes uzlabošanai ir sakopoti 12.tabulā.
N.p.
Pasākums
k.
1. Veikt regulāras studentu, absolventu un darba
devēju aptaujas, analizēt un izmanot to rezultātus
tālākai studiju procesa pilnveidošanai
2. Panākt aktīvāku darba devēju līdzdalību studiju
procesā
3.

4.

5.

12.tabula
Atbildīgie,
laiks
Programmas direktors,
regulāri

Programmas direktors,
struktūrvienību vadītāji,
pastāvīgi
Meklēt
kvalificētus
nozarē
strādājošus Programmas direktors,
speciālistus, kuriem ir spējas un interese veikt struktūrvienību vadītāji,
zinātnisku darbu (doktorantūrā) un pasniedzēja pastāvīgi
darbu ar nepilnu slodzi
Veicināt starptautisku mācību spēku apmaiņu, Programmas direktors,
dodot iespēju LDI pasniedzējiem stažēties un pastāvīgi
strādāt kā vieslektoriem citu valstu augstskolās,
un uzaicināt vieslektorus no ārzemēm
Veicināt studentu apmaiņu ar citām augstskolām, Programmas direktors,
it īpaši kvalifikācijas darbu izstrādāšanā un struktūrvienību atbildīgie par
praksēm
praktisko iemaņu apgūšanā prakšu laikā

Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem
faktoriem programmas attīstībā. Šobrīd studentu, tāpat kā absolventu un darba devēju,
atsauksmes par programmu kopumā ir labas, lai gan ir izteiktas arī kritiskas piezīmes un
ieteikumi mācību procesa pilnveidošanai galvenokārt attiecībā uz praktiskiem
lietojumiem. Diemžēl studentu sagatavotība, studijas uzsākot, ar katru gadu pazeminās.
Jāuzsāk profesionālajā studiju programmā studējošo perspektīvo studenti iesaistīšana
institūtā veikto zinātnisko grantu tematikas izstrādāšanā. Jāveicina studentu mobilitāte
Eiropas Savienības programmas ERASMUS un citu starptautisko programmu ietvaros.
Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem ir jāaktivizē un jāievirza jaunā kvalitātē.
Joprojām aktuāli ir sadarbībā ar datorfirmām un citām organizācijām, kurās jau
strādā un strādās Datorsistēmu programmas studenti:
• veikt pētījumu par firmu un organizāciju vajadzību pēc datorspeciālistiem nākotnē, kā
arī nepieciešamām zināšanām un prasmi firmu un organizāciju perspektīvo attīstības
plānu realizācijā;
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• sistematizēt programmas absolventu apzināšanu, kuri strādā specialitātē, izveidojot
datu bāzi;
• apkopot datorfirmu un citu organizāciju vajadzības pēc pārkvalificēšanās un
kvalifikācijas celšanas, lai uzsāktu attiecīgo kursu organizēšanu LDI, iesaistot par
pasniedzējiem arī firmu un organizāciju speciālistus.
Kā liecina aptaujas rezultāti, datortehnikas aparatūras un programmatūras
attīstības tendences un jaunākās informācijas tehnoloģijas tiek nepilnīgi atspoguļotas
lekciju kursos, tādēļ būtu jāpanāk koordinēta jaunāko sasniegumu atspoguļošana lekciju
kursos un jaunu kursu piedāvājuma paplašināšana, īpaši brīvās izvēles priekšmetu
piedāvājums. Vienlaicīgi ir pakāpeniski jāpāriet uz elastīgāku studiju programmas
izveidi, kas iekļautu lielus izvēles priekšmetu blokus, kā arī jāpārorientē studiju process
uz lielāku patstāvīgo studiju faktisko apjomu un tālmācības iespēju izmantošanu.

8. Kopsavilkums
Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem
faktoriem programmas attīstībā. Diemžēl studentu sagatavotība, uzsākot studijas koledžā,
nav visai augsta, jo reflektanti ar labāku sagatavotības līmeni dod priekšroku bakalaura
akadēmiskajām studijām. Tomēr zīmīgi ir tas, ka to studentu skaits, kas pēc akadēmiskā
bakalaura studijām izteica vēlēšanos turpināt studijas profesionālā maģistra studiju
programmā bija pietiekami liels. Tas nozīmē, ka brīvas izvēles apstākļos ir cēlies
profesionālās studiju programmas prestižs, aug studējošo skaits tajā un studējošo
kvalitāte. Saglabājas tendence, ka praktiski visi studenti strādā, tāpēc sistemātiskām un
nopietnām studijām atliek mazāk laika. Šajā situācijā svarīgi ir pēc iespējas vairāk
mācību materiālu izvietot internetā. Ir jāturpina firmu un organizāciju pārstāvju
piesaistīšana mācību procesam (pašlaik šis darbs tiek veikts praktiski tikai mācību
procesā iesaistot doktorantus, kuri nestrādā RTU).
Svarīgākie tālākā darba virzieni ir:
•
•
•
•
•

Iespēju robežās jāveic visi 12.tabulā minētie pasākumi
Jāveic studentu atskaitīšanas iemeslu analīze
Jāpilnveido sadarbība ar absolventiem
Iespēju robežās jāpaplašina studentu prakses vietu klāsts, ieskaitot praksi ārzemēs
Jāuzsāk profesionālajās studijās studējošo iesaistīšana institūta zinātniskajā darbā un
projektu realizācijā
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Pielikumi
1. Pielikums. Akadēmiskā personāla dzīves un darba gājums
2. Pielikums. Programmas „Datorsistēmas” akadēmiskais personāls
3. Pielikums. Programmas „Datorsistēmas” studiju kursu plānojums un
atbildīgais akadēmiskais personāls
4. Pielikums. Studiju kursu apraksti
5. Pielikums. Diploma un tā pielikuma paraugs
6. Pielikums. Programmas „Datorsistēmas” studentu anketēšana
7. Pielikums. Programmas „Datorsistēmas” pašnovērtējumu ziņojumi
7.1. Pielikums. Programmas „Datorsistēmas” 2008./2009.gada pašnovērtējuma ziņojums
7.2. Pielikums. Programmas „Datorsistēmas” 2007./2008.gada pašnovērtējuma ziņojums
7.3. Pielikums. Programmas „Datorsistēmas” 2006.gada pašnovērtējuma ziņojums
7.4. Pielikums. Programmas „Datorsistēmas” 2005.gada pašnovērtējuma ziņojums

1.pielikums

Akadēmiskā personāla dzīves un darba gājums

CURRICULUM VITAE

1. Vispārīgas ziņas
VĀRDS, UZVĀRDS:

Gundars Alksnis

DZIMŠANAS DATUMS,
VIETA:

1978. gada 27. septembris, Rīga

DZĪVESVIETA:

Sila iela 7, Spuņciems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105.
Tālrunis: 26415527

IZGLĪTĪBA:

2008. gada 28. jūlijs: iegūts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds
(Dr.sc.ing.) informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes,
modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē. Diploms: sērija D, Nr. 0130.
2003.-2006.: Rīgas Tehniskā universitāte, doktorantūras studijas
datorzinātnes apakšnozarē.
2000.-2003.: Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultāte, iegūts inženierzinātņu maģistra grāds
(Mg.sc.ing.) datorsistēmās (ar specializēšanos lietišķās datorzinātnēs).
Diploms Nr. 004474
1997.-2000.: Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultāte, iegūts inženierzinātņu bakalaura grāds
(B.sc.ing.) datorvadībā un datorzinātnēs. Diploms Nr. O 11678
1995.-1997.: Āgenskalna Valsts Ģimnāzija.

NODARBOŠANĀS:

Kopš 01.02.2009.: RTU, DITF, Lietišķo datorzinātņu katedras docents.
2006.-2009.: RTU, DITF, Lietišķo datorzinātņu katedras lektors.
2005.-2006.: RTU DITF, Lietišķo datorzinātņu katedras asistents.
2000.-2005.: Baltic Data SIA, programmētājs.

VALODU LIETOŠANAS
PRASMES:

Latviešu: dzimtā;
Angļu: lasu, runāju, rakstu;
Krievu: lasu, runāju, rakstu.

PAPILDUS
INFORMĀCIJA:

IEEE Computer Society, Associate Member (kopš 2006. gada)
ACM Professional Member (kopš 2006. gada)
B kategorijas autovadītāja apliecība (kopš 2001. gada)

2. Zinātniskā darbība un publikācijas par pēdējiem sešiem gadiem


Publicēto zinātnisko darbu saraksts:
1. Alksnis G. Category Theoretic Integration Framework for Formal Notations in Model Driven
Software Engineering// Advances in Databases and Information Systems. Associated Workshops
and Doctoral Consortium of the 13th East-European Conference, ADBIS 2009. Revised Selected
Papers. Eds: J. Grundspenkis, M. Kirikova, Y. Manolopoulos, L. Novickis. – Springer LNCS
Volume 5968/2010. – Springer, 2010. - pp. 177-184.
2. Alksnis G. Kategoriju teorijas pielietošana formālo specifikāciju valodu integrēšanai modeļu vadāmā
arhitektūrā, promocijas darbs. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2008. – 144 lpp.
3. Alksnis G. Kategoriju teorijas pielietošana formālo specifikāciju valodu integrēšanai modeļu vadāmā
arhitektūrā, Promocijas darba kopsavilkums. – Rīga: RTU izdevniecība, 2008. – 31 lpp.
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4. Alksnis G. Application of Category Theory to Integrate Formal Specification Languages in Model
Driven Architecture, Summary of Doctoral Thesis. – Riga: RTU Publishing, 2008. – 32 p.
5. Alksnis G. The Analysis of UML State Machine Formal Checking Methods// Proceedings of the
10th International Conference Information System Implementation and Modeling (ISIM'07). Eds: A.
Kelemenová, D. Kolář, etc. – Opava: Silesian University, 2007. – pp. 131–136.
6. Alksnis G. UML stāvokļu mašīnu modeļu formālās pārbaudes metožu salīdzinoša analīze//
Computer Science, Applied Computer Systems, Scientific Proceedings of Riga Technical University,
Vol.26, Nr.5 – Rīga: RTU izdevniecība, 2007. – 28.–37. lpp.
7. Alksnis G. Formal Methods and Model Transformation Framework for MDA// Proceedings of the
1st International Workshop on Formal Models (WFM'06). Eds. D. Kolář, A. Meduna. – Ostrava:
MARQ, 2006. – pp. 87–94.
8. Alksnis G. Formal Specification Languages and Category Theory Within the Framework of MDA//
Computer Science, Applied Computer Systems, Vol.26, Nr.5, Scientific Proceedings of Riga
Technical University, Riga: RTU Publishing, 2006. – pp. 33–41.
9. Alksnis G., Asnina E., Osis J., Silins J. Formalization of Software Development: Problems and
Solutions// Computer Science, Applied Computer Systems, Scientific Proceedings of Riga Technical
University, Vol.22, Nr.5 – Riga: RTU Publishing, 2005. – pp. 204–216.


Dalība konferencēs par pēdējiem sešiem gadiem:
1. 2009. gada 7.-10. septembris – 13th East-European Conference on Advances in Databases and
Information Systems (ADBIS 2009), Model-Driven Architecture: Foundations, Practices and
Implications Workshop (MDA), Riga, Latvia, 2007, ar referātu "Category Theoretic Integration
Framework for Formal Notations in Model Driven Software Engineering".
2. 2007. gada 23.-26. aprīlis - 10th International Conference on Information System Implementation
and Modeling (ISIM'07), Hradec nad Moravicí, Czech Republic, 2007, ar referātu "The Analysis of
UML State Machine Formal Checking Methods".
3. 2006. gada 12.-13. oktobris – 47. RTU zinātniskā konference, Rīga, ar referātu "Comparative
Analysis of UML State Machine Models Formal Checking Methods".
4. 2006. gada 24.-26. aprīlis - 1st International Workshop on Formal Models (WFM'06), Přerov, Czech
Republic, 2006, ar referātu "Formal Methods and Model Transformation Framework for MDA"
5. 2005. gada 13.-15. oktobris – 46. RTU zinātniskā konference, Rīga, ar referātu "Formal Specification
Languages and Category Theory within the Framework of MDA".

3. Organizatoriskā darbība


Eiropas Sociālā fonda atklātā konkursa projekta, Līg.Nr. 2007/ 0080/ VPD1/ ESF/ PIAA/ 06/ APK/
3.2.3.2./ 0008/ 0007 „Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības tehnoloģijai
datorsistēmas programmā” vadītājs un realizētājs (01.09.2007. – 20.08.2008.).



Dalība LZP projektā "Modeļu vadāmās arhitektūras programmatūras kvalitātes uzlabošana un izstrādes
izmaksu samazināšana ar topoloģisko funkcionēšanas modeli" (Nr. 09.1199.), projekta vadītājs:
Dr.habil.sc.ing.Jānis Osis (2009. gads)



Dalība RTU iekšējā zinātniskās pētniecības projektā "Apmācības objektu krātuves un intelektuālas
apmācības sistēmas izstrāde adaptīvas apmācības atbalstam", projekta vadītājs: Dr.sc.ing. Agris
Ņikitenko (2009.gada 1.oktobris - 2010.gada 15.septembris)

4. Pedagoģiskā darbība


Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (2004.-2009.): 16.



Pasniedzamie studiju priekšmeti RTU DITF:
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1. DPI405, Objektorientētās programmēšanas praktikums (studiju projekts), 2 KP
2. DPI232, Objektorientētā programmēšana, 4 KP
3. DPI409, Servisorientētu sistēmu izstrāde, 2 KP


Sagatavotie mācību metodiskie līdzekļi:
ESF projekta „Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības tehnoloģijai
datorsistēmas programmā” (Līgums Nr. 2007/0080/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0008/0007)
ietvaros izstrādātie mācību metodiskie materiāli:
1. Sukovskis U., Alksnis G. Platforma .NET (C#). Mācību metodiskais materiāls mācību kursam
„Ievads objektorientētā tehnoloģijā” datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas akadēmiskās
bakalaurantūras 2. kursa studentiem. – RTU, 2007. – 60 lpp.
2. Alksnis G. Objektu ierobežojumu valoda (OCL), darbību semantikas valoda (ASL), standarts
„Vaicājumi/Skati/Transformācijas” (QVT). Mācību metodiskais materiāls mācību kursam
„Programmatūras attīstības tehnoloģijas” datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas akadēmiskās
bakalaurantūras 3. kursa studentiem. – RTU, 2007. – 78 slaidi.
3. Rusakovs P., Alksnis G., Ivanovs M., Buzdins D. Modeļvadāmas programmatūras izstrādes
mērķplatformas. Mācību metodiskais materiāls mācību kursam „Moderno programmēšanas valodu
praktikums” datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesionālās maģistrantūras 1. kursa
studentiem. – RTU, 2007. – 70 slaidi.
4. Rusakovs P., Alksnis G., Ivanovs M., Buzdins D. Lietojumsistēmu realizācija JAVA platformā
(J2EE) MDA kontekstā. Mācību metodiskais materiāls mācību kursam „Vizuālā programmēšana”
datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesionālās maģistrantūras 1. kursa studentiem. – RTU,
2007. – 98 lpp.
5. Alksnis G. Web servisu uzbūve. Mācību metodiskais materiāls mācību kursam „Ievads
objektorientētā tehnoloģijā” datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas akadēmiskās bakalaurantūras
2. kursa studentiem. – RTU, 2007. – 23 slaidi.
6. Ņikiforova O., Rusakovs P., Alksnis G., Asņina Ē., Grāve A., Grigorjevs J., Buzdins D., Pavlova N.,
Mikojelovs D., Zabiņako V., Ņikuļšins V., Klimavičius M. Akadēmiskās bakalaurantūras
diplomdarbu tēmas. Mācību metodiskais materiāls studiju noslēguma darbu (diplomdarbu) izstrādei
datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas akadēmiskās bakalaurantūras 3.kursa studentiem, 45
tēmas. – RTU, 2007. – 100 lpp.
ESF projekta „RTU studiju programmas “Datorsistēmas” pilnveidošana absolventu profesionālās
konkurētspējas paaugstināšanai” (Līgums Nr. 2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0015/0007)
ietvaros izstrādāts mācību metodiskais materiāls:
1. Alksnis G. Objektorientētās programmēšanas praktikums (DPI462). Mācību metodiskais materiāls
datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesionālās maģistrantūras 1.semestra un profesionālās
bakalaurantūras 3.semestra studentiem. – RTU, 2007. – 70 slaidi.



Kvalifikācijas celšana:
1. 2009. gada 16. janvāris – Latvijas Universitātes 2008./2009. akadēmiskā gada rudens semestrī
noklausīts kurss DatZ6013 „Specifikāciju valodas” 4 kredītpunktu apjomā un iegūts vērtējums 9
(teicami). Izziņa Nr. 6018-S38/2009 no 22.01.2009.
2. 2008. gada 15. februāris – iegūta profesionālās pilnveides izglītības apliecība programmā „30P 141
06 Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijā un IT jomā.” Apliecība: sērija: PA, Nr.
047295

***
Rīga, 2010. gada 21. maijs

/ G. Alksnis /
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D z ī v e s u n d a r b a g ā j u ms
(Cirriculum Vitae)

1. Vispārīgas ziņas
Vārds, uzvārds
Pers. kods:
Dzimšanas vieta:
Dzīves
vietas
adrese:
Izglītība:
2003 – 2006:

2000 – 2003:
1997 – 2000:
1993 – 1997:
1985 – 1993:
Zinātniskais
grāds:

Ērika Asņina
081278-12978
Rīga
Enerģētiķu 3-54, Salaspils, Salaspils novads, LV 2121, Latvija
RTU doktorantūras programma „DDD0 Datorsistēmas”, 09.10.2006
aizstāvēts inženierzinātņu doktora grāds informācijas tehnoloģijas
nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē
(Dr. sc. ing.), diploma sērija D Nr. 0075.
RTU Lietišķo datorzinātņu maģistrantūra, iegūts inženierzinātņu
maģistra grāds datorsistēmās (specializēšanās lietišķās datorzinātnēs),
diploms Nr.004477.
RTU Lietišķo datorzinātņu bakalaurantūra, iegūts inženierzinātņu
bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē, diploms Nr. 011715.
Rīgas Vieglās Rūpniecības tehnikums.
Atestāts par vidējo speciālo izglītību.
Salaspils 2. vidusskola.
Apliecība par deviņgadīgo izglītību.
Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds informācijas tehnoloģijas
nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē
(Dr. sc. ing.)

Nodarbošanās:
10.2008 – pašlaik:
RTU DITF LDI Lietišķo datorzinātņu katedras docente
01.2006 – 10.2008: RTU DITF LDI vadošā pētniece
09.2008 – 10.2008: RTU DITF LDI Lietišķo datorzinātņu katedras lektore
09.2007 – 06.2008: RTU DITF LDI Lietišķo datorzinātņu katedras lektore
10.2006 – 07.2007: RTU DITF LDI Lietišķo datorzinātņu katedras lektore
08.2006 – 09.2006: RTU DITF LDI Lietišķo datorzinātņu katedras vadošā speciāliste
02.2005 – 07.2006
RTU DITF LDI Lietišķo datorzinātņu katedras asistente
01.2005 – 04.2007: A/S DATI EXIGEN GROUP programmētāja
12.2003 – 01.2005: A/S DATI jaunākā programmētāja
Valodu lietošanas prasmes:
Latviešu valoda:
teicamas zināšanas
Krievu valoda:
dzimtā valoda
Angļu valoda
labas zināšanas
2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem)
1.

2.

ESF līdzfinansēts projekts “Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras
attīstības tehnoloģijai datorsistēmas programmā” (05.03.2007. – 20.08.2008),
VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0008/0007. Vadītājs: lektors G. Alksnis. Pienākumi:
pētniecisks darbs.
Projekta Nr. R 7199, „Multifraktālu informācijas sistēmu projektēšanas metodiku
izstrāde” (01.03.2007- 28.12.2007). Vadītāja: as./prof. M. Kirikova. Pienākumi:
pētniecisks darbs.
1

3.
4.

LZP 05.1656, “Formalizācijas aspekti biznesa un iegulto sistēmu programmatūras
izstrādē saistībā ar modeļu vadītu arhitektūru” (02.01.2005 - 30.12.2008). Vadītājs:
Dr.habil.sc.ing. Jānis Osis. Pienākumi: pētniecisks darbs.
LZP projekts Nr. 09.1199, „Modeļu vadāmās arhitektūras programmatūras kvalitātes
uzlabošana un izstrādes izmaksu samazināšana ar topoloģisko funkcionēšanas modeli”.
(2009. gads). Vadītājs: Dr.habil.sc.ing. Pienākumi: izpildītājs.

Publikācijas:
1. Erika Asnina. A Formal Holistic Outline for Domain Modeling. In: Local Proceedings of
Advances in Databases and Information Systems, 13th East-European Conference, ADBIS
2009, Associated Workshops and Doctoral Consortium, Riga, Latvia, September 7-10, 2009.Riga Technical University, 2009.- pp. 400-407.
2. Asnina E. “Use of Business Models within Model Driven Architecture” // Scientific
Proceedings of Riga Technical University, Series — Computer Science (5), Applied
Computer Systems, issue 38. - - Riga: RTU, 2009. – 119-130 p.
3. Janis Osis, Erika Asnina: A Business Model to Make Software Development Less
Intuitive. In: Proceedings of 2008 International Conference on Innovation in Sofware
Engineering (ISE 2008). December 10-12, 2008, Vienna, Austria. IEEE Computer Society
Publishing, 2008, pp. 1240-1245.
4. Stecjuka J., Kirikova M. and Asnina E. Fractal modelling approach for supporting
business process flexibility. In: The Practice of Enterprise Modelling: Proceedings of the First
IFIP WG 8.1 Working Conference, PoEM 2008, Stockholm, Sweden, November 12-13, 2008
(J. Stirna and A. Persson (Eds.), LNBIP 15, Springer, 2008, pp. 98-110, ISBN-10 3-54089217-6, ISBN-13 9978-3-540-89217-5, ISSN 1865-1348.
5. Asnina E. “Support of a Use-Case Controller Pattern by TFM4MDA” // Scientific
Proceedings of Riga Technical University, Series — Computer Science (5), Applied
Computer Systems. - - Riga: RTU, 2008. – 180-191 p.
6. Asnina E., Osis J. “Analysis of Multifractal System Properties in Object-Oriented
Software Development” // Scientific Proceedings of Riga Technical University, Series —
Computer Science (5), Applied Computer Systems. - - Riga: RTU, 2008. – 37-45 p.
7. Erika Asnina, Janis Osis, Marite Kirikova: Design of Fractal-Based Systems Within
MDA: Platform Independent Modelling. In Proc. 3rd EuroSIGSAND Symposium 2008,
Marburg/Lahn. GI-LNI P-129, pp. 39-53. Koellen-Verlag, 2008.
8. Osis J., Asnina E., Grave A. “Computation Independent Representation of the Problem
Domain in MDA”, e-Informatica Software Engineering Journal, vol. 2, No. 1., 2008, pp. 2926.
9. Osis J., Asnina E. „Enterprise Modeling for Information System Development within
MDA”, Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on Systems Science
(HICSS-41 2008), 7-10 January 2008, Waikoloa, Big Island, HI, USA. IEEE Computer
Society 2008, p. 490.
10. Osis J., Asnina E., Grave A. “Computation Independent Modeling within the MDA” //
Proceedings of IEEE International Conference on Software, Science, Technology &
Engineering (SwSTE07), 30-31 October 2007, Herzlia, Israel. – IEEE Computer Society,
Conference Publishing Services (CPS), 2007. – 22-34 p.
11. Osis J., Asnina E., Grave A. „MDA Oriented Computation Independent Modeling of the
Problem Domain” // Proceedings of the 2nd International Working Conference on Evaluation
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of Novel Approaches to Software Engineering, (ENASE), 23-25 July 2007, Barcelona, Spain.
– 2007. – 66-71 p.
12. Osis J., Asnina E., Grave A. „Formal Computation Independent Model of the Problem
Domain within the MDA” // Proceedings of the 10th International Conference on Information
System Implementation and Modeling, Hradec nad Moravicí, Czech Republic, April 23-25,
2007(edited by Jaroslav Zendulka). - Ostrava: Jan Štefan MARQ., 2007. - 47-54 p.
13. Asnina E. Formalization Aspects of Problem Domain Modeling within Model Driven
Architecture// Databases and Information Systems. Seventh International Baltic Conference
on Databases and Information Systems. Communications, Materials of Doctoral Consortium,
July 3-6, 2006, Vilnius, Lithuania. - Vilnius: Technika, 2006 (ISBN 9955-28-013-1). – 93104 p.
14. Asnina E., Osis J. The Computation Independent Viewpoint: a Formal Method of
Topological Functioning Model Constructing// Scientific Proceedings of Riga Technical
University, Series — Computer Science (5), Applied Computer Systems. - Riga: RTU, 2006.
– 21-32 p.
15. Asnina E. The Formal Approach to Problem Domain Modelling Within Model Driven
Architecture// Proceedings of the 9th International Conference “Information Systems
Implementation and Modelling” (ISIM’06), April 25-26, 2006, Přerov, Czech Republic. Ostrava: Jan Štefan MARQ., 2006. – 97-104 p.
16. Alksnis G., Asnina E., Osis J., Silins J. Formalization of Software Development:
Problems and Solutions// Scientific Proceedings of Riga Technical University, Series —
Computer Science (5), Applied Computer Systems, Volume 22. – Riga: RTU, 2005. – 204 –
216 p.
17. Asnina E. Formalisation Aspects of Problem Domain Analysis// Proceedings of the 8th
International Conference “Information Systems Implementation and Modelling” (ISIM’05),
April 19-21, Hradec nad Moravicí, Czech Republic.- Ostrava: Jan Štefan MARQ., 2005.195-202 p.
Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos (par
pēdējiem 6 gadiem):
1. Asnina E. “A Formal Holistic Outline for Domain Modeling. The 1st Workshop on Model
Driven Architecture, Advances in Databases and Information Systems, 13th East-European
Conference, ADBIS 2009, Rīgā, Latvijā, 2009. gada 7. septembrī.
1. Asnina E. “Use of Business Models within Model Driven Architecture”, RTU 49.
starptautiskā zinātniskā konference, 2008.g. 11.-13. oktobrī, Rīgā, Latvijā.
2. Asnina E. “A Business Model to Make Software Development Less Intuitive”. International
Conference on Innovation in Sofware Engineering (ISE 2008), 2008. gada 10.-12.
decembrī, Vīnē, Austrijā.
3.
Asnina E. “Support of a Use-Case Controller Pattern by TFM4MDA”. RTU 48.
starptautiskā zinātniskā konference, 2007.g. 11.-13. oktobrī, Rīgā, Latvijā.
4.Asnina E., Osis J. “Analysis of Multifractal System Properties in Object-Oriented Software
Development”, RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference. 2007.g. 11.-13. oktobrī, Rīgā,
Latvijā.
5.Erika Asnina, Janis Osis, Marite Kirikova. “Design of Fractal-Based Systems Within MDA:
Platform Independent Modelling”. The Third AIS SIGSAND European Symposium on
3

Analysis, Design, Use and Societal Impact of Information Systems, June 12-13,
Marburg/Lahn, Germany.
6.Osis J., Asnina E., Grave A. “Computation Independent Modeling within the MDA”. The
IEEE International Conference on Software, Science, Technology & Engineering
(SwSTE07), 30-31 October 2007, Herzlia, Israel.
7.Osis J., Asnina E., Grave A. „MDA Oriented Computation Independent Modeling of the
Problem Domain”. The 2nd International Working Conference on Evaluation of Novel
Approaches to Software Engineering, (ENASE), 23-25 July 2007, Barcelona, Spain.
8.Asnina E. “Formalization Aspects of Problem Domain Modeling within Model Driven
Architecture”. The Seventh International Baltic Conference on Databases and Information
Systems. Doctoral Consortium. July 3-6, 2006, Vilnius, Lithuania.
9.Asnina E., Osis J. “The Computation Independent Viewpoint: a Formal Method of
Topological Functioning Model Constructing”. RTU 46. starptautiskā zinātniskā konference,
2005.g. 13.-15. oktobrī, Rīgā, Latvijā.
10.
Asnina E. “The Formal Approach to Problem Domain Modelling Within Model
Driven Architecture”. The 9th International Conference “Information Systems Implementation
and Modelling” (ISIM’06), April 25-26, 2006, Přerov, Czech Republic.
11.
Asnina E. “Formalisation Aspects of Problem Domain Analysis”. The 8th
International Conference “Information Systems Implementation and Modelling” (ISIM’05),
April 19-21 2005, Hradec nad Moravicí, Czech Republic.
Stipendijas, apbalvojumi:
11.2006 – 07.2007: ESF Nacionālās programmas “Atbalsts doktorantūras programmu
īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta „Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai”
jauna doktora atbalsta stipendijas laureāte
12.2004-10.2006: ESF Nacionālās programmas “Atbalsts doktorantūras programmu
īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta „Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai”
doktorantu atbalsta stipendijas laureāte
2004.g., 2005.g. : Divkārtēja Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas „Izglītībai, zinātnei un
kultūrai” ietvaros A/S „DATI” stipendijas laureāte datorzinātnēs un informātikā.
2005.g. 8. starptautiskās konferences „Information Systems Implementation and Modeling”,
Hradec nad Moravici, Čehija – vienas no vislabākajām studentu publikācijām godalga.
2006.g. 9. starptautiskās konferences „Information Systems Implementation and Modeling”,
Pršerova, Čehija – vislabākās studentu publikācijas godalga.
3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem):
Vadītie maģistra darbi (skaits): 8
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (skaits): 4
Studiju priekšmeti:
2008./2009. m.g.:
- „Programmatūras kvalitāte” (4 kr.p.).
- „IT nozares tiesības un standarti” (2 kr.p.).
- „Nozares tiesību pamati un standarti” (2 kr.p.).
- „Modeļvadāmas programmatūras izstrādes praktikums” (2 kr.p.).
2007.-2008. gads:
- praktisko darbu vadīšana priekšmetā „Lietišķo datorzinātņu seminārs” (4 kr.p.);
4

- pasniedzēja asistente priekšmetā „Tehniskā kibernētika” (2 kr.p.).
2003. – 2006. gads:
- laboratorijas darbu vadīšana priekšmetā „Objektorientētā sistēmanalīze” (4 kr.p.).
4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem):
• Rediģējamas grāmatas „Model-Driven Domain Analysis and Software Development:
Architectures and Functions” redaktore 2009./2010. gadā, izdevniecība IGI Publishing.
• International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'10, 2010.
gada 17.-18. jūnijs, Sofija, Bulgārija, konferences programmas komitejas dalībniece.
• 50. un 51. RTU Studentu konferences programmas komitejas dalībniece, RTU, Rīga, 2009.
un 2010. gada aprīlis.
2010. gada 20. maijs
/Ē. Asņina/
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, vārds: Bērziņš Jānis
E- pasts: Janis.Berzins@ rtu.lv
Tālrunis darbā: 67089097
Personas kods: 180944-11818

VALODAS
Dzimtā valoda: latviešu
Citas valodas: angļu, vācu, krievu

IZGLĪTĪBA
1968.-1975.
Rīgas Politehniskais institūts
Piešķirta rādioinženiera kvalifikācija ( diploma Nr. 394115)

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
31.10. 2001.g.
VAS kursi “ Ierēdņu darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība”.
26.03. 2003.g.
VAS kursi “ Administratīvais process iestādē”.
09.06. 2005.g.
VAS kursi “ Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēma”.
19.04.2006.g.
SIA “EUROPROJEKTS” seminārs “ Kā saņemt finansējumu no ES struktūrfondiem”.

DARBA PIEREDZE
No 17. 10. 2006.g.-2008.
Rīgas Tehniskā universitāte IEF Darba un civilās aizsardzības katedra
Lektors.
No 03.04.2006.g -18.09. 2006.
Valsts darba inspekcija
Direktora vietnieks.
No 01.02.1993.g -03.04. 2006.
Valsts darba inspekcija
Direktors.

Mācību un metodiskie līdzekļi
1. Millere I. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmuma vadītājiem / L. Medne,
R.Riekstiņa, J. Bērziņš, I. Mellupe, K. Kirila, G. Hūna, I. Treimane Jelgava
LLU 2007- 175 lpp.
2. Ieviņš J. Maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi/
N. Lāce, I. Lapiņa, J. Bērziņš Rīga RTU 2006 – 41lpp.

DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
27.03.- 28.03. 2007.g.
Starptautiskā konference “Drošs darbs Latvijā”
Referāts “Specializācijas problēmas un risinājumi”.
30. 08. 2006.g.
12.04.- 14.04. 2005.g. Pasaules Bankas seminārs Turcijā Stambulā “ Privātā sektora
attīstība”.
Referāts “Inspekciju reforma Latvijā”

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 1 gads.
Lekciju kursi
Darba aizsardzības pamati – 1KP
Darba aizsardzība- 2KP

RTU akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājumā
(Curriculum Vitae) iekļaujamās ziņas

1. Vispārīgās ziņas.
Vārds, uzvārds:
Jānis Eiduks
Personas kods:
150746-10568
Dzimšanas vieta un gads : Latvija, Rīga, 1946 gads.
Dzīves vietas adrese:
Rīga, Kr. Valdemāra ielā 151 dz. 192
Izglītība :
Inženieris - elektriķis Rīgas politehniskais institūts (1964 - 1969)
(specialitāte: Automātika un telemehānika),
Inženierzinātņu doktors Rīgas politehniskais institūts (1975 -1978)
(specialitāte: Tehniskā kibernētika un informācijas teorija)
Zinātniskie grādi:
Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.)
Amats:
Rīgas Tehniskās universitātes Sistēmteorijas un projektēšanas katedras asoc. prof.
Valodu prasme:
Latviešu - mātes valoda, angļu – brīvi, krievu – brīvi.
Zinātniskās intereses :
Datu bāzes tehnoloģija, informācijas sistēmu projektēšana, intelektuālās
datubāzes, daudzkriteriālā optimizācija.

2. Zinātniskā un inženiertehniskā darbība.
2.1. Projektu vadība.
Pēdējos gados aktīva un plaša sadarbība izveidojusies ar Latvijas Valsts aģentūru "Latvijas Valsts
Augļkopības institūts". Sadarbībā ar to izpildīti un vadīti sekojoši projekti:
1. ERAF līdzfinansēta projekta „Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde”
aktivitātes „Esošas informācijas analīze, datu bankas un datu noliktavas konceptuāla modeļa
izstrāde” projekta vadītājs (2006.).
2. ERAF līdzfinansēta projekta „Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde”
aktivitātes „Starptautisko augu ģenētisko resursu informācijas sistēmu analīze, savietojamības
risinājumi” projekta vadītājs (2007).
3. ERAF līdzfinansēta projekta „Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde”
aktivitātes „Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bāzes un datu noliktavas struktūras izstrāde un
pielietošana” projekta vadītājs (2007. – 2008.).
4. ERAF līdzfinansēta projekta „Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde”
aktivitātes „Kokaugu ģenētisko resursu sākotnējo datu ielāde un pielietošana” projekta vadītājs
(2008.).
5. ERAF līdzfinansēta projekta „Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde”
aktivitātes „Datu noliktavas tīkla lietojumu izstrāde un pielietošana” projekta vadītājs (2006.).
Citi projekti:
6. Zinātniski pētniecības projekta „Autonomas intelektuālas sistēmas struktūra navigācijas
uzdevumu risināšanai dināmiskās un grūti prognozējamās vidēs” vadītājs (2006.).
7. Eiropas Sociālā fonda aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" projekta „Zinātniskās
kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot videi
draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju
atbalstu” aktivitātes “Bioloģisko resursu pētniecības informācijas sistēmas (IS) projektēšana un
izveide” projekta vadītājs (2010.)
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2.2. Konsultatīvā darbība Latvijas uzņēmumos un organizācijās:
1) Valsts aģentūra “Latvijas Valsts Augļkopības institūts”, Dobele – štata konsultants IT jautājumos
(2005. – 2010.);
2) Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava", Salaspils – štata konsultants IT jautājumos (2010);
3) Latvijas ZM Lauku atbalsta dienesta Informācijas departaments, Rīga – konsultants, lektors un
štata konsultants IT jautājumos (2005. -2009.);
4) Latvijas Valsts Statistikas pārvalde, Rīga – konsultants un lektors IT jautājumos (2004. – 2007.);
5) Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga – konsultants un lektors, štata konsultants IT
jautājumos (2004. – 2005.);
6) Latvijas Jūras Administrācija, Rīga – konsultants IT jautājumos (2004. – 2005.);
7) Rīgas Domes Attīstības padome – konsultants un lektors IT jautājumos(2004. – 2005.).
2.3. Projektu pieteikumu ekspertīze:
1) Latvijas ZM Lauku atbalsta dienesta Informācijas departamentā, Rīga;
2) Latvijas Jūras Administrācijā, Rīga;
3) Latvijas Valsts Statistikas pārvaldē, Rīga;
4) Rīgas Domes Attīstības padomē.
2.4. Publikācijas.
1. Model of decision making in adaptive multicriterial optimization procedure. A. Zujevs. J.Eiduks.
Computer science, 34. vol, RTU, 2008.
2. Testing ground for adaptive multicriterial optimization algorithms. J. Eiduks, A. Zujevs.
Optimization 2007. Porto, Portugal,22-25 july 2007, Faculdade de economia universidade do Porto.
3. Multicriterial algorithm testing. J. Eiduks, A. Zujevs. 2nd Conference on Optimizatio Methods &
Software. July 4-7, 2007, Prague, Czech Republic.
4. Baltic Pallete II. Information technology level estimation. Workshop materials. Stockholm, 2004,
10 pp. (ar J. Miezeri)
5. Baltic Palette III. Hybrid database system for support multicriterial planning. Worhshop
materials. Helsinki, 2005, 11 pp. (ar J. Miezeri)
6. The Baltic Palette III. Spatial intelligence in decision support system. 2005, The Development
Council of Riga Region, 2005, 5 pp. (ar J. Miezeri)
7. Datu meklēšanas tehnoloģiju iespēju analīze. Semināra „Datu noliktavas” materiāli. Rīga, ZM
Lauku atbalsta dienests, 2006, 30 lpp.
8. The Baltic Palette II. Information society - e-governance network. Information society level
estimation. 2004, The Development Council of Riga Region, 2004, 52 pp.

2.5. Piedalīšanās konferencēs.
Ikgadēji Starptautiskas progresīvo datu bažu sistēmu apvienības ADBIS Advanced DataBase
Information Systems (ADBIS) konferencēs, Optimization 2007. Porto, Portugal,22-25 july 2007,
Faculdade de economia universidade do Porto, Conference on Optimizatio Methods & Software.
July 4-7, 2007, Prague, Czech Republic, starptautiskajās konferencēs Baltijas Palete I, II, II (2004. –
2005.), datu bāzēm un informācijas sistēmu projektēšanas tehnoloģijām veltītās konferencēs un
semināros Lietuvā, Igaunijā un Somijā.

3. Pedagoģiskā darbība.
3.1. Vadītie maģistra darbi (2004. – 2010.): RTU 46, LLU 2, LU 1.
3.2. Vadītie bakalaura darbi (2004. – 2010.): RTU 64, LLU 5.
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3.3. Vadītie promociju darbi:
LLU 1
3.4. Atbildīgais pasniedzējs sekojošos mācību priekšmetos: Datu bāzes tehnoloģijas pamati (4
kr.p.), Lielās datu bāzes (4 kr. p.), Progresīvās datu bāzes (3 kr. p.), Multibāzes (3.kr.p.), Datu bāzes
projektēšanas tehnoloģijas (3 kr. p.).
3.5. Pedagoģiskais darbs citās Latvijas universitātēs:
Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Latvijas Jūras akadēmijā, Starptautiskajā Tūrisma
augstskolā, Biznesa augstskolā „Turība” un citās.
3.6. Ārzemju studentu apmācība: Ārzemju studentiem tiek lasīti lekciju kursi Datu bāzes
tehnoloģijas pamati, Lielās datu bāzes un Progresīvās datu bāzes angļu valodā.
3.7. Mācību līdzekļi un metodiskie materiāli (apjomīgākie).
1. Universālo pārskatu veidošanas rīku izmantošana datu izgūšanai no relāciju un relāciju objektu
datu bāzēm. Latvijas Lauksaimniecības ministrija Lauku atbalsta dienests, 2006, 112 lpp.
2. SQL valodas paplašinājumi. Latvija Lauksaimniecības ministrija Lauku atbalsta dienests, 2006,
54 lpp.
3. Relāciju un relāciju objektu datu bāžu projektēšana lietojot CASE tehnoloģiju. Latvijas Valsts
Augļkopības institūts, 2006, 130 lpp.
4. MDX valodas redaktors datu izgūšanai no datu vitrīnām. 2007, RTU STPK, 85 lpp.
5. Deduktīvās datu bāzes čaula. 2007, RTU STPK, 105 lpp.
6. Datu izgūšanas programmu paketes Oracle Discoverer iespēju analīze. Rīga, ZM Lauku atbalsta
dienests, 2004, 95 lpp.
7. Intelektuālas plānošanas sistēmas struktūra. RD Attīstības padome, 2004, 25 lpp.
4. Piedalīšanās dažādu organizāciju darbā.
1. Eiropas Savienības projektu Phare eksperts informācijas tehnoloģijas jautājumos (2004. – 2005.).
2. Eiropas Savienības mācību programmu projekta Modern Curriculum in Information Systems at
Master Level (MOCURIS) eksperts. Šī projekta ietvaros izstrādājis jaunus mācību kursus
maģistrantiem: „Progresīvās datu bāzes” un „Telpiskās datu bāzes un GIS”. Mācību kursi aprobēti
RTU (2004. – 2005.).
3. Starptautiskās progresīvo datu bāžu sistēmu apvienības ADBIS Advanced DataBase Information
Systems (ADBIS) komitejas loceklis (2004. – 2008.).
4. Starptautiskās informācijas sistēmu projektēšanas apvienības „Information Systems
Development” (ISD) programmas komitejas loceklis (2005.).

Curriculum vitae
Vārds, uzvārds:
Laila Girsova
Personas kods:
251265 – 10104
Dzimšanas gads, datums un vieta: 1965.gada 25. decembris, Rīgā
Dzīves vieta:
Kr.Valdemāra 39, dz.20, Rīga, LV – 1010
Tālrunis:
mob. 9254608
E-pasts:
laila.girsova@rtu.lv
Izglītība:
2003. – LU Sociālo zinātņu fakultātes doktorantūra
1989. – 1992. – M.Lomonosova Maskavas Valsts Universitātes Filozofijas fakultātes aspirantūra
1984. – 1989. – M.Lomonosova Maskavas Valsts Universitātes Filozofijas fakultāte
1973. – 1984. – Rīgas 49.vidusskola.
Darba pieredze:
1989. – Rīgas Tehniskā Universitāte, vecākā inženiere, asistente, lektore, docente (praktiskā).
1993. – Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola (līdz 2002.gadam – Institūts), lektore.
1993. – 1996. – Latvijas Jūras Akadēmija, lektore
1994. – 1996. – Biznesa Institūts “RIMPAK Livonija”, lektore.
1997. – sadarbība ar Rīgas Zinātnes un Tehnikas Namu, lektore.
1996. – sadarbība ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, personāla konsultante.
2002. – sadarbība ar SIA “Staļi”, personāla konsultants
2002. – sadarbība ar SIA “LEC”, sociologs.
Akadēmiskie kursi:
Mazās grupas un personības socioloģija
Sociālā psiholoģija
Psiholoģijas vēsture
Publikācijas:
–
–

-

-

“Mitoloģisms domāšanā un sociālā reformācija”, 1998., Starptautiskās konferences materiāli,
RTU;
“Privāto un valsts augstskolu studentu studiju un profesionālās karjeras izvēles motivācijas
salīdzinošā analīze”, Rēzekne, Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli,
2001.
“Mūsdienu sabiedrība pārejas posmā no homo œconomicus uz homo credens – S.Moskoviči
teorija Latvijas situācijas kontekstā”, Liepāja, Starptautiskās zinātniskā konferences
materiāli, 2001.
“Industriālās attiecības”, lekciju konspekti, kopā ar RTU HI Socioloģijas un pedagoģijas
katedru. R., RTU, 2001.
“Masu apziņas transformācijas tendences Latvijas sabiedrībā 20.gs. 90.gados”, RTU
Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 1.sēj., R., RTU, 2002
“Lietu simbolisms dažādu kultūru pārstāvjiem”, SPPI, Starptautiskās konferences materiāli,
2002.
“Metodiskais palīglīdzeklis praktiskajā sociālajā psiholoģijā”, SPPA, 2002.
“Hiliastiskie meklējumi mūsdienās un sociālās ietekmes stratagēmas”, RTU Zinātniskie raksti.
8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 4.sēj., R., RTU, 2003.

- L.Girsova ,S.Gudzuka, G.Ozolzīle. Studentu attieksme pret militāro karjeru. . // RTU
Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 8.sēj., R., RTU, 2005.
Dalība konferencēs:
- 1998. Septembris, Starptautiskā zinātniskā konference RTU. Publicēts raksts konferences
materiālos.
- 2001.marts, Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Rēzeknes augstskolā. Publicēts raksts
konferences materiālos.
- 2001.gada maijs, Starptautiskā zinātniskā konference Liepājas Pedagoģijas Akadēmijā.
Publicēts raksts konferences materiālos.
- 2001.gada oktobris, RTU 42.Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts raksts konferences
materiālos.
- 2002.gada februāris, Starptautiskā zinātniskā konference SPPA. Publicēts raksts konferences
materiālos.
- 2002.gada oktobris, RTU 43. Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts raksts konferences
materiālos.
-2003 gada oktobris, RTU 44.Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts raksts konferences
materiālos.
-2004.gada oktobris, RTU 45.Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts raksts konferences
materiālos.
-2005.gada oktobris, RTU 46. Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts raksts konferences
materiālos.
-2007.gada 12.oktobris, RTU 48. Starptautiskā zinātniskā konference. Ziņojums „ Studentu
profesionālās specializācijas izvēles specifika sociālā postmodernisma apstākļos”.

Svešvalodas:
Krievu – brīvi
Vācu – sarunvalodas līmenī

Dzīves un darba gājums
( CURRICULUM VITAE)

Personas dati:
Vārds, uzvārds:
Personas kods:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Pilsonība:
Dzīves vieta:
E-pasts:
Tālruņi:

Aleksandrs Glazs
070439-10402
1939.gada 7. aprīlī
Rīga, Latvija
Latvijas Republikas pilsonis
Aglonas iela 4 – 60, Rīga, LV-1057
glaz@egle.cs.rtu.lv
darbā - +371 67089542
mājās - +371 67254353
mob. - +371 29289793

Iegūtā izglītība:
•

1966.g. Rīgas Politehniskais institūts, Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte,
Diploms CN 470560.

Zinātniskie grādi :
•

Inženierzinātņu habilitētais doktors (Dr.habil.sc.ing., Diploms: B-Dh N 00065 1993.g.
19.februāra Rīgas Tehniskās universitātes Habilitācijas padomes H-07 lēmums).

•

Tehnisko zinātņu doktors (Diploms: DT N 01577744 Augstākā atestācijas komisija,
1992.g. 17.jūlijā). Disertācija "Lēmumu kārtulu parametriskā un strukturālā adaptācija
atpazīšanas uzdevumos" aizstāvēta 1992.g. 21.maijā Maskavā, Krievijas Zinātņu
Akadēmijas Skaitļošanas Centrā.

•

Tehnisko zinātņu kandidāts (Diploms: MTN N 075963 Augstākā atestācijas komisija,
1971.g. 26.aprīlī Rīgas Politehniskā institūta padomes lēmums).

Akadēmiskie nosaukumi:
•

Profesors (Diploms N 49, RTU Senāta lēmums, N 455, 2001.g. 29, janvarī).

•

Profesors (Atestāts N 008, 1992.g. 23.aprīlī Latvijas tautsaimniecības vadītāju un
speciālistu valsts institūta padomes lēmums).

•

Docents (Atestāts DC N 015222 Augstākā atestācijas komisija, 1977.g. 5.oktobrī).

•

Baltijas informatizācijas akadēmijas īstenais loceklis (Diploms: BA N 0026, 1996.g.
18.septembrī)

Darba pieredze:
•

No 1999.g. Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta direktors

•

No 1997. g. RTU, Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte:
−
−

Lēmumu atbalsta sitēmu katedras profesors
Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts, Attēlu apstrādes un
datorgrafikas profesora grupas profesors

•

1971.-1997.g. Latvijas tautsaimniecības vadītāju un speciālistu Valsts institūts:
-

Vec. pasniedzējs, docents

-

Profesors, katedras vadītājs

Valodas:
•

Latviešu, angļu, krievu

Zinātniskās kvalifikācijas vērtēšana (par pēdējiem 6 gadiem, 2004. -2010. gg.):
Zinātniskās publikācijas:
•

Zinātnisko darbu kopējais skaits ir 121, no tiem pēdējo 6 gadu (2004-2010) zinātnisko
darbu skaits ir 35 (sk. pielikumu 1)

Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs:
•

Pēdējo sešu gadu laikā piedalījies 34 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (sk.
pielikumu 2)

Latvijas Zinātnes padomes pētījumu projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā:
•

Pēdējo sešu gadu laikā piedalījies 4 LZP pētījumu projektos (sk. pielikumu 3):
−

LZP projekta Nr.09.1564 dalībnieks

−

LZP projekta Nr.09.1240 dalībnieks

−

LZP projekta Nr.05.1642 vadītājs

−

LZP projekta Nr.01.0854 vadītājs

Eksperta darbība Latvijas Zinātnes padomē:
•

LZP ekspertu komisijas loceklis (Datorzinātne). Projekta Nr. 10.1581. Transformētā laika
signālu apstrāde reālā laika sistēmās, 2009.-2012. gg., eksperts (sk. pielikumu 4)
Pedagoģiskā kvalifikācija:

Doktorantu darbu vadība:
•

Vadu 5 promocijas darbu izstrādi

Maģistrantu darbu vadība:
•

Pēdējo sešu gadu laikā vadījis 8 aizstāvētus maģistra darbu

Bakalauru darbu vadība:
•

Pēdējo sešu gadu laikā vadījis 12 aizstāvētus bakalaura darbus

Lekciju un semināru (kursu) vadība. Studiju priekšmetu programmu izstrāde:
•

DAA300. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati, 2 KP

•

DAA515. Datoru grafikas, tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes, 4 KP

•

DAA402. Scēnu analīze, 3 KP

•

DAA501. Datorredze, 4 KP

•

DAA604. Modernas metodes datorgrafikā, attēlu apstrādē un scēnu analīzē, 8 KP

•

DAA603. Skaitļošanas metodes zinātniskos pētījumos, 5 KP

•

DAA601. Tēlu atpazīšana un attēlu apstrādāšana, 10 KP

Studiju programmu izstrāde un vadība:
•

RDBF0 – Automātika un datortehnika, bakalaura akadēmiskās studijas

•

DMF0 – Automātika un datortehnika, maģistra akadēmiskās studijas

•

DGF0 – Automātika un datortehnika, profesionālā maģistra studijas

•

DDF6 – Automātika un datortehnika, doktora studijas

Sagatavotie mācību līdzekļi:
Mācību lidzekļu kopējais skaits ir 14, tajā skaitā par periodu 2004. – 2010. gg.:
•

A. Glazs. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati. (Lekciju konspekts, ORTUS), 118
lpp., 2010

•

A.Glazs Grafisko primitīvu veidošanas algoritmi. (Elektroniska versija), RTU, DITF, DAD
institūts, Rīga, 26 lpp., 2004.

Organizatoriskā kompetence:
•

Pattern Recognition Society (USA) loceklis no 1997 g.

•

Latvijas Augstskolu Profesora Asociācijas loceklis

•

RTU Senāta loceklis

•

DITF Domes loceklis

•

Promocijas padomes "RTU P-07" loceklis

•

Informācijas tehnoloģijas nozares Profesoru padomes loceklis

•

RTU Zinātnisko rakstu 5.sērijas "Datorzinātne" tematiskā izlaiduma "Datorvadības
tehnoloģijas" redkolēģijas loceklis

•

Latvijas Zinātnieku savienības biedrs

•

2008., 2009. gg. starptautisko konferenču „Biomedical Engineering” zinātniskās un
programmas komisijas loceklis (sk. pielikumu 5)

•

Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta direktors

•

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesoru grupas vadītājs

Atzinības:
•

2007.g. atzinību raksti no A/S "DATI" (AS „Exigen Services DATI”) un Latvijas izglītības
fonda par augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu.

RTU akadēmiskā amata pretendenta
Jāņa Grundspeņķa
dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae)

1. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS
Vārds, uzvārds:

Jānis Grundspeņķis

Personas kods:

190642-10542

Dzimšanas vieta:

Rīga, Latvija

Dzīves vietas adrese: Saldus iela 3b-14, LV-1007, Rīga, Latvija
1.1. Izglītība
1993

Inženierzinātņu habilitētais doktors (Rīgas Tehniskā universitāte,
Habilitācijas padome H-07, diploms B-Dh 000078, 22.12.1993.)

1992

Inženierzinātņu doktors (Rīgas Tehniskā universitāte, diploms BD No.000198, 14.09.1992.)

1972

Tehnisko zinātņu kandidāts (Rīgas Politehniskais institūts,
diploms MKD No. 017847, 25.12.1972.)

1965

Inženieris-elektriķis automātikā un telemehānikā (Rīgas
Politehniskais institūts, diploms C No. 470004, 25.12.1965.)

1949-1960

Rīgas 28.vidusskola

1.2. Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (Diploms Nr. A-152,
20.11.2003.)
Inženierzinātņu habilitētais doktors (Rīgas Tehniskā universitāte, Habilitācijas
padome H-07, Diploms B-Dh 000078, 22.12.1993.)
Rīgas Tehniskās universitātes profesors (Diploms Nr. 50, 29.01.2001.)
1.3. Nodarbošanās
Kopš 1994

Dekāns, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas
fakultāte

Kopš 1994

Direktors, RTU Lietišķo datorsistēmu institūts

Kopš 1994

Katedras vadītājs, RTU Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Kopš 1994

Profesors, Rīgas Tehniskā universitāte

1980-1992

Katedras vadītājs, RPI (RTU) Automatizēto vadības sistēmu
katedra
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1979-1994

Docents, RPI (RTU) Automātikas un skaitļošanas tehnikas
fakultātes Automatizēto vadības sistēmu katedra

1972-1979

Asistents, lektors, RPI Automātikas un skaitļošanas tehnikas
fakultātes Automatizēto vadības sistēmu katedra

1968-1971

Aspirants, Rīgas Politehniskais institūts

1963-1968

Inženieris, RPI Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes
Elektromodelēšanas problēmu laboratorija

1.4. Valodu lietošanas prasmes
Latviešu – dzimtā
Angļu – pārvaldu brīvi
Krievu – pārvaldu brīvi

2. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem)
2.1. Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs
Projekta vadītājs
2006.-2008.g. ESF projekts “RTU akadēmiskās studiju programmas
“DATORSISTĒMAS” datorzinātnes pamatkursu pilnveidošana” (Līguma Nr.
2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0065/0007)
2006.-2007.g. ESF projekts “RTU studiju programmas ”DATORSISTĒMAS”
pilnveidošana absolventu profesionālās konkurētspējas paaugstināšanai”
(Līguma Nr. 2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007)
2005.-2007.g. ESF projekts “RTU akadēmiskās studiju programmas
“DATORSISTĒMAS” kursu pilnveidošana” (Līguma Nr. 2005/0125/VPD1/
ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007)
1999.-2003.g. SOCRATES/ERASMUS programmas projekts “MOCURIS –
Modern Curriculum in Information Systems at Master Level” (Līguma Nr.
69077-IC-1-1999-1-LT-ERASMUS-CDA-2)
Koordinators no Latvijas puses
2008.-2011.g. SOCRATES “ETN TRICE – Erasmus European Thematic
Network for Teaching, Research, Innovation in Computing Education”
(Līguma Nr. 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW)
2004.-2008.g. Eiropas Komisijas 6.ietvarprogrammas starptautiskais projekts
“KALEIDOSCOPE”
2004.-2007.g. SOCRATES “ETN DEC – Erasmus European Thematic
Network for Doctoral Education in Computing” (Līguma Nr. 114046-CP-12004-1-BG-ERASMUS-TN)
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2004.-2006.g. EK Leonardo da Vinči programmas projekts “SocSimNet –
Competence Network for Introduction of Modern ICTE Technologies in
Vocational Learning in Social Systems Simulation and Research”
2001.-2004.g. SOCRATES “ECET – European Computing Education and
Training Thematic Network” (Līguma Nr. 213871-CP-1-2001-BGERASMUS)
Izpildītājs
2004.-2006.g. Eiropas Komisijas 6.ietvarprogrammas projekts eLOGMAR-M
2.2. Latvijas Zinātnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu
projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs
2.2.1. LZP granti
Projekta vadītājs
2009.g. Nr. 09.1269 “Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa
tehnoloģijām balstīta intelektuālas lietišķās programmatūras izstrāde”
2005.-2008.g. Nr. 05.1644 “Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības
tehniku integrēšana apmācības procesu intelektuālam atbalstam”
2001.-2004.g. Nr. 01.0845 “Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana
zināšanu pārvaldības un procesu reversās inženierijas mērķiem organizācijās”
1997.-2000.g. Nr. 96.0489 “Intelektuāla daudzlīmeņu meta-modeļu apstrādes
sistēma struktūrmodelēšanas metožu un līdzekļu konstruēšanai”
1994.-1996.g. Nr. 93.586 “Intelektuāla sistēma strukturizētas sistēmu analīzes
metožu un līdzekļu izveidošanai”
1991.-1993.g. Nr. 90.136 “Ekspertu sistēmu izstrādāšana tehnisku objektu
projektēšanas sākuma stadiju nodrošināšanai”
Izpildītājs
2007.g. Nr. 07.2057 “Zināšanu pārvaldības sistēmas moduļa konceptuālā
modeļa izstrāde uz nākotni orientētiem pētījumiem”
2.2.2. IZM-RTU pētniecības projekti
Projekta vadītājs
2008.g. Nr. R7387 “Adaptīvo atgriezenisko saišu realizācija jēdzienu tīklos
sakņotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas sistēmā”
2007.g. Nr. R7197 “Ontoloģijās sakņotas intelektuālas sistēmas izstrāde
uzdevumu ģenerēšanai jēdzienu tīklu formā un zināšanu vērtēšanai”
2006.g. Nr. U7117 “Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma
studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei”
2005.g. Nr. F6962 “Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju
efektivitātes analīzes atbalstam”
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Izpildītājs
2007.g. Nr. R7199 “Multifraktālu informācijas sistēmu projektēšanas
metodiku izstrāde”
2.2.3. RTU iekšējie pētniecības projekti
Projekta vadītājs
2009.-2010.g. Nr. ZP-2009/33 “Jēdzienu tīklu ģenerēšanas no nestrukturēta
teksta algoritma izstrāde zināšanu vērtēšanas sistēmai ar studenta modelēšanas
komponenti”
2009.g. Nr. FLPP-2009/9 “Intelektuālas adaptīvas daudzaģentu zināšanu
vērtēšanas sistēmas izstrāde, pamatojoties uz jēdzienu tīklu salīdzināšanas
algoritmiem un jēdzienu tīklu līdzības noteikšanas matemātisko modeli”
2007.-2008.g. Nr. ZP-2007/07 “Autonoma robota platforma”
2006.-2007.g. Nr. ZP-2006/06 “Intelektuālas sistēmas prototipa izstrāde
studentu darbu oriģinalitātes noteikšanai”
Izpildītājs
2007.g. Nr. ZP-2007/06 “Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta
sistēmas prototipa izstrāde”
2.3. Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs
LZP nozares “Informātika un inženierzinātnes” komisijas loceklis
2.4. Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs
Latvijas Modelēšanas un imitācijas biedrības Domes loceklis
Rīgas informācijas tehnoloģijas institūta (RITI) Domes loceklis
Latvijas Zinātnieku savienības un Latvijas Augstskolu profesoru apvienības
biedrs
2.5. Saņemtie patenti un licences
Nav
2.6. Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē
2.6.1. Publikācijas starptautiski citējamos izdevumos
1. Grundspenkis, J., Mislevics, A. Intelligent Agents for Business Process
Management Systems. Infonomics for Distributed Business and Decision-Making
Environments: Creating Information System Ecology (M. Pankowska, Ed.). IGI
Global, 2010, pp. 97-131.
2. Anohina, A., Lavendelis, E., Grundspenkis, J. The Concept Map Based
Knowledge Assessment System with Reduction of Task Difficulty. Information
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Systems Development: Challenges in Practice, Theory and Education, (C. Barry,
K. Conboy, M. Lang, et al., Eds.), Vol.2, Proceedings of the 16th International
Conference on Information Systems Development (ISD 2007), Galway, Ireland,
August 29-31, 2007. New York: Springer, 2009, pp. 853-866.
3. Anohina-Naumeca A., Mislevics A., Grundspenkis J. Development of the
Plagiarism Detection Tool for Processing Template-Based Documents. Databases
and information systems V: Selected Papers from the Eighth International Baltic
Conference, DB&IS 2008, (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications,
Vol.187). Amsterdam: IOS Press, 2009, pp 67-78.
4. Anohina-Naumeca A., Grundspenkis J., Nikitenko E. Early Orientation Towards
Future Profession: A Case Study of Introduction into Information Systems
Development for the First Year Students. Information Systems Development:
Towards a Service Provision Society, Proceedings of the 17th International
Conference on Information Systems Development (ISD 2008), Paphos, Cyprus
August 25-27, 2008. New York: Springer, 2009, pp. 849-858.
5. Anohina, A. and Grundspenkis, J. A Concept Map Based Intelligent System for
Adaptive Knowledge Assessment. In Vasilecas, O., Eder, J., Caplinskas, A.
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol.155, Databases and
Information Systems IV. Amsterdam: IOS Press, 2007, pp.263-276.
6. Grundspenkis, J. Agent Based Approach for Organization and Personal
Knowledge Modelling: Knowledge Management Perspective. Journal of
Intelligent Manufacturing, 52, 2007.
7. Anohina, A., Graudina, V., Grundspenkis, J. Using concept maps in adaptive
knowledge assessment. Advances in Information Systems Development: New
Methods and Practice for the Networked Society, Vol.1, Magyar G., Knapp G.,
Wojkowski W., Wojkowski W.G., Zupančič J. (Eds.), Springer US, 2007, pp.
469-479.
8. Kirikova, M. and Grundspenkis, J. Towards knowledge management oriented
information system: supporting research activities at the technical university.
Advances in Information Systems Development: New Methods and Practice for
the Networked Society, Vol. 1, Magyar G., Knapp G., Wojkowski W., Wojkowski
W.G., Zupančič J. (Eds.), Springer US, 2007, pp.135-145.
9. Grundspenkis J. Information Society Development in Latvia: Current State and
Perspectives. In: Advances in Information Systems Development – Bridging Gap
Between Academia and Industry, Vol.1, (A. G. Nilsson, et. al., Eds.), Springer,
NY, 2005, pp. 471-480.
10. Grundspenkis J. and Kirikova M. Impact of the Intelligent Agent Paradigm on
Knowledge Management. In: Intelligent Knowledge-Based Systems (C. T.
Leondes, Ed.), Vol. 1. Kluwer Academic Press, NY, 2004, pp. 164-206.
2.6.2. Raksti recenzētos izdevumos
1. Grundspenkis, J. Usage Experience and Student Feedback Driven Extension of
Functionality of Concept Map Based Intelligent Knowledge Assessment System.
Cognitions and Computation, 2010 (iesniegts publicēšanai).
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2. Lavendelis, E., Grundspenkis, J. MIPITS: An Agent Based Intelligent Tutoring
System. Proceedings of the 2nd International Conference on Agents and Artificial
Intelligence (ICAART 2010), Valencia, Spain, January 22-24, 2010.
3. Grundspenkis, J., Strautmane, M. Usage of Graph Patterns for Knowledge
Assessment Based on Concept Maps. Scientific Proceedings of Riga Technical
University “Computer Science. Applied Computer Systems”, 5th series, Vol.38,
RTU Publishing, Riga, 2009, pp. 60-71.
4. Anohina, A., Grundspenkis, J. Scoring Concept Maps: An Overview. Proceedings
of the 10th International Conference on Computer Systems and Technologies
(CompSysTech’09), June 18-19, 2009, Ruse, Bulgaria, pp. IV.8-1 - IV.8-6.2.
5. Lavendelis, E., Grundspeņķis, J. Requirements Analysis of Multi-Agent Based
Intelligent Tutoring Systems. Scientific Proceedings of Riga Technical University
“Computer Science. Applied Computer Systems”, 5th series, Vol.38. RTU
Publishing, Riga, 2009, pp. 37-47.
6. Zeltmate I., Kirikova M., Grundspenkis J. Prototype for the Knowledge
Representation Supporting Inter-Institutional Knowledge Flow Analysis. Springer
edited volume based on CELDA 2008 papers: Learning and Instruction in the
Digital Age: Making a Difference through Cognitive Approaches, Technologyfacilitated Collaboration and Assessment, and Personalized Communications. Part
II – Knowledge Representation and Mental Models, Chapter 7, 2009.
7. Osis K., Grundspeņķis J. Perspectives on Usage of Agents in Personal Knowledge
Management. Proceedings of the International Conference on Knowledge
Management and Information Sharing (KMIS 2009), Funchal, Portugal, October
6-8, 2009, pp. 332-337.
8. Osis K., Grundspeņķis J. Perspectives of Integration of M-learning and Personal
Knowledge Management. Proceedings of the International Conference of
Education, Research and Innovation (ICERI 2009), Madrid, Spain, November 1618, 2009, pp. 6723-6733.
9. Osis, K., Grundspeņķis, J. Outlooks of Agent Paradigm Application in Mobile
Technology Domain. Scientific Proceedings of Riga Technical University
“Computer Science. Applied Computer Systems”, 5th series, RTU Publishing,
Riga, 2009.
10. Lavendelis, E., Grundspeņķis, J. MASITS – A Tool for Multi-Agent Based
Intelligent Tutoring System Development. Advances in Intelligent and Soft
Computing, Vol. 55, Proceedings of 7th International Conference on Practical
Applications of Agents and Multi-Agent Systems (PAAMS 2009), Spain,
Salamanca, May 25-28, 2009, pp. 490-500.
11. Lavendelis, E., Grundspeņķis, J. MASITS – A Multi-Agent Based Intelligent
Tutoring System Development Methodology. Proceedings of IADIS International
Conference “Intelligent Systems and Agents 2009”, Algarve, Portugal, June 2123, 2009, pp. 116-124.
12. Lukasenko, R., Grundspenkis, J. A Conception of Agents-Based User Modeling
Shell for Intelligent Knowledge Assessment System. Proceedings of the IADIS
International Conference “e-Learning 2009”, Algarve, Portugal, June 17-20, 2009,
pp. 98-104.
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13. Grundspenkis, J. Concept Maps as Knowledge Assessment Tool: Results of
Practical Use of Intelligent Knowledge Assessment System. Proceedings of
IADIS International Conference “Cognition and Exploratory Learning in Digital
Age” (CELDA 2009), Rome, November 20-22, 2009. IADIS Press, 2009, pp.
258-266.
14. Lavendelis, E., Grundspeņķis, J. Design of Multi-Agent Based Intelligent
Tutoring Systems. Scientific Proceedings of Riga Technical University
“Computer Science. Applied Computer Systems”, 5th series, Vol.38. RTU
Publishing, Riga, 2009, pp. 48-59.
15. Anohina, A., Grundspenkis, J. Evaluating Students’ Concept Maps in the Concept
Map Based Intelligent Knowledge Assessment System. Post-Conference
Proceedings of the 13th East-European Conference ADBIS2009: Workshops and
Doctoral Consortium, Springer, 2009.
16. Grundspenkis, J., Anohina, A. Evolution of the Concept Map Based Adaptive
Knowledge Assessment System: Implementation and Evaluation Results.
Scientific Proceedings of Riga Technical University “Computer Science. Applied
Computer Systems”, 5th series, Vol. 38. RTU Publishing, Riga, 2009, pp. 13-24.
17. Grundspenkis, J. Experience of Continuous Expansion of Adaptive Knowledge
Assessment System’s Functionality Based on Testing Results. Proceedings of
International Conference on e-Learning and the Knowledge Society – eLearning’09, Berlin, August 31-September 1, 2009. University of Ruse, Bulgaria,
pp. 188-194.
18. Grundspenkis, J., Burov, G. Identification of Characteristics of Aircraft and Their
Equipment in Special Flight Modes During the Flight Test Stages. Scientific
Proceedings of Riga Technical University “Computer Science. Boundary Field
Problems and Computer Simulation”, 5th series, Vol. 41. RTU Publishing, Riga,
2009, pp. 110-119.
19. Grundspenkis, J., Burov, G. Information Technologies for Creating Algorithms
and Software for Flight Tests of Aircraft Pre-Production Designs. Scientific
Proceedings of Riga Technical University “Computer Science. Applied Computer
Systems”, 5th series, Vol. 38. RTU Publishing, Riga, 2009.
20. Grundspenkis, J., Burov, G. Information Technologies for Creating Algorithms of
Indication of Abnormal Situations Arising During the Flight Test Stage of
Aerospace Objects. Scientific Proceedings of Riga Technical University
“Computer Science. Technologies of Computer Control”, 5th series, Vol. 39. RTU
Publishing, Riga, 2009, pp. 105-114.
21. Anohina A., Grundspenkis J. Harmonization of Engineering Education in Europe
as a Prerequisite for Student Mobility: A Case Study Based on Curricula
Modularity. WSEAS Transactions of Advances on Engineering Education, 2008,
Issue 7, Vol. 5, pp. 508-518.
22. Grundspenkis J., Zeltmate I. Formal Method of Functional Model Building Based
on Graph Transformations. Proceedings of International Workshop on Modelling
& Applied Simulation (MAS 2008), September 17-20, 2008, Campora S.
Giovanni (Amantea, CS), Italy, pp. 140-147.
23. Graudina V., Grundspenkis J. Concept Map Generation from OWL Ontologies.
Concept Mapping-Connecting Educators. Proceedings of the Third International
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Conference on Concept Mapping, September 22-25 2008, Tallinn, Estonia &
Helsinki, Finland, (Canas A.J., et.al. eds.), OU Vali Press, 2008, pp. 173-180.
24. Grundspenkis J. Development of Concept Map Based Adaptive Knowledge
Assessment System. Proceedings of the IADIS International Conference: eLearning 2008, July 22-25, 2008, Amsterdam, The Netherlands, (M.B. Nunes and
M. Mc Pherson, eds.), Vol. 1, IADIS Press, 2008, pp. 395-402.
25. Kirikova M., Grundspenkis J., Sukovskis U. Educational “Ecosystem” for
Information Systems Engineering. Proceedings of the International Symposium on
Tools and Methods of Competitive Engineering (TMCE 2008), (I. Horvath and Z.
Rusak, eds.), April 21-25, 2008, Izmir, Turkey, pp. 769-783.
26. Anohina A., Grundspenkis J., Lavendels J., Shitikov V., Vinogradova V.
Improvement of the University Programme on the Base of Modularity. European
Integration Studies: Research and Topicalities, 2008, Nr. 2 (Proceedings of the 6th
International Scientific Conference "Legal, Political and Economic Initiatives
towards Europe of Knowledge", March 14, 2008, Kaunas, Lithuania), pp. 25-30.
27. Grundspenkis J. Intelligent Agents in Logistics: Some Trends and Solutions.
Proceedings of the 11th International Workshop on Harbor, Maritime &
Multimodal Logistics Modelling & Simulation, September 17-19, 2008, Campora
S. Giovanni (Amantea, CS), Italy, Printed in Rende (CS), DIPTEM, University of
Genova, Italy, 2008, pp. 174-179.
28. Grundspenkis J. Knowledge Creation Supported by Intelligent Knowledge
Assessment System. Proceedings of the 12th World Multi-Conference on
Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29 – July 2, 2008, Vol. VII, IIIS,
Orlando, Florida, USA, 2008, pp. 135-140.
29. Anohina A., Grundspenkis J. Learner’s Support in the Concept Map Based
Knowledge Assessment System. The Proceedings of the 7th European Conference
on e-Learning (ECEL 2008), (D. Remenyi, ed.), November 6-7, 2008, Agia Napa,
Cyprus, Academic Publishing Limited, Reading, UK, pp. 38-45.
30. Lavendelis E., Grundspenkis J. Open Holonic Multi-Agent Architecture for
Intelligent Tutoring System Development. Proceedings of the IADIS International
Conference: Intelligent Systems and Agents (ISA 2008), July 22-24, 2008,
Amsterdam, The Netherlands, (A.P. dos Reis, ed.), IADIS Press, 2008, pp. 100198.
31. Anohina A., Grundspenkis J. Requirements of the Plagiarism Detection Tool for
Processing Template-Based Documents. Proceedings of the 8th International
Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS 2008),
(H-M. Haav and A. Kalja, eds.), June 2-5, 2008, Tallinn, Estonia, Tallinn
University of Technology Press, Estonia, 2008, pp. 51-62.
32. Zeltmate I., Kirikova M., Grundspenkis J. The Challenges in Knowledge
Representation for Analysis of Inter-Institutional Knowledge Flows. Proceedings
of IADIS International Conference: Cognition and Exploratory Learning in
Digital Age, CELDA 2008, October 13-15, 2008, Freiburg, Germany (Kinshuk et
al., eds.), IADIS Press, 2008, pp. 145-152.
33. Anohina A., Grundspenkis J. Towards Harmonization of Engineering Education
Curricula in Europe to Promote Student Mobility: A Case Study. New Aspects of
Engineering Education. Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International
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Conference on Engineering Education (EE’08), July 22-24, 2008, Heraklion,
Crete Island, Greece, (J.L. Mauri et al., eds.), WSEAS Press, 2008, pp. 61-66.
34. Lukashenko, R., Anohina, A., Grundspenkis, J. A conception of a plagiarism
detection tool for processing template–based documents. Annual Proceedings of
Vidzeme University College, 2007.
35. Kirikova, M., Strazdina, R., Grundspenkis, J. and Osis, J. Analysis of Business
Process Flexibility at Different Levels of Abstraction. Proceedings of the 9th
International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2007,
Madeira, Portugal, June 13-16, 2007, Vol, SAIC, pp. 389-396.
36. Anohina, A., Pozdnakovs, D., Grundspenkis, J. Changing the Degree of Task
Difficulty in the Concept Map Based Assessment System. Proceedings of the
IADIS International Conference “e-Learning 2007”, July 6-8, 2007, Lisbon,
Portugal, pp. 443-450.
37. Lukashenko, R., Graudina, V., Grundspenkis, J. Computer – Based Plagiarism
Detection Methods and Tools: An Overview. Proceedings of the International
Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD
Students in Computing 2007, June 14-15, 2007, Rousse, Bulgaria, pp. IIIA.16.1IIIA.16.6.
38. Anohina A., Lavendelis E., and Grundspenkis J. Concept Map Based Knowledge
Assessment System with Reduction of Task Difficulty. Proceedings of 16th
International Conference on Information Systems Development (ISD 2007),
Galway, Ireland, August 29-31, 2007.
39. Grundspenkis, J. Intelligent Agent and Knowledge Management Perspectives for
the Development of Intelligent Tutoring Systems. Proceedings of the 9th
International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2007,
Madeira, Portugal, June 13-16, 2007, Vol, SAIC, pp. 380-388.
40. Lavendels J., Šitikovs V., Grundspeņķis J., Vinogradova V. Study program
improvement in RTU to enhance graduates competitiveness. Proceedings of the
International Conference on Global Cooperation in Engineering Education,
October 4-6, 2007, Kaunas, Lithuania, pp. 29-32.
41. Grundspenkis J. Agent-Based Framework for Modelling of Organization and
Personal Knowledge from Knowledge Management Perspective. Knowledge
Enterprise: Intelligent Strategies in Product Design, Manufacturing, and
Management, Proceedings of PROLAMAT 2006, IFIP TC5 International
Conference, June 15-17, 2006, Shanghai, China, (K. Wang, et. al., Eds.), pp. 6270.
42. Graudina V. and Grundspenkis J. Agent-based Systems, Their Architecture and
Technologies from Logistics Perspective. In Scientific Proceedings of Riga
Technical University. 5th Series, Computer Science, Applied Computer Science,
Vol. 26, 2006, pp. 159-174.
43. Pozdnyakov D. and Grundspenkis J. An Overview of the Agent Based Systems
for the Business Process Management. In: Proceedings of the International
Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’06, Veliko
Tarnovo, Bulgaria, June 15-16, 2006, pp. II.13-1 – II.13-6.
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44. D. Znotiņa, M. Kirikova, J. Grundspeņķis. Augstākā izglītība datorzinātnē un
informācijas tehnoloģijā: formālās prasības un realitāte. RTU Zinātnisko rakstu
krājums “Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas”, 5. sērija, 26. sējums, RTU
izdevniecība, Rīga, 2006., 101.-111. lpp.
45. Grundspenkis J., Lavendels J., Novickis L. and Shitikov V. Compatibility of the
Principles of Computer-Based and Classical Teaching. Proceedings of
International Conference “Web Based Communities”, February 26-28, San
Sebastian, Spain, 2006.
46. Graudina V. and Grundspenkis J. Conceptual Model for Ontology-Based
Adaptive Assessment System, In: Proceedings of the Third E-Learning
Conference – Computer Science Education, Coimbra, Portugal, September 7-8,
2006, CD-ROM.
47. Grundspenkis J., Lavendels J. and Shitikov V. Improvement of the University
Programme on the Base of Modularity. Proceedings of International Conference
“Informatics in the Scientific Knowledge”, Varna, Bulgaria, 2006, 7 p.
48. J. Borzovs, J. Grundspeņķis, E. Karnītis, I. Slaidiņš. Informātika – droša
programmatūra, integrētas informācijas un komunikāciju sistēmas un tīkli,
elektroniskās tehnoloģijas. Latvijas ZA Vēstis, Sociālo un humanitāro zinātņu
sērija, 60. sējums, Nr. 3-4, 2006, 109.-115. lpp.
49. Anohina, A., Graudina, V., and Grundspenkis, J. Intelligent System for Learners’
Knowledge Self-Assessment and Process Oriented Knowledge Control Based on
Concept Maps and Ontologies. Annual Proceedings of Vidzeme University
College „ICTE in Regional Development”, 2006, Valmiera, Latvia, pp. 1-8.
50. Grundspenkis J., Lavendels J., and Shitikov V. Interrelations of Informatics
Courses in Secondary Schools and University. Proceedings of International
Conference “Informatics in the Scientific Knowledge”, Varna, Bulgaria, 2006, 6
p.
51. J. Grundspeņķis, J. Lavendels, L. Novickis, V. Šitikovs. Jauniešu ar speciālām
vajadzībām e-izglītība ar klasiskās apmācības īpašībām. RTU Zinātnisko rakstu
krājums “Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas”, 5. sērija, 26. sējums, RTU
izdevniecība, Rīga, 2006., 151.-158. lpp.
52. Lanka A., Grundspenkis J., Anohina A., Pozdnyakov D., and Lavendelis E.
Knowledge Assessment and Self-Assesssment in the Process-Oriented Learning
Using Intelligent System Based on Concept Maps, Starpaugstskolu Zinātniski
praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības
problēmas”(programma un tēzes), Transporta un sakaru institūts, 2006. gada 23.24. februāris, Rīga, Latvija, 65.-66. lpp.
53. J. Grundspeņķis, J. Lavendels, V. Šitikovs. Mācību programmas “Datorsistēmas”
pilnveidošana ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. RTU Zinātnisko rakstu krājums
“Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas”, 5. sērija, 26. sējums, RTU izdevniecība,
Rīga, 2006., 144.-150. lpp.
54. Grundspenkis J. and Lavendelis E. Multiagent Based Simulation Tool for
Transportation and Logistics Decision Support. In: Proceedings of the 3rd
International Workshop on Computer Supported Activity Coordination (CSAC
2006) in Conjunction with ICEIS 2006, Computer Supported Activity
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Coordination, (J. Cordeiro and J. Filipe, Eds.), INSTICO Press, Portugal, 2006,
pp. 45-54.
55. Anohina, A. and Grundspenkis, J. Process Oriented Engineering Education
Supported by Intelligent Knowledge Assessment System. Proceedings of the 35th
International IGIP Symposium in cooperation with IEEE/ASEE/SEFI
„Engineering education-the priority for global development”, September 18-21,
2006, Tallinn, Estonia, 2006, pp.189-194.
56. Anohina A. and Grundspenkis J. Prototype of Multiagent Knowledge Assessment
System for Support of Process Oriented Learning. In: Proceedings of the 2006
Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems,
Baltic DB&IS 2006, (O. Vasilecas, J. Eder and A. Caplinskas, Eds.), Vilnius,
Lithuania, July 3-6, 2006, IEEE Operation Center, Lithuania, 2006, pp. 211-219.
57. Lavendelis E. and Grundspenkis J. Simulation Tool for Multicriteria Auctions in
Transportation and Logistics Domain. In: Proceedings of the International
Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’06, Veliko
Tarnovo, Bulgaria, June 15-16, 2006, pp. IIIB.17-1 - IIIB.17-6.
58. Grundspenkis J. and Anohina A. Agents in Intelligent Tutoring Systems: State of
the Art. In: Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th series,
Computer Science, Applied Computer Systems, Vol. 22, RTU Publishing, Riga,
2005, pp. 110-121.
59. Valkovska I. and Grundspenkis J. Development of Frame Systems Shell for
Learning of Knowledge Representation Issues. In: Proceedings of the
International Conference on Computer Systems and Technologies –
CompSysTech’05, Varna, Bulgaria, June 16-17, 2005, (B. Rochev and A.
Smrikarov, Eds,), The Bulgarian Chapter of ACM, Bulgaria, 2005, pp. IV.11.-1 –
IV.11.-6.
60. Grundspenkis J. IST Development in Latvia. In: Proceedings of International
Workshop IST4Balt’2005 “IST 6th Framework Programme- Great Opportunity
for Cooperation and Collaboration, April 6-7, 2005, Riga, Latvia, (L. Novitsky,
ed.), RTU Publishing, Riga, 2005, pp. 18-21.
61. Apshvalka D. and Grundspenkis J. Personal and Organizational Knowledge
Management as a Driving Force for Business Process Effectiveness. In:
Proceedings of the International Conference “Information Technologies for
Business”, May 27, 2005, (I Sharkiunaite, et. al., Eds.), Vilnius University,
Vilnius, 2005, pp. 9-14.
62. Apshvalka D. and Grundspenkis J. Personal Knowledge Management and
Intelligent Agent Perspective. In: Proceedings of the 14th International
Conference on Information Systems Development Pre-Conference - ISD 2005,
Karlstad, Sweden, 14-17 August, 2005, (A.G. Nilsson, et. al., Eds.), Karlstad
University Studies, Karlstad, Sweden, 2005, pp. 219-230.
63. Valkovska I. and Grundspenkis J. Representation of Complex Agents by Frames
for Simulation of Internal Relationships in Structural Modelling. . In: Proceedings
of the 19th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2005),
Riga, Latvia, June 1-4, 2005, (Y. Merkuryev, R. Zobel and E. Kerckoffs, Eds.),
RTU Publishing, Riga, 2005, pp.151-156.
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64. Graudina V, and Grundspenkis J. Technologies and Multi-Agent System
Architectures for Transportation and Logistics Support: An Overview. In:
Proceedings of the International Conference on Computer Systems and
Technologies – CompSysTech’05, Varna, Bulgaria, June 16-17, 2005, (B. Rochev
and A. Smrikarov, Eds,), The Bulgarian Chapter of ACM, Bulgaria, 2005, pp. III
A.6.-1 – III A.6.-6.
65. Graudina V. and Grundspenkis J. The Role of Ontologies in Agent-Based
Simulation of Intelligent Tutoring Systems. In: Proceedings of the 19th European
Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2005), Riga, Latvia June 1-4,
2005, (Y. Merkuryev, R. Zobel and E. Kerckoffs, Eds.), RTU Publishing, Riga,
2005, pp. 446-451.
66. Graudina V., Grundspenkis J., and Valkovska I. Usage of Frame System for
Modelling of Intelligent Tutoring System Architecture In: Annual Proceedings of
Vidzeme University College, ICTE in Regional Development, (E. Blumel and E.
Ginters, Eds.), IT Department of Vidzeme University College, Valmiera, Latvia,
2005, pp. 105-110.
67. Grundspenkis J. Automated Transformation of the Functional Model into the
Diagnosis Knowledge Base. In: Proceedings of the 5th International Conference
on Quality, Reliability and Maintenance, QRM 2004, Oxford, 1-2 April, 2004
(McNulty, Ed.), Professional Engineering Publishing, London, UK, 2004, pp.
295-298.
68. Grundspenkis J. Conceptual Framework for Integration of Multiagent and
Knowledge Management techniques in Intelligent Tutoring Systems (to be
published in Proceedings of the 13th International Conference on Information
Systems Development, ISD 2004).
69. Grundspenkis J., Kirikova M., Vinogradova V. Meeting Educational Challenges
by Knowledge Management, Proceedings of the College Teaching and Learning
Conference, Lake Buena Vista, Florida, January 5-9, 2004, ISSN 1539-8757,
article number 392.
2.6.3. Monogrāfijas
Nav
2.6.4. Mācību grāmatas
Nav
2.7. Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un
kongresos
1. E.Lavendelis, J.Grundspenkis. MIPITS: An Agent Based Intelligent Tutoring
System. The 2nd International Conference on Agents and Artificial Intelligence
(ICAART 2010), Valencia, Spain, January 22-24, 2010.
2. J.Grundspenkis. Concept Maps as Knowledge Assessment Tool: Results of
Practical Use of Intelligent Knowledge Assessment System. The IADIS
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International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age
(CELDA 2009), Rome, Italy, November 20-22, 2009.
3. A.Anohina, J.Grundspenkis. Evaluating Students’ Concept Maps in the Concept
Map Based Intelligent Knowledge Assessment System. Workshop on Intelligent
Educational Systems and Technology-Enhanced Learning. 13th East-European
Conference on Advances in Databases and Information Systems, Riga, Latvia,
September 7, 2009.
4. J.Grundspenkis. Experience of Continuous Expansion of Adaptive Knowledge
Assessment System’s Functionality Based on Testing Results. The 5th E-learning
Conference, Berlin, Germany, August 31-September 1, 2009.
5. E.Lavendelis, J.Grunspenkis. MASITS – A Multi-Agent Based Intelligent
Tutoring System Development Methodology. IADIS International Conference
“Intelligent Systems and Agents 2009”, Algarve, Portugal, June 23, 2009.
6. A.Anohina, J.Grundspenkis. Scoring Concept Maps: an Overview. 10th
International Conference on Computer Systems and Technologies
(CompSysTech’09), Ruse, Bulgaria, June 18-19, 2009.
7. R.Lukasenko, J.Grundspenkis. A Conception of Agent-Based User Modeling
Shell for Intelligent Knowledge Assessment System. IADIS International
Conference e-Learning 2009, Algarve, Portugal, June 17-20, 2009.
8. E.Lavendelis, J.Grunspenkis. MASITS – A Tool for Multi-Agent Based
Intelligent Tutoring System Development. 7th International Conference on
Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems, Salamanca, Spain,
May 27, 2009.
9. Anohina A., Grundspenkis J. Learner’s Support in the Concept Map Based
Knowledge Assessment System. The 7th European Conference on e-Learning,
November 6-7, 2008, Agia Napa, Cyprus.
10. Zeltmate I., Kirikova M., Grundspenkis J. The Challenges in Knowledge
Representation for Analysis of Inter-Institutional Knowledge Flows. IADIS
International Conference: Cognition and Exploratory Learning in Digital Age,
CELDA 2008, October 13-15, 2008, Freiburg, Germany.
11. Graudina V., Grundspenkis J. Concept Map Generation from OWL Ontologies.
The Third International Conference on Concept Mapping, September 22-25, 2008,
Tallinn, Estonia & Helsinki, Finland.
12. Grundspenkis J., Zeltmate I. Formal Method of Functional Model Building Based
on Graph Transformations. The International Workshop on Modelling & Applied
Simulation (MAS 2008), September 17-20, 2008, Campora S. Giovanni
(Amantea, CS), Italy.
13. Grundspenkis J. Intelligent Agents in Logistics: Some Trends and Solutions. The
11th International Workshop on Harbor, Maritime & Multimodal Logistics
Modelling & Simulation, September 17-19, 2008, Campora S. Giovanni
(Amantea, CS), Italy.
14. Anohina A., Grundspenkis J., Nikitenko E. Early Orientation Towards Future
Profession: A Case Study of Introduction into Information Systems Development
for the First Year Students. The 17th International Conference on Information
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Systems Development ”Towards a Service-Provision Society” (ISD’2008),
August 25-27, Paphos, Cyprus.
15. Anohina A., Grundspenkis J. Towards Harmonization of Engineering Education
Curricula in Europe to Promote Student Mobility: A Case Study. The 5th
WSEAS/IASME International Conference on Engineering Education (EE’08),
July 22-24, 2008, Heraklion, Crete Island, Greece.
16. Grundspenkis J. Knowledge Creation Supported by Intelligent Knowledge
Assessment System. The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics
and Informatics, June 29 – July 2, 2008, Orlando, Florida, USA.
17. Lavendels, J., Šitikovs, V., Grundspeņķis, J., Vinogradova, V. Study program
improvement in RTU to enhance graduates competitiveness. Kaunas, Lithuania,
October 4-6, 2007.
18. Anohina, A., Lavendelis, E., Grundspenkis, J. Concept Map Based Knowledge
Assessment System with Reduction of Task Difficulty. 16th International
Conference on Information Systems Development (ISD`2007), Galway, Ireland,
August 29-31, 2007.
19. Grundspenkis J. Development of Concept Map Based Adaptive Knowledge
Assessment System. IADIS International Conference: e-Learning 2008, part of
IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems, July 2225, 2008, Amsterdam, The Netherlands.
20. Lavendelis E., Grundspenkis J. Open Holonic Multi-Agent Architecture for
Intelligent Tutoring System Development. IADIS International Conference:
Intelligent Systems and Agents (ISA 2008), part of IADIS Multi Conference on
Computer Science and Information Systems, July 22-24, 2008, Amsterdam, The
Netherlands.
21. Anohina A., Grundspenkis J. Requirements of the Plagiarism Detection Tool for
Processing Template-Based Documents. The 8th International Baltic Conference
on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS 2008), June 2-5, 2008,
Tallinn, Estonia.
22. Kirikova M., Grundspenkis J., Sukovskis U. Educational “Ecosystem” for
Information Systems Engineering. The International Symposium on Tools and
Methods of Competitive Engineering (TMCE 2008), April 21-25, 2008, Izmir,
Turkey.
23. Anohina A., Grundspenkis J., Lavendels J., Shitikov V., Vinogradova V.
Improvement of the University Programme on the Base of Modularity. The 6th
International Scientific Conference “Legal, Political and Economic Initiatives
towards Europe of Knowledge”, March 14, 2008, Kaunas, Lithuania.
24. Anohina, A., Pozdņakovs, D., Grundspenkis, J. Changing the Degree of Task
Difficulty in the Concept Map Based Assessment System. IADIS International
Conference e-Learning 2007, Lisbon, Portugal, July 6-8, 2007.
25. Lukashenko, R., Graudina, V., Grundspenkis, J. Computer – Based Plagiarism
Detection Methods and Tools: An Overview. Computer Systems and
Technologies and Workshop for PhD Students in Computing 2007
(CompSysTech`07), Rousse, Bulgaria, June 14-15, 2007.
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26. Grundspenkis, J. Intelligent Agent and Knowledge Management Perspectives for
the Development of Intelligent Tutoring Systems. 9th International Conference on
Enterprise Information Systems (ICEIS 2007), Madeira, Portugal, June 13-16,
2007.
27. Kirikova, M., Strazdina, R., Grundspenkis, J. and Osis J. Analysis of Business
Process Flexibility at Different Levels of Abstraction. 9th International
Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2007), Madeira, Portugal,
June 13-16, 2007.
28. Anohina, A. and Grundspenkis, J. Process Oriented Engineering Education
Supported by Intelligent Knowledge Assessment System. The 35th International
IGIP Symposium in cooperation with IEEE/ASEE/SEFI „Engineering educationthe priority for global development”, Tallinn, Estonia, September 18-21, 2006.
29. Graudina V. and Grundspenkis J. Conceptual Model for Ontology-Based
Adaptive Assessment System, The Third E-Learning Conference – Computer
Science Education, Coimbra, Portugal, September 7-8, 2006.
30. Anohina A., Graudina V. and Grundspenkis J. Using Concept Maps in Adaptive
Knowledge Management. The 14th International Conference on Information
Systems Development 2006, ISD 2006, Budapest, Hungary, August 31September 2, 2006.
31. Kirikova M. and Grundspenkis J. Towards Knowledge Management Oriented
Information System: Supporting Research Activities at the Technical University.
The 14th International Conference on Information Systems Development 2006,
ISD 2006, Budapest, Hungary, August 31- September 2, 2006.
32. Anohina A. and Grundspenkis J. Prototype of Multiagent Knowledge Assessment
System for Support of Process Oriented Learning. The seventh International
Baltic Conference on Databases and Information Systems, Baltic DB&IS 2006,
Vilnius, Lithuania, July 3-6, 2006.
33. Grundspenkis J. Agent-Based Framework for Modelling of Organization and
Personal Knowledge from Knowledge Management Perspective. PROLAMAT
2006, IFIP TC5 International Conference, Shanghai, China, June 15-17, 2006.
34. Lavendelis E. and Grundspenkis J. Simulation Tool for Multicriteria Auctions in
Transportation and Logistics Domain. International Conference on Computer
Systems and Technologies, CompSysTech’06, Veliko Tarnovo, Bulgaria, June 1516, 2006.
35. Pozdnyakov D. and Grundspenkis J. An Overview of the Agent Based Systems
for the Business Process Management. International Conference on Computer
Systems and Technologies, CompSysTech’06, Veliko Tarnovo, Bulgaria, June 1516, 2006.
36. Grundspenkis J. and Lavendelis E. Multiagent Based Simulation Tool for
Transportation and Logistics Decision Support. The 3rd International Workshop
on Computer Supported Activity Coordination (CSAC 2006) in Conjunction with
ICEIS, Pafos, Cypres, May 23-25, 2006.
37. Grundspenkis J., Lavendels J., Novickis L. and Shitikov V. Compatibility of the
Principles of Computer-Based and Classical Teaching. International Conference
“Web Based Communities”, San Sebastian, Spain, February 26-28, 2006.
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38. Grundspenkis J., Lavendels J. and Shitikov V. Improvement of the University
Programme on the Base of Modularity. International Conference “Informatics in
the Scientific Knowledge”, Varna, Bulgaria, 2006.
39. Grundspenkis J., Lavendels J., and Shitikov V. Interrelations of Informatics
Courses in Secondary Schools and University. International Conference
“Informatics in the Scientific Knowledge”, Varna, Bulgaria, 2006.
40. Graudina V, and Grundspenkis J. Technologies and Multi-Agent System
Architectures for Transportation and Logistics Support: An Overview. The
International Conference on Computer Systems and Technologies –
CompSysTech’05, June 16-17, 2005, Varna, Bulgaria.
41. Valkovska I. and Grundspenkis J. Development of Frame Systems Shell for
Learning of Knowledge Representation Issues. The International Conference on
Computer Systems and Technologies – CompSysTech’05, June 16-17, 2005,
Varna, Bulgaria.
42. Graudina V, and Grundspenkis J. The Role of Ontologies in Agent-Based
Simulation of Intelligent Tutoring Systems. The 19th European Conference on
Modelling and Simulation (ECMS 2005), June 1-4, 2005, Riga, Latvia.
43. Valkovska I. and Grundspenkis J. Representation of Complex Agents by Frames
for Simulation of Internal Relationships in Structural Modelling. The 19th
European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2005), June 1-4,
2005, Riga, Latvia.
44. Apshvalka D. and Grundspenkis J. Personal and Organizational Knowledge
Management as a Driving Force for Business Process Effectiveness. International
Conference “Information Technologies for Business 2005”, May 27, 2005,
Kaunas, Lithuania.
45. Grundspenkis J. Conceptual Framework for Integration of Multiagent and
Knowledge Management Techniques in Intelligent Tutoring Systems The 13th
International Conference on Information Systems Development, ISD 2004, 11-14
September, Vilnius, Lithuania.
46. Apshvalka D. and Grundspenkis J. Personal Knowledge Management and
Intelligent Agent Perspective. The 14th International Conference on Information
Systems Development, ISD’2005, 15-17 August, 2005, Karlstad, Sweden.
47. Grundspenkis J. Automated Transformation of the Functional Model into the
Diagnosis Knowledge Base. The 5th International Conference on Quality,
Reliability and Maintenance, QRM 2004, Oxford, 1-2 April, 2004.
48. Grundspenkis J., Kirikova M., Vinogradova V. Meeting Educational Challenges
by Knowledge Management, The College Teaching and Learning Conference,
January 5-9, 2004, Lake Buena Vista, Florida, USA.
2.8. Piedalīšanās ar referātiem citās konferencēs
1. R.Lukasenko, M.Vilkelis, A.Anohina-Naumeca, J.Grundspenkis. Feedback in the
Concept Map Based Intelligent Knowledge Assessment System. The 50th
Scientific Conference at Riga Technical University, Riga, Latvia, October 14,
2009.
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2. Grundspenkis J., Anohina A. Evolution of the Concept Map Based Adaptive
Knowledge Assessment System: Implementation and Evaluation Results. The
49th Scientific Conference at Riga Technical University, October 15, 2008, Riga,
Latvia.
3. Grundspenkis J., Strautmane M. Usage of Graph Patterns for Knowledge
Assessment Based on Concept Maps. The 49th Scientific Conference at Riga
Technical University, October 15, 2008, Riga, Latvia.
4. Lavendelis E., Grundspenkis J. Design of Multi-Agent Based Intelligent Tutoring
Systems. The 49th Scientific Conference at Riga Technical University, October
15, 2008, Riga, Latvia.
5. Lavendelis E., Grundspenkis J. Requirements Analysis of Multi-Agent Based
Intelligent Tutoring Systems. The 49th Scientific Conference at Riga Technical
University, October 15, 2008, Riga, Latvia.
6. Lanka A., Grundspenkis J., Anohina A., Pozdnyakov D., and Lavendelis E.
Knowledge Assessment and Self-Assesssment in the Process-Oriented Learning
Using Intelligent System Based on Concept Maps, Starpaugstskolu Zinātniski
praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības problēmas”,
Transporta un sakaru institūts, 2006.gada 23.-24.februāris, Rīga, Latvija.

3. PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem)
3.1. Vadītie promocijas darbi
2009.g. Egons Lavendelis. “Atvērta daudzaģentu arhitektūra un metodoloģija
intelektuālu mācību sistēmu izstrādei”
2007.g. Alla Anohina. “Adaptīvas apmācības un zināšanu vērtēšanas
intelektuāla atbalsta sistēmas izstrādāšana”
2006.g. Agris Ņikitenko. “Hibrīdas intelektuālas sistēmas izstrādāšana un
realizēšana”
3.2. Recenzētie promocijas darbi
2009.g. Sigita Misiņa-Egle. “Induktīvās klasifikācijas
inkrementālu apmācību analīze un realizācija”

algoritmu

ar

2009.g. Tatjana Rikure. “Uz psihofizioloģiskā stāvokļa modeļa balstīto
adaptīvo apmācības sistēmu izstrādāšana”
2008.g. Nataļja Pavlova. “Platformneatkarīgā modeļa izstrādes pieeja
modeļvadāmas arhitektūras ietvarā”
2007.g. Natālija Prokofjeva. “Datorizētās zināšanu pārbaudes modeļi un
metodes”
2006.g. Pēteris Grabusts. “Nosacīto likumu veidošanas metožu izpēte un
izstrādāšana uz daudzdimensiju datu izlases pamata”
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3.3. Studiju programmas vadīšana
Studiju programmas “Datorsistēmas” direktors
3.4. Vadītie maģistra darbi (skaits)
2009.g. – 2 darbi
2008.g. – 2 darbi
2007.g. – 8 darbi
2006.g. – 4 darbi
2005.g. – 3 darbi
2004.g. – 13 darbi
Kopā pēdējos 6 gados – 32 darbi
3.5. Vadītie bakalaura darbi (skaits)
2009.g. – 6 darbi
2008.g. – 8 darbi
2007.g. – 4 darbi
2006.g. – 5 darbi
2005.g. – 14 darbi
2004.g. – 14 darbi
Kopā pēdējos 6 gados – 51 darbs
3.6. Studiju priekšmeti (nosaukums, apjoms kredītpunktos)
Diskrētās struktūras datorzinātnēs – 3 KP
Sistēmu teorijas metodes – 2 KP
Mākslīgā intelekta pamati – 3 KP
Ievads mākslīgajā intelektā – 2 KP
Mākslīgais intelekts – 4 KP
Sistēmu un procesu teorija – 4 KP
Datorsistēmu projektēšana (zinātniskais seminārs) – 2 KP
Datorsistēmu projektēšanas metodes (zinātniskais seminārs) – 2 KP
Struktūrmodelēšana – 10 KP
Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā – 5 KP
Izkliedētas intelektuālas sistēmas – 5 KP
Zināšanu pārvaldība (Vidzemes augstskola) – 3 KP
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3.7. Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks
Nav
3.8. Sagatavotie mācību līdzekļi
Sagatavoti mācību līdzekļi elektroniskā formā bakalauru studiju kursiem
„Diskrētās struktūras datorzinātnēs”, „Sistēmu teorijas metodes” un „Mākslīgā
intelekta pamati”.
Sagatavoti 4 laboratorijas darbi un to apraksti (“Intelektuālie aģenti”,
“Pārmeklēšana”, “Plānošanas aģenti”, “Induktīvā apmācība”) maģistru studiju
kursam ”Mākslīgais intelekts”.
Sagatavots studiju darba izpildes šablons bakalaura studiju kursam “Mākslīgā
intelekta pamati”.
Sagatavotas prasību specifikācijas patstāvīgo darbu izpildei un referātiem
doktorantūras studiju kursiem “Struktūrmodelēšana”, “Modernās metodes
datorsistēmu projektēšanā” un “Izkliedētas intelektuālas sistēmas”.
3.9. Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai
ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs
Nav
3.10. Cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem)
2006.g. Lekciju lasīšana kursā “Mākslīgais intelekts” maģistrantiem un
doktorantiem Viļņas Gedimina Tehniskajā universitātē.
2006.g. Lekciju lasīšana kursā “Ievads mākslīgajā intelektā” Brēmenes
Lietišķo zinātņu augstskolā.

4. ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem)
4.1. LZA un ārvalstu ZA locekļi
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis
4.2. Promocijas padomju locekļi, LZP eksperti, profesoru padomju locekļi,
zinātnisko žurnālu redkolēģijas locekļi
Promociju padomes P-07 priekšsēdētājs
LZP eksperts (Informātika un inženierzinātnes)
DITF Profesoru padomes priekšsēdētājs
RTU zinātnisko rakstu 5.sērijas “Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas”
galvenais redaktors
Žurnāla “Avtomatika i vichisliteljnaja tehnika” redkolēģijas loceklis
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4.3. Saeimas, Valdības un LR centrālo organizāciju padomju un komisiju locekļi
Nav
4.4. Starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi un eksperti, konferenču
organizācijas un programmu komiteju vadītāji un locekļi
4.4.1. Starptautisko zinātnisko organizāciju loceklis
Baltijas valstu operāciju pētīšanas savienības (BaltORS) Domes loceklis
IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) asociētais biedrs
ACM (Association for Computing Machinery) biedrs
IFAC (International Federation of Automatic Control) asociētais biedrs
SCSI (The Society for Computer Simulation International) asociētais biedrs
EUNIS (European University Information Systems Organisation) asociētais
biedrs
ECCAI (European Co-ordinating Committee of Artificial Intelligence)
asociētais biedrs
IADIS (International Association for Development of the Information Society)
biedrs
4.4.2. Starptautisko konferenču organizācijas komiteju priekšsēdētājs
16th International Conference on Advanced Information Systems Engineering
(CAiSE*04)
13th International Conference on Advances in Databases and Information
Systems (ADBIS 2009)
4.4.3. Starptautisko konferenču organizācijas un programmu komiteju loceklis
International Baltic Workshop on Data Bases and Information Systems (2004,
2008, 2008, 2010)
Advances in Data Bases and Information Systems (ADBIS’09)
The 15th and 16th Conferences on Advanced Information Systems
Engineering (CAiSE*04 un CaiSE*05)
Information Systems Development (2004, 2005, 2009, 2010)
International Conference on Computer
(CompSysTech 2004, 2005, 2010)

Systems

and

Technology

International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital
Age (CELDA 2008)
IADIS International Conference on Intelligent Systems and Agents (ISA
2008)
7th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research
(BIR 2008)
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4.5. Citi augstskolā veicamie pienākumi
RTU Senāta loceklis
RTU Konventa loceklis
RTU Senāta zinātnes komisijas loceklis
RTU Senāta informācijas tehnoloģu komisijas loceklis
RTU Senāta stratēģiskās komisijas loceklis
RTU Datorzinātnes
priekšsēdētājs

un

informācijas

tehnoloģijas

fakultātes

Domes

RTU Lietišķo datorsistēmu institūta Padomes priekšsēdētājs
4.6. Cita būtiska informācijas
Latvijas un Igaunijas datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas studiju
programmu novērtēšanas un akreditācijas ekspertu komisiju priekšsēdētājs
un/vai loceklis.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds: Sandra Gudzuka
E-pasts:
sandra.gudzuka@rtu. lv
Tālrunis darbā: 67089128
Personas kods: 280458-12753

VALODAS
Dzimtā valoda: latviešu
Citas valodas: krievu; angļu
IZGLĪTĪBA
1996- LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Psiholoģijas maģistre
1984- Ļeņingradas valsts universitātes Psiholoģijas fakultāte
Psihologa pasniedzēja diploms

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2007- LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes doktorante
DARBA PIEREDZE
RTU HI Sociālo zinātņu katedras prakt. docente no 2007.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers Prior Learning. TIMABalt. ( Leonardo projekts) Pētniece.
Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā. ESF, 2006./07.
Pasniedzēja
Studentu attieksme pret augstāko militāro karjeru. RTU sociologu grupas empīrisks
pētījums.2004./ 2005
Doktorantūras studijas 2007-2010. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Specializācija:
Psiholoģiskā pedagoģija. Promocijas darba tēma: Augstskolas pedagogu darba motivācija.
Arodizglītības akcentu maiņa. IZM, ESF starptautisks projekts. 2000.- 2002gg. dalībniece.

PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
RTU Zinātniskie raksti: Humanitārās un sociālās zinātnes:
Personāla atlases un novērtēšanas psiholoģiskie aspekti. 2002
Darbinieku motivācija un apmierinātība ar darbu Latvijas uzņēmumā. 2003
Studentu attieksme pret augstāko militāro karjeru. 2004
Attitude as an aspekts of vocational pedagogues professional competence.//Žurnāls
Vocational Education.Research and Reality.Kaunas, Lietuva, 2009/17

Mācību un metodiskie līdzekļi
Grupas lēmumu pieņemšana. Met. rakstu krājumā: Industriālās attiecības. RTU, 2004
Pedagogu komunikatīvā kompetence un saskarsmes problēmas. Zin.rakstu
kr.Personība. Laiks. Komunikācija. Rēzekne, 2001

DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
RTU ikgadējās Zinātniskās konferences
2007. – referāta tēma „ RTU studentu apmierinātība ar studiju vidi.”
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē- kopš 1994.gada RTU
RPIVA 2007/ 08 m.gg.
Lekciju kursi
Saskarsmes pamati - 2 KP
Sociālā psiholoģija – 2 KP
Saskarsmes psiholoģija – 2 KP
Organizāciju psiholoģija

CITA INFORMĀCIJA
Latvijas profesionālo psihologu asociācijas locekle.

Aprīlis, 2010

S.Gudzuka

Ilmārs Iltiņš
CURRICULUM VITAE
DZIMŠANAS
DATUMS UN
VIETA:
MĀJAS
ADRESE:
DARBA
VIETAS
ADRESE:
IZGLĪTĪBA UN
ZINĀTNISKIE
GRĀDI

INFORMĀCIJA
PAR DARBU
2007. – pašlaik
2000. – 2007.
1995. – 2000.
1987.- 1995

1953. gada 13. jūnijs
Zalves iela 56, Rīga LV-1046,
Tel. 26535757
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģijas fakultāte,
Inženiermatemātikas katedra, Meža iela ¼ - 146,
Rīga, LV-1007, tālr./faks 67089528/67089694
Inž. zinātņu doktors (Dr. sc.
1993.
Ing)(Rīgas Tehniskās universitātes
Promocijas padome P-03, diploma nr.
B-D Nr. 000718).
1985.
Tehnisko zinātņu kandidāts
(Lietuvas ZA Enerģētikas fizikāli tehnisko problēmu institūta
Specializētā padome K011.04.01,
diploma nr. TH Nr. 087294),
disertācijas tēma: “ Difūzijas
koeficienta atkarība no mitruma,
žāvējot pārtikas graudus, un no
koncentrācijas, šķīdinot elektrolītu”.
1979.Aspirantūra Rīgas Politehniskā
1982.
institūta Siltumenerģētikas katedrā
Studijas Rīgas Politehniskā institūta,
1971.Automātikas un Skaitļošanas Tehnikas
1976.
fakultātē, specialitātē „Pielietojumu
matemātika”

Asoc.profesors RTU Inženiermatemātikas katedrā
docents RTU Inženiermatemātikas katedrā
docents RTU Operāciju pētīšanas katedrā
vecākais pasniedzējs RTU Lietišķās matemātikas
katedrā

1986. – 1987.
1984.- 1986.
1982. – 1984.
1978. – 1979.
1976. – 1978.
ZINĀTNISKIE
GRANTI UN
PROJEKTI

vecākais zinātniskais līdzstrādnieks RTU Skaitļošanas
tehnikas katedrā
jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks RTU
Siltumenerģētikas katedrā
inženieris – konstruktors. Specializētais sintētiskās
izolācijas konstruēšanas birojs.
inženieris – matemātiķis. Valsts Standartizācijas
zinātniski pētnieciskais institūts
inženieris - matemātiķis . Lauksaimniecības ministrija.

1. Grants Nr. 01.0850 ” Informācijas apstrādes
asociatīvie modeļi un algoritmi identifikācijas un
vadības uzdevumos”
2. Grants Nr. 96.0527 ” Sildīšanas un dzesēšanas
ciklu optimizācija ”.
3. Grants Nr. 01.0643 ” Elektroizolācijas
novecošanās modelēšana ”.
1. ESF projekts. ”Vispārīgo dabas zinātņu
multimediju mācību materiālu izstrāde tehnisko
augstskolu inženierzinātņu studentiem”.
Termiņš 1.10.2005–30.09.2008. Līgums
Nr.2005/0127/VPDI/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.
2./0021/0007.
2. ESF projekts. ”Datoru matemātisko sistēmu
ieviešana mācību procesā augstskolā”. Līgums
Nr.
2006/0254/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0
093/0063.
3. ESF projekts. ”RTU inženierzinātņu studiju
programmu un pētniecības kvalitātes un
pieejamības uzlabošana ar moderniem IKT
risinājumiem”. Līgums Nr.
VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0061/0007.
4. ESF projekts. „Studiju programmu vispārējo
mācību kursu metodiskā un tehniskā
nodrošinājuma pilnveidošana”. Līgums Nr.
2006/0243/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2.
/0029/0098

SVARĪGĀKĀS
PUBLIKĀCIJAS
(pēdējo 6 gadu
laikā)
1. Iltins I., Iltina M. Calculating Dependence of Diffusion Coefficient on
Concentration following Concentration Measurements in Initial
Process Stage. Scietific Proceedings of Riga Technical University.
Series – Computer Science. Sērija 5, Sējums 29 (48), Rīga, RTU,
2006, p. 111. – 115.
2. M. Iltina, I. Iltins, A. Kolyshkin, I. Volodko. Transient Method for
Leak and partial blockage detection in pipelines. Third International
Conference of Applied Mathematics. Plovdiv, Bulgaria, August 12 –
18, 2006, p. 126.
3. Iltiņš, M. Iltiņa. Difūzijas vienādojuma ar vienkāršāko nelinearitāti
analītisks risinājums. Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskā
zinātniskā konference, 2006, lpp. 30.
4. Temkin A., Gerhards J., Iltins I. The Temperature Field of Cable
Insulation. Scietific Proceedings of Riga Technical University. Series
– Enerģētika un elektrotehnika. Sērija 4, Sējums 14, R., RTU, 2005, p.
94-99.
5. M. Iltiņa, I. Iltiņš. Skaitliskās metodes. Rīga, RTU, 2002, 95 lpp.
(Atkārtots izdevums 2005)
6. Iltina M., Iltins I. Generalized Taylor Series and its application for
calculating convolution. Scietific Proceedings of Riga Technical
University. Series – Computer Science. Sērija 5, Sējums 33 (49),
Rīga, RTU, 2007, p. 89.-93.
1. Matemātika ( pamatkurss).
PEDAGOĢISKAIS
2. Matemātikas papildnodaļas.
DARBS
3. Skaitliskās metodes.
4. Nelineārā optimizācija ( līdz 2002. gadam).
5. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
(neklātienei).
Siltumvadīšanas un difūzijas procesu matemātiskā
GALVENIE
modelēšana.
ZINĀTNISKIE
DARBĪBAS
VIRZIENI
DALĪBA ZINĀTNISKĀS UN
METODISKĀS
KONFERENCĒS (pēdējo 6
gadu laikā)

1. I. Iltiņš. Ā. Temkina mainīgo atdalīšanas metode. Rīgas Tehniskās
Universitātes 46. starptautiskā zinātniskā konference, 2005. gada 13. –
15. oktobris, lpp. 27.
2. Ā Temkins, J. Gerhards, I. Iltiņš. Kabeļa izolācijas temperatūras
lauks. Rīgas Tehniskās Universitātes 46. starptautiskā zinātniskā
konference, 2005. gada 13. – 15. oktobris, lpp. 43.
3. M. Iltina, I. Iltins, A. Kolyshkin, I. Volodko. Transient Method for
Leak and partial Blockage detection in pipelines. Third International
Conference of Applied Mathematics. Plovdiv, Bulgaria, August 12 –
18, 2006, p. 126.
4. I. Iltiņš, M. Iltiņa. Difūzijas vienādojuma ar vienkāršāko nelinearitāti
analītisks risinājums. Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskā
zinātniskā konference, 2006. gada 12. – 14. oktobris, lpp. 30.
5. M. Iltina, I. Iltins, I. Volodko. Temperature Field Created by Lasting
Variable Exteral Influence. Fourth International Conference of
Applied Mathematics, Plovdiv, Bulgaria, August 12-18, 2007, vol. 2,
p.218.
6. M. Iltiņa, I. Iltiņš. Par vispārinātās Teilora rindas pielietošanu
siltumvadīšanas
vienādojuma
risināšanā.
Rīgas
Tehniskās
Universitātes 49. starptautiskā zinātniskā konference, 2008. gada 13. –
15. oktobris, lpp. 31.
7. M. Iltina, I. Iltins. Calculation of Diffusion Process Nonlinearity
According to Mass Measurments. 13th WSEAS International
Conference on Applied Mathematics. Puerto De La Cruz, Tenerife,
Canary Islands, Spain, December 15-17, 2008. p. 105. – 109.
8. M. Iltina, I. Iltins. Determining Temperature conduction Coefficient
as per Temperature Measurments at Variable Boundary Conditions.
14th International Conference. Mathematical Modeling and Analysis.
Daugavpils, Latvia, May 27-30, 2009. p.33.
9. M. Iltina, I. Iltins. Calculation of Heat Exchange Coefficient on the
Boundary of a Solid Body Using Temperature Measurments Inside
the Body. 8th Latvian Mathematical Conference. Valmiera April 9-10,
2010. p. 35.
10.I. Volodko, M. Iltina, I. Iltins, V. Gosteine. Blackboard Learning
System Application for Teaching Mathematics. 35th International IGIP
Symposium in cooperation with IEEE/ASEE/SEFI, 2006 – 09 – 18,
Tallin, Estonia, p. 76.
11.I. Volodko, M. Iltina, I. Iltins, V. Gosteine. Additional Opportunities
for Teaching Mathematics by Means of Online Mathematical Courses.
SEFI and IGIP Annual Conference 2007, Miskolc, Hungary, July 1-4,

2007. p. 23.
12.I. Iltins, M. Iltina. Teaching Numerical Methods with “Mathematica”
at Riga Technical University. 5th WSEAS/IASME International
Conference on Engineering Education (EE’08), Heraklion, Greece,
July 22-24, 2008. p. 460.
2010. gada 5. maijs

CURRICULUM VITAE
PERSONAL INFORMATION
Surname, first name: Anatolijs Jemeļjanovs
Telephone at work: 67089510
Identity number: 300737-12701

LANGUAGE PROFICIENCY
Mother tongue: Russian
Other languages: Latvian, German

EDUCATION
1960 -1966
Riga Polytechnic Institute
Engineer – chemistry technologist
1955 - 1958
Leningrad Fire Fighting Technical School
Fire fighting specialist

SCIENTIFIC DEGREES
1993 - Dr.habil.sc.ing.
1986 – Dr.sc.ing.
1976 – Candidate of Technical Sciences
WORK EXPERIENCE
since 2004 – up to present
Riga Technical University
Department of Civil Defence
Professor
1994 - 2001
Riga Technical University
Head of Professor’s group of Civil Defence
1989 - 1994
Riga Technical University
Head of Department of Civil Defence
1986 - 1989
LR State Control
Head of a structural unit
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1958 - 1986
LR Fire Fighting Board
Fire Fighting Experimental laboratory
Engineer
Fire Fighting Board
Deputy Head
Latvian Civil Defence Fire Fighting Service
Deputy Head
RESEARCH WORK AND PARTICIPATION IN RELEVANT ACADEMIC
PROJECTS
2007
INTERREG III A - Southern priority project „Cross-border cooperation initiative in
developing the crisis management system in neighbouring regions of Latvia and Lithuania
(CBRM), the main partner on the part of Latvia - Jelgava City Council, the 8th partner – Riga
Technical University, expert consultant, October - November 2007.
2007
Project of Ministry of Education and Science and RTU R7219 „ Scientific substantiation of
permissible fire risks in Latvia”, scientific supervisor.
2006 – 2007
RTU project No.28-2006/11 „Analysis of evaluating scientifically substantiated factors of
explosiveness and fire hazardousness”, research associate.
2006
Project of Ministry of Education and Sciences and RTU U7112”Development of methodology
for quantitative assessment of fire risks in educational establishments of Latvia”, scientific
supervisor.
2002
Development of LR Standard Project „Fire Safety. General requirements” ordered by LR
Ministry of Internal Affairs, contract No. 6644, 15 September 2002, project manager.
2002
„Enhancement of education in the sphere of life safety” ordered by LR Ministry of Education
and Sciences, contract No. 6657, 15 July 2002, executor.
2001
„Research and submission of proposals for the Latvian Standard „Fire fighting. General
Requirements.””, contract No.6566, 19 October 2001, executor.
Patents:
3 patents registered and granted.
An invention on fire safety is prepared for submission to the Patent Office.
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PUBLICATIONS
Scientific publications

1. Enhancement of the role of science and education in solving problems of technogenic
environment. //International scientific conference “Research problems of technogenic
environment protection”, (co-author, 30 March 2007, RTU, Riga, Scientific proceedings,
Riga: RTU Publishing house, 2007, pp.8 -14) (in Latvian).
2.Integration of sciences as a condition of enhancement of stability of living conditions.//
International scientific conference “Research problems of technogenic environment
protection”,(co-author, 30 March 2007, RTU, Riga, Scientific proceedings, Riga: RTU
Publishing house, 2007, pp.23 -33 (in Latvian).
3. Protection of Latvian people and environment from technical and nature threats//
International scientific conference “Research problems of technogenic environment
protection”, (co-author), 30 March 2007, RTU, Riga, Scientific proceedings, Riga: RTU
Publishing house, 2007, pp.34 -39 (in Latvian).
4.Impact of technogenic risks on environment and economic development of Baltic Europe//
IV international seminar „Development of Baltic Europe”, Torun, Poland, Copernicus
University, 15 – 16 June, 2007 ( co-author) (in Russian).
5.„Substantiation of permissible level of fire risks in Latvia (co-author)//1st International
Congress of Ecology (3rd International scientific conference „Ecology and life safety of
industrial and transport enterprises ELPIT - 2007”, Togliatti, Russia, 20-23 September 2007,
Proceedings of Togliatti State University, vol.1, pp.118-125 (in Russian).
6. „Problems of classifying premises into categories taking into account factors of
explosiveness”// 1st International Congress of Ecology (3rd International scientific conference
International scientific conference „Ecology and life safety of industrial and transport
enterprises ELPIT - 2007”, Togliatti, Russia, 20-23 September 2007, Scientific proceedings of
Togliatti University, vol.3, pp.265-268 (co-author) (in Russian).
7. Preventive management of risks caused by human factors in transport//scientific
proceedings „Developmental problems of national economy and entrepreneurship”, Riga:
RTU Publishing house, 2006, pp.172 - 173 (in Latvian).
8.Technogenic risk and theory of technogenic safety//Ecology and scientific and technical
progress./5th international scientific and practical conference for students, post graduates and
young scholars- Perm, 2006, pp.2 – 7 (in Russian).
9. „Assessment of technogenic safety of the city of Riga and its complex safety in the future
development of the city” //News of the Science Centre of Russian Academy of Sciences –
Samara: Samara Science Centre, 2005, pp.94 -98 (in Russian).
10. Innovation risks in entrepreneurship.//Proceedings of the 8th international readings of
International Academy of Science of Ecology and Life, IASEL publishing house, 2004,
pp.85-87 (in Russian).
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11. Burning of solid household waste – risk for health //[Proceedings of the 8th international
readings of International Academy of Science of Ecology and Life, IASEL publishing house,
2004, pp.117 - 119 (in Russian).
12. Preconditions and implementation of technogenic risks. // Proceedings of the 8th
international readings of International Academy of Science of Ecology and Life, IASEL
publishing house, 2004, pp.278 - 280 (in Russian).
13. Methodological aspects of identifying natural and technical risks.//Proceedings of the
international scientific conference „Ecology and progress of science and technologies”, Perm,
2004 (in Russian).
14. Assessment aspects of fire safety and fire risks./J.Puškina, A.Jemeļjanovs//Safety and
development of nation: proceedings of international scientific conference – Daugavpils: 2004,
pp.1 -6 (co-author) (in Latvian).
15. Protection of Latvian people and environment from technical and nature threats// Safety
and development of nation.//Proceedings of international scientific conference, Daugavpils, 1
– 2 June 2004, pp.6 -12 (co-author) (in Latvian).
16. Forecasting of development of technogenic accidents and their management on the basis
of theory of specific features of reflections (theory of catastrophes)//Proceedings of the 2nd
international scientific conference for students, post graduates and young scholars „Ecology
and progress of science and technologies – Perm, 2004. pp.6 - 8
(co-author) (In Russian).
17. Methodological aspects for identification of natural technogenic risks //Proceedings of the
2nd international scientific conference for students, post graduates and young scholars
„Ecology and progress of science and technologies – Perm, 2004
(In Russian).
18. Preconditions and implementation of technogenic risks. // Proceedings of international
conference „Risks in contemporary world: their identification and defence” Petersburg, 2 -4
June 2004, IASEL publishing house, 2004, pp.10 – 12 (co-author) (in Russian).
19. Fires as negative economic and ecological implications on performance.// Proceedings of
the 2nd international scientific conference „Ecology and progress of science and
Technologies” – Perm, 2004, (in Russian).
20. Preconditions necessary for fulfilling the requirements of normative documents within the
context of technogenic safety //Proceedings of international conference Eco Balt’ 2003, Riga,
15-16 May 2003– Riga: 2003 (co-author) (in Latvian).
21. Explosiveness of ballast waters containing oil products.//International scientific
conference, St.Petersburg, 4 – 5 June 2003, (co-author) (in Russian).
22. Scientific, economic and technical substantiation for treating solid household //
International scientific conference, St.Petersburg, 4 – 5 June 2003, (co-author) (in Russian).
23. Fire risk and insurance.//Proceedings of Riga Technical University “Economics and
entrepreneurship”, vol.6– Riga: RTU, 2003, pp.105 – 110 (co-author) (in Latvian).
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24. The rescue service stability in technogenic and nature disasters.//4th International
Disaster and Emergency readiness conference, 14 - 15 October 2003, Kennington, London.
(co-author).
25. Performance of emergency services taking into account international standards
//Proceedings of international scientific conference „Way out of global ecological crisis”, St,
Petersburg, 2001 (in Russian).
26. Systemic and functional approach to decision-making in emergency and safety service on
the basis of forecasting.//Proceedings of scientific readings: Publishing house of International
Academy of Ecology and Life Safety, 2001, (co-author) (in Russian).
27. Conceptual approach to reducing fire risks in //Proceedings of the 3rd international
scientific conference “Novelties in ecology and life safety” IAELPS, 2001 (co-author) (in
Russian).
28. Innovative approach to assessment of damage caused by fire in the rural areas of
Latvia.//Proceedings of Riga Technical University “Economics and Entrepreneurship” vol. 2.
- Riga, 2000, pp. 44.-50 (co-author) (in Latvian).
29. The proposals for the concept of the complex safety system of transit goods in Latvia.
//Proceedings of international conference ‘ Eco Balt’ 2000, Riga, 26 – 27 May 2000 (coauthor).
30. Simulation model of normative service of population by Fire and Rescue
service.//Proceedings of International Ecology Symposium, St.Petersburg, 3 – 4 June 2000 (in
Russian).
31. Role of engineering economics in providing life safety for the development of
entrepreneurship – Riga: RTU, 2000 (in Russian).
Teaching and methodological materials
1. A.Jemeļjanovs, J.Ieviņš, J.Puškina „Assessment of risks in objects”, Riga, RTU,
2007. (ISBN 978-9984-39-394-0). (In Latvian).
2. A.Jemeļjanovs, O.Jemeļjanovs, Ē.Palītis. Procedure for assessing risks of industrial
accidents and measures to be taken to reduce them. /Civil defence./Training material, Riga,
RTU, 2004. (ISBN 9984-32-177-0). (In Latvian).
3. V.Jemeļjanovs, A.Jemeļjanovs „Civil Defence”, lecture notes, 2004. (In Latvian).
4. A.Jemeļjanovs, Ē.Pālītis, V.Jemeļjanovs.
Laboratory (practical) work „Plan of measures in civil defence”, RTU, Riga, 2000 (ISBN

PARTICIPATION IN SCIENTIFIC CONFERENCES

1. 2007
International seminar „Development of Baltic Europe” , M.Copernicus University,
Torun,Poland.
2. 2007
International scientific conference „Research Problems of technogenic environment
protection”, Riga: RTU.
5

3. 2006
5th international scientific conference for students, post graduates and young scholars - Perm:
PSTU.
4.2004
2nd international scientific conference for students, post graduates and young
scholars”Ecology and progress of science and technologies”. – Perm, Russia.
5. 2 – 4 June 2004
International scientific conference „Risks of contemporary world: identification and
protection”, St. Petersburg (co-author)
7. 15 – 16 May 2003
International conference Eco Balt’ 2003, Riga, (co-author).
8. 14 – 15 October 2003
4TH International Disaster and Emergency readiness conference, Kensington, London. (Coauthor).
9. 2001
Scientific readings of International Academy of ecology and life protection sciences
(IAELPS), (co-author).
10. 2001
International scientific conference “Strategy for finding way out of global ecological crisis”,
St.Petersburg, November 2001.
3rd international conference “Novelties in ecology and life protection”, St,Petersburg,
IAELPS, (co-author).

PEDAGOGICAL WORK
Length of pedagogical work experience in higher education – 9 years.
Courses taught
1. Lecture „Methodological fundamentals for development of recommendations for reducing
fire risks in technological processes undergoing fire and explosive treatment.
2. Lecture course „Risk assessment in objects”, methodological management.
3. Lecture course „Fire research, examination and appraisal”, methodological management.
4. Profession standard „Engineer of fire safety and civil defence” PS 0278, approved by
Ministry of Education and Sciences, 17 September 2004, resolution No.537, member of the
working group.
Development and management of study programmes
1. Member of the working group of labour protection and civil defence study programmes of
RTU EEF.
2. „Fire safety and civil defence” 2nd level professional higher education study programme
(code 4686106), RTU Senate,27 June 2005, protocol No.497, accreditation by Ministry of
Education and Science for 2007 - 2013, methodological leadership.
3. Supervisor of 8 Master theses on problems of technogenic safety in Latvia (2007 – 2008)...
4. Consultant for two doctoral theses on economic aspects of fire safety.
6

ORGANIZATIONAL SKILLS AND COMPETENCES
- Director of Consultancy and Training Centre of Technogenic Safety of RTU EEF ILPCD;
- Co-chairman of scientific proceedings of the international conference „Research problems of
technogenic environment protection”, RTU, Riga, and 30 March 2007;
- Chief Editor of scientific proceedings of the international conference „Research problems
of technogenic environment protection”, RTU, Riga, 30 March 2007;
- International Academy of Ecology and Life Protection Sciences (IAELPS), St - Petersburg,
Russia, academician, member of Presidium, Chairman of the Research Council
„Technogenic Safety ”;
- Former member of RTU Senate;
- Former member of RTU Academic meeting (since 2006);
- former RTU EEF Council member.

ADDITIONAL INFORMATION
Awarded with Gold decoration „For special merits” by State Fire and Rescue Service
(Resolution No.411, 2 May 2007)
Laureate of Latvian SSR state prize.
Awarded with decoration „Star of Honours” and title „Merited research scientist” of
International Academy of Ecology and Life Protection Sciences (IAELPS).
Awarded with the medal «For braveness in Fire» as well as 16 other international prizes for
achievements in the sphere of fire safety, explosion and fire fighting, including the decoration
”Star of Scientist” and the medal „In honour of M.V.Lomonosov of IAELPS”.
Participant of several international exhibitions in Osaka, Poznan and Moscow and awarded
with gold, silver and bronze medals.
The author of more than 250 research works, textbooks and monographs.
Inventions in the sphere of ecology and fire safety.

Anatolijs Jemeļjanovs

Riga, 21 January 2007

-
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
CURRICULUM VITAE

1. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS
Vārds, uzvārds
Personas kods
Dzimšanas vieta
Dzīves vietas adrese
Izglītība

Akadēmiskie
nosaukumi un
zinātniskie grādi
Nodarbošanās

Valodu lietošanas
prasme

Mārīte Kirikova
170559-10556
Limbaži, Latvija
Šauļu 3-17, Rīga, LV-1055
Dr.sc.ing. Rīgas Tehniskā universitāte (1989. - 1993.) (Informācija un
informācijas sistēmas) Dipl. B - D Nr. 000756
Inženiere – sistēmtehniķe, Rīgas Tehniskā universitāte (1977 - 1982.)
(Automatizētās vadības sistēmas) Dipl. Nr. 356851
Dr.sc.ing.
RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo
datorsistēmu institūta Sistēmu teorijas un projektēšanas katedras
profesore (kopš 2007. g.) asociētā profesore (2004. – 2007. g.), pirms tam
docente (1995. – 2004. g.), lektore (1986. – 1995. g.), inženiere (1982. –
1986. g.) labotante (1980. - 1982.g.)
Latviešu (dzimtā), angļu (brīvi), krievu (brīvi)

2. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (2001. - 2009. g.)
Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībniece vai vadītāja
2004. – 2008.
2005. g.
2003. – 2004.

ES 6. ietvara ekselences tīkls „Kaleidoscope”: Concepts and methods for
exploring the future of learning with digital technologies” , līguma Nr.
507838, 2004. -2008. - dalībniece
ReDis Info IST Requalification of Disabled Persons (Leonardo da Vinci
projekts, līgums Nr. CZ04BF NT-168025) – projekta uzsākšanas
zinātniskā koordinatore
Zināšanu pārvaldība informācijas sistēmu projektēšanā un e – izglītībā –
Fulbright programmas individuālais projekts, veikts Boise State University,
ASV

Latvijas zinātņu padomes, izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu programmu un
projektu dalībniece vai vadītāja
2009.-2010.
2009. g.
2009. g.
2008. g.
2008. g.
2007.- 2008.
2004. – 2008.

Kompetenču aprakstu automatizētas normalizēšanas un sasaistes
metodes un prototipa izstrāde (RTU pētniecības projektam Nr. ZP2009/15) – projekta vadītāja
Spējo informācijas sistēmu izstrādes un vadības metodes, modeļi un rīki
(LZP Grants Nr.09.1245) - projekta vadītāja
Informācijas sistēmas pilotarhitektūra zināšanu prasību monitoringam
organizāciju tīklos (RTU-II zinātniskais projekts Nr.FLPP-2009/12) projekta vadītāja
Multidimensionāla biznesa procesu modeļa un tā izmantošanas metodes
(LZP grants Nr. 08. 2140) - projekta vadītāja
Informācijas arhitektūras modeļa izstrāde multifraktālām sistēmām (IZMRTU projekts Nr. R 7390) – projekta vadītāja
Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa
izstrāde, RTU zinātniskais projekts Nr. ZP 2007/06 – projekta vadītāja
Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana
apmācības procesu intelektuālam atbalstam (LZP grants Nr. 05.1644) –

Mārīte Kirikova CV

2007. g.
2007. g.
2006. – 2008.
2006. – 2008.

2006. – 2008.

2006. – 2007.
2006. g.
2006. g.
2006. g.
2005. - 2006.
2005. g.
2001. - 2004.
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dalībniece
Zināšanu pārvaldības sistēmas moduļa konceptuālā modeļa izstrāde uz
nākotni orientētiem pētījumiem (LZP grants Nr. 07.2057) – projekta
vadītāja
Multifraktālu informācijas sistēmu projektēšanas metodiku izstrāde (IZMRTU projekts Nr. R7199) – projekta vadītāja
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „Latvijas kokaugu
ģenētisko resursu datu bankas izstrāde“
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000082/P, 2006. - 2008. - dalībniece
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2.5.1.aktivitātes “Atbalsts
lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekts: „Inovatīvi
programmatūras inženierijas spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības
prasmju attīstīšanai- SPRĪDĪTIS” (līguma Nr.
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000077/P), 2006.- 2008. – 1. aktivitātes
vadītāja.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts: „Pētījumi m-studiju
produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā atbilstoši multimēdiju,
telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim – PUMPURS” (līguma
Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038), 2006. - 2008. dalībniece
Pirmā līmeņa zinātniskā pētījuma veikšanas metodikas izstrāde
datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas jomā (RTU projekts, 2006.2007.) - dalībniece
Zināšanu pārvaldības koncepcija Latvijas uzņēmumiem un organizācijām
(IZM-RTU projekts) - dalībniece
Informācijas sistēmas koncepcijas izstrāde RTU zinātniskās darbības
atbalstam (IZM-RTU projekts Nr. U 7121) – projekta vadītāja
Elektronisko pakalpojumu sistēmas arhitektūras izvēles metodikas izstrāde
(IZM-RTU projekts) - dalībniece
Divpusložu pieejas pielietojums elastīgas arhitektūras izstrādē
programmatūras inženierijas zināšanu ķermenim (RTU projekts) dalībniece
Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju efektivitātes analīzes
atbalstam (IZM-RTU projekts) – dalībniece
Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana zināšanu pārvaldības
un procesu reversās inženierijas mērķiem organizācijās (LZP grants) dalībniece

Nozaru padomju, asociāciju locekle
2007. ...
2005., 2007. ...
2005. ...

AIS (Association for information Systems) - locekle
IEEE - locekle
ACM (Association for Computing Machinery) – locekle

Nozīmīgākās publikācijas Informācijas tehnoloģijas nozarē
Publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos (Idea Group, Springer, Kluwer, ACADEMIC press,
IEEE, IOS Press)
Kopā 24 publikācijas, nozīmīgākās no tām:
Kirikova M. Towards flexible information architecture for fractal information systems. In: The
Proceedings of the International Conference on Information, Process, and Knowledge Management,
eKNOW 2009, A. Kusiac and S. Lee (Eds.), IEEE Computer Society, 2009, pp. 135-140, ISBN
978-0-7695-3531-9.
Kirikova M., Towards multifractal approach in IS development. In: Information Systems
development: Challenges in Practice, Theory and Education, Vol. 1., Ch. Barry, K. Conboy, M. Lang,
G. Wojtkowski , and W. Wojtkowski (Eds.), Springer, 2009, pp. 295-306, ISBN: 978-0-387-30403-8.
Apshvalka D., Donina D., Kirikova M. Understanding the problems of requirements elicitation: a
human perspective. In: Information Systems development: Challenges in Practice, Theory and
Education, Vol. 1., Ch. Barry, K. Conboy, M. Lang, G. Wojtkowski , and W. Wojtkowski (Eds.),
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Springer, 2009, pp. 211-224, ISBN: 978-0-387-30403-8.
Kirikova M. Enterprise Models as Data. Accepted for publication at 2nd Working Conference on The
Practice of Enterprise Modeling (PoEM 2009), 2009, in press, by Springer.
Makna J. and Kirikova M. Patterns-based IS change management in SMEs. Accepted for publication
at 18th International Conference on Information Systems Development (ISD2009), 2009, in press,
by Springer.
Rudzajs P. and Kirikova M. IT knowledge requirements identification in organizational networks:
cooperation between industrial organizations and universities. Accepted for publication at 18th
International Conference on Information Systems Development (ISD2009), 2009, in press by
Springer.
Kirikova M., Finke A., and Grundspenkis J. What is CIM: an information system perspective.
Accepted for publication at the MDA workshop associated to the 13th East-European Conference on
Advaces in Databases and Information Systems (ADBIS 2009), 2009, to be published by Springer.
Kirikova M., Strazdina R., Andersone I., and Sukovskis U. Quality of study programs: an
Ecosystems Perspective. Accepted at the workshop on Intelligent Educational Systems and
Technology-enhanced Learning (INTEL-EDU) associated to the 13th East-European Conference,
ADBIS 2009, 2009, to be published by Springer.
Zeltmate I., Kirikova M., and Grundspenkis J. Prototype for the knowledge representation supporting
Inter-Institutional knowledge flow analysis. Accepted for publication at IADIS International
Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2008), 2008, in press by
Springer.
Stirna J. and Kirikova M. How to support agile development projects with enterprise modelling. In:
Information Systems Engineering: From Data Analysis to Process Networks, P. Johannesson and E.
Soderstrom (Eds.), IGI Publishing, Hersley, New York, 2008, pp. 159-185, ISBN-13: 978-1-59904567-2.
Strazdina R. and Kirikova M. Process modelling perspectives analysis. In: The Practice of Enterprise
Modelling: Proceedings of the First IFIP WG 8.1 Working Conference, PoEM 2008, J. Stirna and A.
Persson (Eds.), LNBIP 15, Springer, 2008, pp. 210-216, ISBN-10 3-540-89217-6, ISBN-13 9978-3540-89217-5, ISSN 1865-1348.
Stecjuka J., Kirikova M. and Asnina E. Fractal modelling approach for supporting business process
flexibility. In: The Practice of Enterprise Modelling: Proceedings of the First IFIP WG 8.1 Working
Conference, PoEM 2008, J. Stirna and A. Persson (Eds.), LNBIP 15, Springer, 2008, pp. 98-110,
ISBN-10 3-540-89217-6, ISBN-13 9978-3-540-89217-5, ISSN 1865-1348.
Strazdina R., Stecjuka J., Andersone I, Kirikova M. Statistical analysis for supporting interinstitutional knowledge flows in the context of educational system. Accepted at the 19th International
Conference on Information Systems development (ISD2008), 2008, in Press by Springer.
Stirna J. and Kirikova M. How to support agile development projects with enterprise modelling. In:
Information Systems Engineering: From Data Analysis to Process Networks, P. Johannesson and E.
Soderstrom (Eds.), IGI Publishing, Hersley, New York, 2008, pp. 159-185, ISBN-13: 978-1-59904567-2.
Kirikova M. and Grundspenkis J. Towards knowledge management oriented information system:
supporting research activities at the technical university. In: Advances in Information Systems
Development: New Methods and Ppractice for the Networked Society Vol. 1, Magyar G., Knapp G.,
Wojkowski W., Wojkowski W.G., Zupančič J. (Eds.), Springer, 2007., pp.135-145, ISBN- 13 978-0387-70760-0.
Kirikova M. and Grundspenkis J. Towards knowledge management oriented information system:
supporting research activities at the technical university. Accepted at The 15th International
Conference on Information Systems Development, Budapest, Hungary, August 31 – September 2,
2006, in press, by Springer.
Sprice, R. and Kirikova, M. Feasibility study: New knowledge demands in turbulent business world.
Advances in Inforamtion Systems Development: Bridging the Gap Between Academia and Industry
Vol. 2, A.G. Nilsson, R.Gustas, W. Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, S. Wrycza, J.Zupancic (Eds.),
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Springer, 2006, pp. 131-142, ISBN-10: 0-387-30834-2, ISBN-13: 078-0387-30834-0.
Kirikova M. and Makna J. Renaissance of Business Process Modelling. In: Information Systems
Development Advances in Theory, Practice, and Education. Vasilecas, O., Caplinskas, A.,
Wojtkowski, G.Wojtkowski, W.Zupancic, J. (Eds.), Springer, 2005, ISBN: 0-387-25026-3, pp. 403414.
Grundspenkis J. and Kirikova M. Impact of the Intelligent Agents paradigm on Knowledge
Management. In: Intelligent Knowledge Based Systems. C.T. Leondes (Ed.) Kluwer Academic
Publishers, Boston USA, 2004, pp. 164-206.
Kirikova M. Interplay of tacit and explicit knowledge in Requirements Engineering. In: New Trends in
Software Methodologies, Tools and Techniques: Proceedings of the third SoMet_W04, H.Fujita and
V.Gruhn (Eds.), IOS Press, 2004, ISBN 158603 455 3, pp. 77-86.
Nikiforova O. and Kirikova M. Two-Hemisphere Driven Approach: Engineering based Software
Development. In: Advanced
Information Systems Engineering, Proceedings of the 16th
International Conference CAiSE 2004, Riga, Latvia, June 2004, A. Persson and J. Stirna (Eds.),
Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2004, ISBN 3-540-22151-4, pp. 219-233.
Information Systems Development: Advances in Methodologies, Components, and Management. M.
Kirikova, J. Grundspenkis, W. Wojtkowski, G.Wojtkowski, St. Wrycza and J. Zupancic (Eds.),
Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York, 2002, ISBN 0-306-47698-3.
Kirikova M. Facilitating comprehension of normative documents by graphical representations. In:
Practical Aspects of Knowledge Management D. Karagiannis and U. Reimer (Eds.) Springer
Verlag, Berlin Heidelberg, 2002, ISBN 3-540-00314-2, pp. 369-376.
Kirikova M. Modelling the boundaries of workspace: A business process perspective. In: Information
Modelling and Knowledge Bases XIII, H.Kangassalo, H.Jaakkola, E. Kawaguchi, T. Welzer (Eds.),
IOS Press, Ohmsha, Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington, DC, 2002, ISBN 1 58603 234
8, pp. 266-278.
Raksti starptautiski recenzētos izdevumos (LZP apstiprinātie izdevumi)
Kopā 12 publikācijas (neskaitot 24 iepriekšējai kategorijai atbilstošās publikācijas), nozīmīgākās no
tām:
Grundspenkis J., Kirikova M., Manolopoulos Y., Morzy T., Novickis L., and Vossen G.(Eds.)
Advaces in Databases and Information Systems: Local Proceedings of 13th East-European
Conference, ADBIS 2009, Riga, Latvia, September 7-10, 2009, JUMI Publishing House Ltd., pp.495,
ISBN 978-9984-30-163-1.
Businksa L. and Kirikova M. Multidimensional modeling and analysis of business processes. In:
Local Proceedings of 13th East-European Conference, ADBIS 2009, 2009, JUMI Publishing House
Ltd., ISBN 978-9984-30-163-1, pp. 33-47.
Kirikova M. On the identity of Business Informatics. Accepted for publication at 8th International
Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2009), 2009, in press.
Makna J. and Kirikova M. Complementary IS and BP changes in SMEs. Accepted for publication at
3rd European Conference on Information Management and Evaluation (ECIME 2009), 2009, in
press.
Kirikova M., Grundspenkis J., Sukovskis U. Educational ”ecosystem” for information systems
engineering. In: Proceedings of the Seventh International Symposium on Tools and Methods of
Competitive Engineering, TMCE 2008, I. Horvath, Z. Rusak (Eds.), Delft University of Technology,
Vol 2, 2008, pp. 769-783, ISBN/EAN – 978-90-5155-044-3.
Stecjuka J., Makna J., Kirikova M. Best practices oriented business process operation and design.
In: 9th Workshop on Business Process Modeling, Development and Support Business Process LifeCycle: Design, Deployment, Operation & Evaluation Proceedings of the BPMDS'08 Workshop held
in conjunction with the CAiSE'08 conference, CEUR, 2008, pp. 171-184, ISSN 1613-0073.
Stirna J., Kirikova M. Integrating Agile Modeling with Participative Enterprise Modeling. In:
Proceedings of the 13th International Workshop on Exploring Modeling Methods for Systems
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Analysis and Design Proceedings of the EMMSAD'08 Workshop held in conjunction with the
CAiSE'08 conference, 2008.
Stirna J., Kirikova M. Supporting Agile Development with Participative Enterprise Modeling. In:
Proceedings of the Forum at the CAiSE'08 conference, CEUR, 2008, pp. 5-8, ISSN 1613-0073.
Kirikova M., Businska L., Penicina L. Multidimensional business process modeling. In: Proceedings
of BIR 2008, the 7th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research,
St. Wrycza (Ed.), 2008, pp. 196-210, ISBN 978-83-7326-558-5.
Kirikova M., Strazdina R., Grundspenkis J, Osis J. Analysis of Business Process Flexibility at
Different Levels of Abstraction. In: Proceedings of the ICEIS 2007, the 9th International Conference
on Enterprise Information Systems: Software Agents and Internet Computing, 2007.
Kirikova M., Strazdina R., Grundspenkis J, Osis J. Analysis of business process flexibility at different
levels of abstraction, In: Proceedings of the ICEIS 2007, the 9th International Conference on
Enterprise Information Systems: Software Agents and Internet Computing, INSTICC, Portugal,
2007, pp. 389-396, ISBN 978-972-8865-91-7.
Stale G., Kirikova M., Application of Knowledge Management Methods for Acquiring Project
Management Skills. In: Proceedings of the First International Conference on Research Challenges
in Information Science, C Rolland, O.Pastor, J-L. Carero (Eds.), 2007, pp. 247-252.
Workshops Proceedings, The 16th International Conference on Advanced Information Systems
Engineering, CAiSE 2004, (J. Grundspenkis and M. Kirikova (Eds.), Riga, Latvia, Vol. 1,2,3, Faculty
of Computer Science and Information Technology, Riga Technical University, 2004, ISBN 3-54022151-4, pp. 219-233.

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs:
Kirikova M. Enterprise Models as Data. Accepted for publication at 2nd Working Conference on The
Practice of Enterprise Modeling (PoEM 2009), Stockholm, Sweden, November 18-19, 2009.
Kirikova M. On the identity of Business Informatics. Accepted for publication at 8th International
Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2009), Kristianstad, Sweden,
October 1-2, 2009.
Makna J. and Kirikova M. Complementary IS and BP changes in SMEs. Accepted for publication at
3rd European Conference on Information Management and Evaluation (ECIME 2009), Gothenburg,
Sweden, September 17-18, 2009.
Makna J. and Kirikova M. Patterns-based IS change management in SMEs. Accepted for publication
at 18th International Conference on Information Systems Development (ISD2009), Nanchang,
China, September 16-19, 2009.
Rudzajs P. and Kirikova M. IT knowledge requirements identification in organizational networks:
cooperation between industrial organizations and universities. Accepted for publication at 18th
International Conference on Information Systems Development (ISD2009), Nanchang, China,
September 16-19, 2009.
Businksa L. and Kirikova M. Multidimensional modeling and analysis of business processes. Local
Proceedings of 13th East-European Conference, ADBIS 2009, Riga, Latvia, September 7-10, 2009,
JUMI Publishing House Ltd., ISBN 978-9984-30-163-1, pp. 33-47.
Kirikova M., Finke A., and Grundspenkis J. What is CIM: an information system perspective.
Accepted for publication at the MDA workshop associated to the 13th East-European Conference on
Advaces in Databases and Information Systems (ADBIS 2009), Riga, Latvia, September 7-10, 2009.
Kirikova M., Strazdina R., Andersone I., and Sukovskis U. Quality of study programs: an
Ecosystems Perspective. Accpeted at the workshop on Intelligent Educational Systems and
Technology-enhanced Learning (INTEL-EDU) associated to the 13th East-European Conference,
ADBIS 2009, Riga, Latvia, September 7-10, 2009.
Kirikova M. Towards flexible information architecture for fractal information systems. In: A. Kusiac
and S. Lee (Eds.) The Proceedings of the International Conference on Information, Process, and
Knowledge Management, eKNOW 2009, Cancun, Mexico, February 1-7, 2009.
Zeltmate I., Kirikova M., and Grundspenkis J. Prototype for the knowledge representation supporting
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Inter-Institutional knowledge flow analysis. Accepted for publication at IADIS International
Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2008), Freiburg,
Germany, October 13 - 15, 2008, in press by Springer.
Zeltmate I., Kirikova M., Grundspenkis J. The challenges in knowledge representation for analysis of
inter-institutional knowledge flows, Accepted at the The IADIS international confenrence Cognition
and Exploratory learning in Digital Age, CELDA’2008, Freiburg, Germany, 13 to 15 October 2008.
Strazdina R. and Kirikova M. Process modelling perspectives analysis. In: The Practice of Enterprise
Modelling: Proceedings of the First IFIP WG 8.1 Working Conference, PoEM 2008, Stockholm,
Sweden, November 12-13, 2008 (J. Stirna and A. Persson (Eds.), LNBIP 15, Springer, 2008.
Stecjuka J., Kirikova M. and Asnina E. Fractal modelling approach for supporting business process
flexibility. In: The Practice of Enterprise Modelling: Proceedings of the First IFIP WG 8.1 Working
Conference, PoEM 2008, Stockholm, Sweden, November 12-13, 2008 .
Kirikova M., Businska L., Penicina L. Multidimensional business process modeling. In: Proceedings
of BIR 2008, the 7th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research,
St. Wrycza (Ed.), Gdansk, Poland, September 25,26, University of Gdansk, 2008.
Strazdina R., Stecjuka J., Andersone I, Kirikova M. Statistical analysis for supporting interinstitutional knowledge flows in the context of educational system, Accepted at the 19th International
Conference on Information Systems development (ISD2008), Paphos, Cyprus, August 25.-27, 2008.
Stirna J., Kirikova M. Supporting Agile Development with Participative Enterprise Modeling. In
Proceedings of the Forum at the CAiSE'08 conference Montpellier, France, June 18-20, 2008.
Stecjuka J., Makna J., Kirikova M. Best practices oriented business process operation and design.
In 9th Workshop on Business Process Modeling, Development and Support Business Process LifeCycle: Design, Deployment, Operation & Evaluation Proceedings of the BPMDS'08 Workshop held
in conjunction with the CAiSE'08 conference Montpellier, France, June 16-17, 2008.
Stirna J., Kirikova M. Integrating Agile Modeling with Participative Enterprise Modeling. In the
Proceedings of the 13th International Workshop on Exploring Modeling Methods for Systems
Analysis and Design Proceedings of the EMMSAD'08 Workshop held in conjunction with the
CAiSE'08 conference Montpellier, France, June 16-17, 2008.
Asnina E., Osis J., Kirikova M. Design of fractal-based systems within MDA: Platform independent
modelling. In: Proceedings of the 3rd EuroSIGSAND Symposium 2008, Marburg/Lahn. GI-LNI P129, W. Hesse and A. Oberweis (Eds.), 2008.
Kirikova M., Grundspenkis J., Sukovskis U. Educational ”ecosystem” for information systems
engineering In: the Proceedings of the Seventh International Symposium on Tools and Methods of
Competitive Engineering, TMCE 2008 at Turkey, April 21 - 25, I. Horvath, Z. Rusak (Eds.), Delft
University of Technology, Vol 2, 2008.
Kirikova M. The fractal enterprise in the networked society, in CenIT500, April 16th -17th 2008,
Jönköping University, Sweden.
Kirikova M., Strazdina R., Grundspenkis J, Osis J. Analysis of Business Process Flexibility at
Different Levels of Abstraction, In Proceedings of the ICEIS 2007, the 9th International Conference
on Enterprise Information Systems: Software Agents and Internet Computing, 12-16, June 2007,
Funchal, Madeira, Portugal.
Kirikova M. and Grundspenkis J. Towards Knowledge Management Oriented Information System:
Supporting Research Activities at the Technical University, at The 15th International Conference on
Information Systems Development, Budapest, Hungary, August 31 – September 2, 2006.
Nikiforova O., Kirikova M., and Pavlova N. Two-Hemisphere Driven Approach: Application for
Knowledge Modelling, in: the Seventh International Baltic Conference on Databases and Information
Systems (Baltic DB&IS), July 3-6, Vilnius, Lithuania, 2006.
Kirikova M. Business Process Modelling, in GSE, Nordic Region, Riga, Latvia, 23-25 May. 2005.
Sprice, R. and Kirikova, M. Feasibility Study: New Knowledge Demands in Turbulent Business
World. Advances in Inforamtion Systems Development: Bridging the Gap Between Academia and
Industry In the 12th International Conference on Information Systems Development, Sweden, 2005.
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Kirikova M. Flexibility of Organisational Structures for Flexible Business Processes. In the 6th
Workshop on Business Process Modelling and Support Systems – Business Processes and Support
Systems: Design for Flexibility. Porto, Portugal, 13-14 June, 2005.
Nikiforova O., Kirikova M., and Wojtkowski W. Role of Models in Knowledge Transfer During OO
Software Development. In the 15th European-Japanese Conference On Information Modelling and
Knowledge Bases: Tallinn, Estonia, May 16-20, 2005.
Kirikova M. and Makna J. Renaissance of Business Process Modelling. In: the 13th International
Conference on Information systems Development, Vilnius, Lithuania, 2004.
Kirikova M. Interplay of Tacit and Explicit Knowledge in Requirements Engineering. In the
International Conference New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques, the third
SoMet_W04, Leipcig, Germany, 2004.
Nikiforova O. and Kirikova M. Enabling Problem Domain Knowledge Transformation During ObjectOriented Software Development. the 13th International Conference on Information systems
Development, Melbourne, Australia, 2003.
Nikiforova O. and Kirikova M. Two-Hemisphere Driven Approach: Engineering based Software
Development. In 16th International Conference CAiSE 2004, Riga, Latvia, June 2004 .
Grundspenkis J., Kirikova M., Vinogradova V. Meeting Educational Challenges by Knowledge
Management, in the College Teaching and Learning Conference, Lake Buena Vista, Florida,
January 5-9, 2004.
Kapenieks A., Kirikova M. and Zuga B. Teamwork in e-Learning Development Projects in
Teleworking Environment. In: the TELEBALT’2002, Lithuania.
Kirikova M. Facilitating Comprehension of Normative Documents by Graphical Representations. In:
the International Conference on Practical Aspects of Knowledge Management Vienna, Austria,
2002.
Galandere-Zile I., Vanags J. and Kirikova M. Towards Knowledge Management System for Quality
Management: Improving Effectifvity of Organisations. In: the 5th International Baltic Conference on
Databases and Information Systems, Tallin, Estonia, 2002.
Kirikova M. Modelling the Boundaries of Workspace: A Business Process Perspective. 11th
European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases: Maribor,
Slovenia. 2001.

3. PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (2001. – 2009. g.)
Vadītie promocijas
darbi

Recenzētie promocijas
darbi

Renāte Strazdiņa (Sprice) „Informācijas sistēmas projekta alternatīvas
izvēle strauji mainīgos ārējās vides apstākļos”, Dr.sc. ing., aizstāvēts
2006. gada 8. maijā.

Šobrīd tiek vadīti 4 promocijas darbi, 2 no kuriem – pēc doktorantūras
pabeigšanas.
Theresia Olsson Neve "Capturing and analysing emotions to support
organisational learning", Stokholmas universitātē, 2006. g.
Ērika Asņina, Problēmvides modelēšanas formalizācija modeļu vadāmā
arhitektūrā, RTU, 2006. g.
Edgars Celms, Transformāciju valoda MOLA un tās lietojumi, Latvijas
Universitāte, 2007.
Valdis Vītoliņš, Biznesa procesu modelēšana, izmantojot
metamodelēšanas paņēmienus, Latvijas Universitāte, 2007.
Lena Aggestam, IT-supported Knowledge Repositories: Increasing their
sefulness by Supporting Knowledge Capture, 2008.
Oskars Vilītis, Uz metamodeļiem un modeļu transformācijām balstīta
grafisko rīku būves platforma, Latvijas universitāte, 2009.
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Vadītie maģistra darbi
Vadītie bakalaura un
inženiera darbi
Studiju priekšmeti RTU
Datorzinātnes un
informācijas
tehnoloģijas fakultātē

2002. – 2009. g. aizstāvēti 20 maģistra darbi
2002. – 2007. g. aizstāvēti 33 bakalaura un inženiera darbi
Bakalaura studiju programmā lekciju kursi:
Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana – 2KP
Datorsistēmu projektēšanas pamati - 2KP
Informācijas sistēmas (brīvā izvēle) - 2KP
Servisorientētas informācijas sistēmas – 2KP
Profesionālā maģistra studiju programmā lekciju kursi:
Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts - 2KP
Informācijas sistēmu metodoloģijas - 3KP
Projektu kvalitātes vadība – 3KP
Procesorientēta sistēmu izstrāde - 2KP
Arhitektūrorientēta sistēmu izstrāde - 2KP
Akadēmiskā maģistra studiju programmā lekciju kursi:
Prasību inženierija - 4KP
Zināšanu vadība – 4KP
Biznesa procesu modelēšanas metodes un rīki (brīvā izvēle 2KP)
Datorsistēmu projektēšanas rīki (brīvā izvēle 2KP)
Doktorantūras studiju programmā lekciju kursi:
Informācijas sistēmu izstrādes aktualitātes 10KP
Zināšanu pārvaldības aktualitātes – 5KP

Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks
2005. - ...
2007. g.
2003. g.
2002. - ...

Kursi „Industrial information systems“ Baltech
Kurss „Business Process Modelling“ Doktorantu vasaras skolā
Druskininkai, Lietuvā
Kursi „Knowledge Management“ un „Domain Oriented Requirements
Engineering“ – Boise State University, ASV, Fulbright programmas
ietvaros
Kursi „Systems Analysis and Knowledge Acquisition“, „Requirements
Engineering“ un „Knowledge Management“ RTU starptautiskajā studiju
programmā.

Studiju-metodiskās konferences
2009.g.

Kirikova M., Studiju rezultātu piemēri. Referāts Starptautiskajā konferencē
„Kvalifikāciju ietvarstruktūru un neformālās izglītības atzīšanas
izmantošana“, Rīgā, 2009.g. 22. oktobrī.

Sagatavotie mācību līdzekļi
2009. g.

2008. g.
2007. g.

Atsevišķu lekciju materiāli kursam „Servisorientētās informācijas sistēmas”
Atsevišķu lekciju materiāli kursam „Biznesa procesu modelēšanas
metodes un rīki”
Stecjuka J. Kirikova M, Metodoloģijas informācijas sistēmu projektēšanas
sākuma posmiem, CD_ROM, Rīga RTU, LDI, 2008.
Kirikova M. Studiju materiāli kursam „Informācijas sistēmu metodoloģijas“,
LDI, RTU, Rīga, ESF projekta Nr. 2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/
06/APK/3.2.3.2./0015/0007 ietvaros.
Kirikova M. Studiju materiāli kursam „Integrētais CASE rīks GRADE“, LDI,
RTU,
Rīga,
ESF
projekta
Nr.
2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/
06/APK/3.2.3.2./0015/0007 ietvaros.
Znotiņa D. un Kirikova M. Mācību palīgmateriāli priekšmetā „Prasību
inženierija“
(Video)
LDI,
RTU,
Rīga,
ESF
projekta
Nr.
2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007 ietvaros.
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Znotiņa D. un Kirikova M. Mācību palīgmateriāli priekšmetā „Zināšanu
vadība“
(Video)
LDI,
RTU,
Rīga,
ESF
projekta
Nr.
2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007 ietvaros.
Kirikova M. Pārbaudes darbu zināšanu ietilpības palielināšanas metodika,
UDK 378.147:004.4 Ki 600 p., Rīga, RTU DITF LDI STPK,18. lpp.
Kirikova M. Prezentācijas slaidi „Business Process Modelling, 364 lpp.

2006. g.

Kirikova M. Vienkāršota uzņēmuma procesu atspoguļošanas metodika,
UDK 330.43 Ki 600 v, Rīga, RTU DITF LDI STPK,13. lpp.
Kirikova M. Studiju materiāli kursam „Zināšanu vadība“, LDI, RTU, Rīga,
ESF projekta Nr. 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007
ietvaros.
Kirikova M. Studiju materiāli kursam „Prasību inženierija“, LDI, RTU, Rīga,
ESF projekta Nr. 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007
ietvaros.
Kirikova M. Studiju materiāli kursam „Sistēmu analīze un zināšanu
iegūšana“, LDI, RTU, Rīga, ESF projekta Nr. 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/
04/APK/3.2.3.2/0062/0007 ietvaros.
Kirikova M. Pasniedzēja studiju materiāli kursam „Sistēmu analīze“, LLU,
Jelgava, ESF projekta Nr. VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067
ietvaros.
Kirikova M. Pasniedzēja studiju materiāli kursam „Procesu orientēta
projektēšana“,
LLU,
Jelgava,
ESF
projekta
Nr.
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 ietvaros.

2003.g.

Kirikova M. Study materials for course “Knowledge management”, Boise
state University, USA.
Kirikova M. Study materials for course “Domain Oriented Requirements
Engineering”, Boise state University, USA.
J. Grundspenkis and M. Kirikova Lecture Notes and Teacher Slides on
Knowledge Engineering, (under MOCURIS project), Lithuania.
J. Grundspenkis and M. Kirikova Lecture Notes and Teacher Slides on
Knowledge Management, (under MOCURIS project), Lithuania.

Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju
augstskolās un pētniecības iestādēs
2009. g.

2008. g.
2007. g.

Otavas universitātes kurss „Pedagoģiskās meistarības pilnveidošana“ 8
akadēmisko stundu apjomā. Apliecība par tālākizglītību sērija TA Nr. 0441
Seminārs "Lotusphere Comes to You 2009", Rīga, Latvija.
Kursi “Requirements analysis and specuification writing”, Amsterdam, The
Netherlands by Project Performance international, Australia, 13-18.
janvāris, 2008, Certificate of Completition.
Seminārs "IBM Rational: solutions for software arcchitecture and quality
management", Rīga, Latvija.
IBM Rational produktu seminārs par Rational Portfolio Manager (RPM),
Rīga, Latvija
„Formālās metodes“ Doktorantu vasaras skolā Druskininkos, Lietuva.
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2006. g.

2005. g.
2004. g.
2003. – 2004.

Seminārs par ES 7. ietvara programmu zinātnes un tehnoloģiju attīstībai,
Riga, Latvija.
„Zināšanu pārvaldības praktiskie aspekti“, starptautiska konference Vīnē,
Austrija.
Inovāciju menedžmenta kursi
„Informācijas sistēmu inženierijas aktualitātes“, starptautiska konference
Porto, Portugālē.
Latvijas Izglītības Ministrijas rīkotie kursi par Eiropas Struktūrfondu
apgūšanu.
Stažēšanās Boise State University, ASV, Fulbright programmas ietvaros.

Cita būtiska informācija
2007. - ...
2007.
2005. g.

Uz nodomu līguma pamata dalība starpaugstskolu doktorantūras
programmas „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība“ realizācijā.
Priekšmeta Zināšanu radīšana un vadība satura izstrāde Rīgas
Starptautiskajai biznesa administrācijas augstskolai.
Magdas Huisman zinātniskās darbības izvērtējums, Evaluation Centre,
National Research Foundation, Pretoria, Dienvidāfrika.

4. ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
Promocijas padome
2005. - ...

Promocijas padomes „RTU P-07“ Informācijas tehnoloģijas nozarē locekle

Starptautiskās konferences
2009. - ...
2009.g.
2009.g.
2009.g.
2009.g.
2009.g.
2009.g.
2009.g.
2009.g.
2009.g.
2009.g.
2008.g.
2004. - ...
2004. - ...
2002. – 2006.

„International Conference on Perspectives in Business Informatics
Research BIR” vadības komitejas locekle
“ADBIS 2009” (The 13th East-European Conference on Advances in
Databases and Information Systems, September 7-10, 2009, Riga, Latvia)
vadības komitejas locekle
“ADBIS 2009” (The 13th East-European Conference on Advances in
Databases and Information Systems, September 7-10, 2009, Riga, Latvia)
doktorantu konsorcija programmu komitejas līdzpriekšsēdētāja
“ADBIS 2009” (The 13th East-European Conference on Advances in
Databases and Information Systems, September 7-10, 2009, Riga, Latvia)
organizācijas komitejas locekle
“ADBIS 2009” (The 13th East-European Conference on Advances in
Databases and Information Systems, September 7-10, 2009, Riga, Latvia)
programmu komitejas locekle
CAiSE 2009 (The 21st International Conference on Advanced Information
Systems) programmu komitejas locekle
ISD 2009 (18th International Conference on Information Systems
Development) programmu komitejas locekle
ICEIS 2009 (11th International Conference on Enterprise Information
Systems) programmu komitejas locekle
ECIS 2009 (The 17th European Conference on Information Systems)
rakstu recenzente
BIR 2009 (8:th International Conference on Perspectives in Business
Informatics Research) programmu komitejas locekle
IT 2009 (15th International Conference on Information and Software
Technologies) programmu komitejas locekle
PoEM 2008 (1st Working Conference on The Practice of Enterprise
Modeling) programmu komitejas locekle
Ikgadējā starptautiskā darba semināra „Business Process Modeling,
Development and Support” programmu komitejas locekle
Ikgadējās starptautiskās konferences „Software Methodologies Tools and
Tecniques“ programmu komitejas locekle
Bianuālās starptautiskās konferences „Baltic DB&IT“ programmu komitejas
locekle
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2001. - ...
2004., 2005., 2007. g.
2002. g.
2004. g.
2002. g.

Ikgadējās starptautiskās konferences „Information Systems Development“
programmu komitejas locekle, 2002. gadā – programmu komitejas
līdzpriekšsēdētāja.
Starptautiskās konferences „Informācijas sistēmu inženierijas aktualitātes“
programmu komitejas locekle
Eiropas informācijas sistēmu konferences programmu komitejas locekle
Starptautiskās konferences „Informācijas sistēmu inženierijas aktualitātes“
organizācijas komitejas locekle un šīs konferences satelīt-zinātnisko darba
semināru vadītāja.
Starptautiskās Informācijas sistēmu attīstības konferences organizācijas
komitejas līdzpriekšsēdētāja.

Citi augstskolā veicamie pienākumi
1994. - ...
1994. - ...
1994. - ...
1994. – 2005.
2005. - 2006.

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Domes locekle
RTU Zinātnikās bibliotēkas konsultante
RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo
datorsistēmu institūta Padomes locekle
RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Domes
zinātniskā sekretāre
ESF līdzfinansēta projekta “Profesionālās orientācijas informācijas bāze
datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā” vadītāja.

Sagatavoti žurnāli, redaktori, citas akadēmiskas darbības:
2009.g.
2009.g.
2009.g.
2009.g.

International Journal of Information System Modeling and Design
(IJISMD): Staptautiskās rakstu redakcionālas novērtēšanas padomes
locekle
FLPP-2009/12 RTU zinātniskais projekts- sadarbības projekts ar
Lattelecom
Oskara Vilīša, Latvijas Universitāte, promocijas darba UZ
METAMODEĻIEM UN MODEĻU TRANSFORMĀCIJĀM BALSTĪTA
GRAFISKO RĪKU BŪVES PLATFORMA, recenzēšana.
Jaunas studiju programmas „Biznesa informātika” izstrāde

CURRICULUM VITAE
Valerijs Kuņickis
Dzimšanas datums:

1952. g. 17. oktobris

Personas kods:

171052-10604

Adrese:

Olaines 3-10, Rīga, Latvija

Tālrunis

7461720

Izglītība:
1975. – Maskavas Valsts Universitāte, filozofijas fakultāte.
1970. – Rīgas 18. vidusskola
Akadēmiskie nosaukumi un
zinātniskie grādi:
2008. – pedagoģijas maģistrs
1990. – socioloģijas un pedagoģijas katedras docents
1985. – filozofijas zinātņu kandidāts
Darba pieredze:
1990. – 2008.g. RTU socioloģijas un pedagoģijas katedras docents
1980. – 1990.g. RTU vecākais pasniedzējs
1975. – 1980.g. RTU asistents
Zinātniski – pētnieciskā darbība un akadēmiskie kursi:
Vispārēja socioloģija
Sociālā psiholoģija
Industriālās attiecības
Biznesa socioloģija
Personāla vadīšana

Kvalifikācijas celšana, projekti:
1993. – 2008.g. – vieslektors, stundu pasniedzējs, mācību programmu
sastādītājs, metodisko avotu autors valsts un privātās augstskolās – LSPA, LPA,
BKI, STA, SPPI.
2001. – 2008.g. – konsultants, pasniedzējs, treniņu un semināru vadītājs –
SIA „Darba resursu mācību centrs”, „Baltikom”, mācību centrs „Intelserviss” un
citur.
2006.g. – līdzdalība programmas izstrādē bezdarbnieku apmācībai ES
projekta ietvaros – SIA „Darba resursu mācību centrs”
2001. – 2008.g. – līdzdalība socioloģiskajos un mārketinga pētījumos –
„Intelserviss”, AESTA, BKI un citur.
1998. – 2002.g. – RTU Humanitāra institūta Padomes loceklis
2001. – 2002.g. – līdzdalība RTU Humanitāra institūta starptautiskā
projektā arodpedagoģijas jomā
1996. – 1998.g. – STA Senāta priekšsēdētājs

V. Kuņickis
Rīga, 2010.g.

Dzīves un darba gājums (CV)
1.Vispārīgās ziņas
Vārds, uzvārds:
Personas kods:
Dzimšanas vieta:
Dzīves vietas adrese:
Tālruņi:
E-pasts:
Izglītība:

Zinātniskais grāds un
akadēmiskais
nosaukums
Darba stāžs:
Nodarbošanās:

Darba pieredze:

Valodu prasme:

Eleonora Latiševa
280447-10624
Rīga
Ozolciema iela 18, dz.205, Rīga, LV-1058
d. tel. 7089576, m. tel. 7674379, mob. tel. 26749315
Elat@inbox.lv
1993.g. nostrificēta par Dr.sc.ing.(Dip. B-D Nr.000531)
1983.g. aizstāvējusi tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju
Dip.TH Nr.065853
Tēma: ”Organizatoriskās AVS nozares datu bankas
informatīvas struktūras, izmantojot republikas augstskolu
AVS bāzi”
1970.g. beigusi RPI Automātikas un skaitļošanas tehnikas
fakultāti, kvalifikācija – inž.-matemātiķis (Щ Nr.343656)
2002. g. - asociētā profesore
1993. g. - inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.)
1991. g. - RTU docente
kopējais – 45 gadi; RTU – 45 gadi
RTU, DITF, LDI, Informātikas un programmēšanas
katedras asoc. prof. (pamatdarbs)
Meža iela 1/3, Rīga, LV-1048, Latvija
no 2002.g. – RTU, DITF, IP katedras asoc. prof.
1995.-2002. - RTU, DITF, IP katedras docente
1991.-1995. – RTU, Dz.tr. institūta docente, dir. vietn.
1980.-1991. – RPI Skaitļošanas centra nod. vad.
1970.-1980. – RPI, ASTF vec. zin. līdzstrādniece
1965.-1970. – RPI Skaitļošanas centra laborante
latviešu – brīvi (augstākā pakāpe, apl.Nr.113828)
krievu – brīvi, dzimtā
angļu – labi (lasīt, rakstīt, runāt)

2.Zinātniskā darbība un publikācijas
Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks:
UNITE: 26964 (FP6-2004-IST-4)
Unified eLearning environment for the school
01/02/2006 – 31/07/2008
Researcher
Latvijas zinātņu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu projektu
un programmu dalībnieks:
•

2005/0023/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.3.7/ 0031/ 0007, Informācijas
tehnoloģijas jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai izglītībā un
sabiedrībā, 13/06/2005- 12/06/2006, Docētājs

•

•

•

•

•

2006/0014/VPD1/ESF/PIAA/ 05/APK/3.2.4.2./0025/0007, Informācijas
Tehnoloģijas Latvijas novadu motivēšanai izmantot ESF piedāvātās iespējas,
01/06/2006 - 31/05/2007, Docētājs
2006/0065/VPD1/ESF/PIAA/ 05/APK/3.2.5.2./0055/0007, Informācijas
Tehnoloģijas Latvijas novadu Informātikas skolotāju tālākizglītībai Tīmeklī,
03/07/2006 - 29/06/2007, Docētājs
2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0062/0007, RTU akadēmiskās
studiju programmas “DATORSISTĒMAS” kursu pilnveidošana, 18/10/2005 30/11/2007, Projekta administrators
2005/0119/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0065/0007, RTU akadēmiskās
studiju programmas “DATORSISTĒMAS” datorzinātnes pamat kursu
pilnveidošana, 02/01/2006 - 15/08/2008, Projekta metodiskais koordinators
2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007, RTU studiju
programmas ”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana absolventu profesionālās
konkurētspējas paaugstināšanai, 31/10/2006 - 30/06/2008, Docētājs

Nozīmīgākās publikācijas:
1. Latiševa E. Web lapu izveides iespēju analīze. RTU zinātniskie raksti. 5.sērija.
Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 13.sējums. Izdevniecība „RTU”, Rīga –
2002. lpp. 63-72. [ISSN 1407-7493]
2. S. Kozlova, E. Latiševa. IRC protokola izmantošana un datu interpretācija
datorizētās spēlēs. RTU zinātniskie raksti. 5.sērija. Datorzinātne. Informācijas
tehnoloģija un vadības zinātne. 10. sējums. Izdevniecība „RTU”, Rīga – 2002.
lpp. 75-81. [ISSN 1407-7493]
3. Danošaites I., Kozlova S., Latiševa E. Internet tehnoloģijas un līdzekli
tirdzniecības uzdevumu programmēšanai. RTU zinātniskie raksti. 5.sērija.
Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 17.sējums. Izdevniecība „RTU”, Rīga –
2003. lpp. 175-184. [ISSN 1407-7493]
4. Rikure T., Jurenoks A., Latiševa E. Wireless network Technologies: security
and e-learning application. RTU zinātniskie raksti. 5.sērija. Datorzinātne.
Lietišķās datorsistēmas. 22.sējums. Izdevniecība „RTU”, Rīga – 2005. lpp.
140-148. [ISSN 1407-7493]
5. Grigorjevs J., Latiševa E. Arhivatoru saspiešanas algoritmu pētīšana un
realizēšana operētājsistēmā ar ierobežotiem resursiem. RTU zinātniskie raksti.
5.sērija. Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 26.sējums. Izdevniecība
„RTU”, Rīga – 2006. lpp. 89-100. [ISSN 1407-7493]
6. Kalāns D., Latiševa E. E-paraksts; ieviešanas problēmas un risinājumi. RTU
zinātniskie raksti. 5.sērija. Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 26.sējums.
Izdevniecība „RTU”, Rīga – 2006. lpp. 175-185. [ISSN 1407-7493]
7. Dmitry Kryukov and Eleonora Latisheva. „Justifying the Cost of Security”.
Proceeding of International Workshop „IST 6TH Framework Programme –
Greate Opportunity for Cooperation and Collaboration”. Riga, Latvia, April 6
– 7, 2005. [ISBN 9984-32-178-9] p.52 – 59.
Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs:
1. RTU 45. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2004. gada 14. – 16.
oktobrī. Referāts: „Wireless network Technologies: security and e-learning
application”.
2. RTU 46. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2005. gada 13. – 15.
oktobrī. Referāti: „E-paraksts; ieviešanas problēmas un risinājumi”.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

„Arhivatoru saspiešanas algoritmu pētīšana un realizēšana operētājsistēmā ar
ierobežotiem resursiem”.
RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2006. gada 12. – 14.
oktobrī. Referāts: „Standard System Software Adaptation for Database
Security”.
RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2007. gada 11. – 13.
oktobrī. Referāti: „Informācijas drošības novērtēšanas modeļa koncepcija”.
„RFID tehnoloģijas dažādi aspekti un to pielietošana monitoringā un ceļu
satiksmes regulēšanā”.
Workshop „IST 6th Framework programme – great opportunity for
cooperation and collaboration”, 6 -7 April, 2005, Riga, Latvia. Referāts:”
Justifying the Cost of Security”.
Proceedings of 6th International Conference “Virtual University VU’05”, 1415 December 2005, Bratislava, Slovakia. Referāts: „Collaboration Tools for
The Fostering of Learning Process of Disabled Youth”.
International Conference „MODELLING of BUSINESS, INDUSTRIAL and
TRANSPORT SYSTEMS” (MBITS’08), 7 -10 May 2008, Riga, Latvia.
Referāts:” Various Aspects of Simulation’s usage for Creation of Real
Solutions with „DARSIR” Conception as Example”.
International Scientific-Practical Conference “Quality of Educational Services
of the Higher School –Modern Aspects”, 17 – 23 September 2007, Sevastopol
National University of Nuclear Energy and Industry. Referāti: „O
комфортности классического и компьютеризированного обучения”.
„Реализация дистанционного обучения со свойствами классического
обучения”.

3.Pedagoģiskā darbība
Vadītie promocijas darbi: 2
Vadītie maģistra darbi: >15
Vadītie profesionālā maģistra darbi: >12
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi: >20
Studiju priekšmeti – vadība:
• Datortīklu operētājsistēmas, 3 k. p.
• Informācijas aizsardzība, 3 k. p.
• Lietojumrisinājumu izstrāde Macromedia Flash vidē, 2 k. p.
• Operētājsistēmas, 3 k. p.
• Programmēšana datortīklu vidē, 2 k. p.
Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs:
• Metodiskais seminārs „E-studiju lietošanas pieredze studiju kvalitātes
celšanai”, Rīga, RTU, 2008.gada 18.martā. Referāts: „E-pasta pielietošana
studiju atskaišu pārbaudes automatizācijā”. Atbilstošie mācību līdzekļi bija
prezentēti semināra izstādē.
• TEN Competence WORKSHOP „LEARNING NETWORKS FOR
LIFELONG COMPETENCE DEVELOPMENT”, 30 -31 MARCH 2006,
SOFIA, BULGARIA. Referāts: „Collaboration Technology for Education of
the Young People with Special Needs”.
• International Scientific-Practical Conference “Quality of Educational Services
of the Higher School –Modern Aspects”, 17 – 23 September 2007, Sevastopol

National University of Nuclear Energy and Industry. Referāti: „O
комфортности классического и компьютеризированного обучения”.
„Реализация дистанционного обучения со свойствами классического
обучения”.
• International Scientific Conference Informatics in the Scientific Knowledge,
ISK’2008, 26-28 June, Bulgaria Referāts: „Various Aspects of”Smart
Laundry” Task Implementation, using „RFID” Technology”.
Kvalifikācijas celšana:
• kompānijas AUTODESK sertifikāts – AutoCAD 2006 Update training (No.
3206629);
• kompānijas AUTODESK sertifikāts – Autodesk 3ds MAX 2008: Essentials
Training (No. 2441765).

4.Organizatoriskā darbība
Augstskolā veicamie panākumi:
• DITF lietišķo datorsistēmu programmatūras virziena Bakalaura darbu
aizstāvēšanas komisijas locekle
• DITF lietišķo datorsistēmu programmatūras virziena studentu profesionālās
kvalifikācijas komisijas locekle
• Sadarbība ar skolām – piedalīšanās semināros Latvijas novadu informātikas
skolotājiem, ar mērķi motivēt novadu skolniekus turpināt izglītību RTU
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē.
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/E. Latiševa/

Dzīves un darba gājums (CV)
Paredzētais amats projektā: grupas vadītais
Projektā veicamie pienākumi: eksperimentāli stikla tīrības noteikšana ar optisko
absorbcijas metodi
1. Vārds: Artūrs
Uzvārds: Medvids
Personas kods 100342-10612
Dzimšanas gads: 1942
Izglītība: augstākā
Izglītības iestāde
Datums: no
līdz
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

Kijevas Valsts universitāte
09/1962.- 06/1968.

Izglītības iestāde
Datums:

Viļņus Valsts universitāte
09/1979

Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

Fizikas un matemātikas kandīdāts
ФМ Nr. 008965

Izglītības iestāde
Datums:

Latvijas Valsts universitāte
04/1994

Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

Fizikas habilitētā doktora zinātniskais grāds
C-Dh Nr. O00121

Fiziķis – Optika un spektroskopija
Ч Nr. 669669

Papildu izglītība/kursi:
Izglītības iestāde

„VMC” valodu centrs

Kursa nosaukums

Angļu valodas kursi

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)

05.2005. – 06.2005.

Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)):
Valoda
Latviešu
Ukraiņu
Angļu
Krievu

Lasītprasme
5
5
5
5

Runātprasme
5
5
4
5

Rakstītprasme
4
5
4
5

Darba pieredze:
Datums: no (09/2002)
līdz (02/2004)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

1969.-1970.g.
Ukrainas Zinātņu Akadēmijas Pusvadītāju
Fizikas institūts.
Inženieris pētnieks
Elektronu - caurumu plazmas īpašību pētīšana InSb krustotos
elektriskā un magnētiskā laukā

Datums: no (mm/gggg
līdz (mm/gggg)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi
Datums: no (09/2002)
līdz (02/2004)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie panākumi

Datums: no (09/2002)
līdz (02/2004)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi
Datums: no (09/2002)
līdz (02/2004)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi
Datums: no (09/2002)
līdz (02/2004)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

1970.-1975.g.
Rīgas Politehniskais institūts

Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
Elektronu - caurumu plazmas īpašību pētīšana Ge nehomogēnā
krustotos elektriskā un magnētiskā laukā

1983.g.- līdz šim laikam
Rīgas Politehniskais institūts, Pusvadītāju Fizikas

laboratorija
Laboratorijas vadītājs;
Materiālzinātne. Plāno kārtiņu un pusvadītāju virsmas struktūras
pētīšana. Pusvadītāju (Ge, Si, 6H-SiC, Te, CdTe, CdHgTe un
InSb) optisko un elektrisko īpašību pētīšana nehomogēnā
elektriskā, magnētiskā un temperatūras laukā. Jaudīga
lāzerstarojuma mijiedarbība ar pusvadītājiem Si, Ge, InSb
CdTe, SiC. Pārneses procesu pētīšana metālos (CoSi2) un
dielektriķos (SiO2, Si3N4) nehomogēnā temperatūras laukā.

1975.-1979.g.
Rīgas Politehniskais institūts

Asistents
Laboratorijas darbu un praktisko nodarbību vadīšana

1979.-1994.g.
Rīgas Politehniskais institūts

Docents
Fizikas kursa lasīšana; doktorantūras vadīšana
1994.g. Rīgas Tehniskā universitāte;
Profesors, Kondensētās vielas inženierfizikas profesora
grupas vadītājs
Kursu lasīšana:
1. Fizika ( profesionāliem inženieriem)
2. Tehnoloģiju fizikālie pamati.
3.Doktorantūras vadīšana

Kopējais publikācijas skaits ir 382, tajā skaitā 70 patentu no tiem 9 Latvijas Republikas
patentu , 8 metodisko darbu sarakstā un 2 monogrāfijas

2. Zinātniskā darbība un publikācijas pēdējos sešos gados
.

No 1995.g.Starptautisko konferenču “Ultrafast phenomena in semiconductors” (Viļņa,
Lietuva, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007un 2010.g.) starptautisko komitejas
loceklis.

No 1998.g. Starptautiskā žurnāla “Material Science” reģionālais redaktors.
1996.g. SPIE konferences AOMD’96 (Rīga, Latvija) organizācijas komitejas loceklis;
SPIE konferenču padomnieku komiteju loceklis:”Optical storage and
transmission of information (Kijeva, Ukraina, 1996); “ Material Science
and material properties of IR optoelectronics” (Užgoroda, Ukraina, 1996).
No 2000.g. RTU un DU apvienotas Astronomijas un fizikas profesoru padomes
loceklis.
2008.g. Starptautisko konferenču „Ŗadiation Interaction with Material and Its Use in
Technologies 2008”, Kaunas, Lithuania 24-27 September, 2008, starptautisko
padomnieku komitejas loceklis.
2009.g. Goda profesors Šizuokas universitātē, Japāna.
2010.g. Starptautiskas konferences „Inter-Academia 2010”, Rīga, 9-12 Augusts, 2010
vadītais
Vieslektors
2006.g.: Intern. Conf. „Ŗadiation Interaction with Material and Its Use in
Technologies 2006”, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006.
2008g.: Intern.Conf. „Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies
2008”, Kaunas, Lithuania 24-27 September, 2008.
2009.g.:1. Intern.Conf. „Nanostructured Materials and Nanocomposites” (INCM2009) Kottaym, Indija;
2. Scientific Works of 10-th International Young Scientists Conference Optics
and High Technology Material Science - SPO 2009, October 22-25, 2009,
Kyiv, Ukraina
Latvijas Zinātnes Padomes finansētie projekti

1. „Slēpto slāņu veidošanās dinamika un jauno ar lāzeru inducēto centru
pētījumi”, Nr. 96.0535, 1997.-2000.g., vadītājs Prof. A.Medvids;
2. „Atomu difūzija un dreifs kristāliskā režģī temperatūras gradienta un
elektriskā laukā”. 2000.-2004.g. Nr. 01. 0577, vadītājs Prof. A.Medvids;
3. „Nanostruktūru veidošanās uz pusvadītāju virsmas ar lāzera starojumu”
2005.-2009.g. Nr.05.0026, vadītājs Prof. A.Medvids;
ES un starptautiskie projekti:
4. Nr. FP7-218000 (2008.-2010.g.) „Cooperation across Europe for
Cd(Zn)Te based Security Instruments”, vadītājs Prof. H. Lambropoulos
(vadītājs no Latvijas puses Prof. A.Medvids).
5. Taivānas-Lietuvas-Latvijas sadarbības projekts Nr. L7455 (2008.-2010.g.)
„Studies on Nitride and Oxide Semiconductor Nanostructures for
Energy Technology Applications”, vadītājs Prof. A.Medvids;
6. Latvijas-Baltkrievijas sadarbības projekts Nr. L7306 (2007.-2009.g.)
„Pašorganizētu nanostruktūru formēšanas paņēmiena izstrādne uz Si
un SiGe cieta šķīduma virsmas ar jaudīgu lāzera starojumu,
izmantošanai elektroniskajās un optoelektroniskajās ierīcēs” , vadītājs
Prof. A.Medvids;
7. Līdzdalība starptautiskā projektā (EC project „PRAMA” contract N. G5MACT-2002-04014), Lietuva.
Latvijas Izglītības un zinātņu ministrijas projekti

7. TOP Nr.02-17(2005g.) līgumdarba vadītājs: ”InSb X-starojuma detektora
konstruēšana un izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde”, vadītājs Prof.
A.Medvids;
8. IZM-RTU projekts Nr. F6968 (2005.g.) „Jaudīga lāzera starojuma un
optisko šķiedru mijiedarbība spektra infrasankanajā apgabalā”,
vadītājs Prof. A.Medvids;
9. IZM-RTU projekts Nr.U7094(2006.g.) „SiO2 stikla dielektriskās
caurlaidības samazināšana ar YAG:Nd lāzera starojumu”, vadītājs Prof.
A.Medvids;
10. IZM-RTU projekts Nr.R7230 (2007.g.) „Radiācijas defektu ģenerācijas
un telpisko sadalījumu pusvadītājos mehānismu pētīšana”, vadītājs Prof.
A.Medvids;
11. IZM-RTU projekts Nr.R7230 (2008.g.) „Nanostruktūras veidošana uz
monokristāliska SiGe virsmas ar lāzera starojumu un to optisko īpašību
pētīšana”, vadītājs Prof. A.Medvids;
12. RTU projekts Nr. ZP-2008/17 (2008.-2009.g.) ”Poru veidošanas
tehnoloģija pusvadītājos ar jaudīgu lāzera starojumu”, vadītājs Prof.
A.Medvids;
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas 2004.-2010.g.
1. A. Medvid’, D.V. Korbutyak, S.G. Krylyuk, Yu.V. Kryuchenko, E.I.
Kuznetsov, I.M. Kupchak, L.L. Fedorenko, and P. Hlidek. Influence of Powerful
Laser Radiation on Impurity-defect Structure of CdTe Detector Material,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A, 53, pp.157-160,
2004.
2. A. Medvid’, Y. Fukuda, A. Michko, P. Onufrievs , and Y. Anma.”2D lattice
formation on a surface of Ge single crystal by YAG:Nd laser”, Applied Surface
Science, Vol. 244/1-4, pp. 120-123, 2005.
3. A.Medvid’, P.Onufrijevs, D.Grabovskis, A.Mychko, V.Snitka,
V.Plaushinaitiene.„Phase Transition on Surface of Group Semiconductors by
Laser Radiation”, Solid State Phenomena, Getering and Defect Engineering in
Semiconductor Technology XI, pp.345-350, 2005.
4. A. Medvid’, I. Dmytruk, P. Onufrijevs and I. Pundyk. Properties of
nanostructures formed by laser radiation on a surface of Ge, Si and GaAs single
crystals. “JLMN-Journal of Laser Micro/ Nanoengineering", Vol. 1, No. 3,
pp 72-75, 2006.
5. A. Medvid’, I. Dmytruk, P. Onufrijevs and I. Pundyk. Photoluminescence and
Raman characterization of nanohills self-assembled on the surface of Si and Ge
under laser irradiation.”Materials Science & Engineering B”, Vol.134,
pp.222-226, 2006.
6. D. Kropman, E. Mellikov, T. Kärner, Ü. Ugaste, T. Laas, I. Heinmaa and A.
Medvid. „ Impurity interaction with point defects in the Si–SiO2 structures and
its influence on the interface properties”, Materials Science and Engineering:
B, Vol.134, pp.222-226, 2006.
7. factor of SiO2 layer on Si irradiated by YAG:Nd laser radiation, “J. NonCrystalline Solid”, Vol. 353, pp.703-707, 2007.

8. Artur Medvid’, Igor Dmytruk, Pavels Onufrijevs, and Iryna Pundyk.
„Quantum Confinement Effect in Nanohills Formed on a Surface of Ge by Laser
Radiation”, Phys. Stat.Sol.(c) vol. 4, No.8, pp.3066-3069, 2007.
9. A.Medvid’, A.Mychko, P.Onufrijevs. “Self-organization of a 2D Lattice on a
Surface of Ge Single Crystal after Irradiation with YAG:Nd Laser”,
Microelectronics Journal ,Vol.39/2, pp.237-240, 2008.
10. A.Medvid’, P.Onufrijevs, I.Dmitruk and I.Pundyk. „ Properties of
Nanostructure Formed on SiO2/Si Interface by Laser Radiation”, Solid State
Phenomena, Vols. 131-133 pp. 559-562, 2008.
11. Alfonsas Grigonis, Artur Medvid’ , Pavels Onufrijevs, Jurgis Babonas,
Alfonsas Reza, Graphitization of amorphous diamond-like carbon films by laser
irradiation, Optical Materials, Vol.30, pp. 749–752, 2008.
12. L. Fedorenko, A. Medvid’ , M. Yusupov , V. Yukhimchuck , S. Krylyuk , A.

Evtukh. „Nanostructures on SiC surface created by laser microablation”,
Applied Surface Science, Vol. 254, pp.2031–2036, 2008.
13. A.Medvid’,
A.Mychko,
O.Strilchyuk,
N.Litovchenko,
Yu.Naseka,
P.Onufrijevs. A.Pludonis, "Exciton quantum confinement effect in
nanostructures formed by laser radiation on the the surface of CdZnTe ternary
compound”, Phys. Stat.Sol.(c) vol. 6, No.1, pp.209-212, 2008.
14. A.Grigonis, Z.Rutkuniene, A.Medvids, „The influence of nanosecond pulse
laser irradiation o the properties of a-C:H films”, Vacuum, vol.82, pp.12121215, 2008.
15. Artur Medvid, Igor Dmitruk, Pavels Onufrijevs, Iryna Pundyk, Laser-induced
self-organization of nano-wires on SiO2/Si interface, Microelectronics Journal,
Vol.40, Issue 3, pp. 449-451, 2009.
16. D. Kropman, E. Mellikov, A. Őpik, K.Lott, O.Volobueva, T. Kärner, I.
Heinmaa, T. Laas, A. Medvid, ” Strain relaxation mechanism in the Si-SiO2
system and its influence on the interface properties”, Physica B. Vol. 404,
pp. 5153–5155, 2009.
17. Gediminas Juška, Arturs Medvids, and Vidmantas Gulbinas, “Initial charge
carrier dynamics in porous silicon revealed by time-resolved fluorescence and
transient reflectivity”, Phys. Status Solidi A, Vol. 207, No. 1, pp.188–193, 2010.
18. A. Medvid', P. Onufrijevs, K. Lyutovich, M. Oehme, E. Kasper, N. Dmitruk,
O. Kondratenko, I. Dmitruk, and I. Pundyk, “Self-Assembly of Nanohills in Si1xGex/Si Hetero-Epitaxial Structure Due to Ge Redistribution Induced by Laser
Radiation” J. Nanoscience & Nanotechnology, Vol.10, pp.1094-1098, 2010.
19. D.Kropman, E.Mellikov, K.Lott, T.Karner, I.Heinmaa, T.Laas, A.Medvid,
W.Skorupa, S.Prucnal, S.Zvyagin, E.Cizmar, M.Ozerov, J.Woznitsa,
”Interaction of point defects with impurities in the Si-SiO2 system and its
influence on properties of the interface”, Solid Sate Phenomena, Vols.156158,pp.145-148, 2010.
20. D.Kropman, E.Mellikov, K.Lott, T.Karner, I.Heinmaa, T.Laas, A.Medvid,
W.Skorupa, S.Prucnal, S.Zvyagin, E.Cizmar, M.Ozerov,
J.Woznitsa,”Interaction of point defects with impurities in the Si-SiO2
system and its influence on properties of the interface”, Solid Sate
Phenomena, Vols.156-158,pp.145-148, 2010.
21. .A.Medvid’, P.Onufrijevs, L.Fedorenko, N.Yusupov, E.Dauksta,
“Suppression of Pores Formation on a Surface of p-Si by Laser Radiation”,
Solid State Phenomena, vol.156-158, pp.337-341, 2010.

Patenti
1. A.Medvids, S. Musajevs, A. Mičko. „Poraino materiālu veidošanas paņēmiens”,
Latvijas Republikas patents Nr. 13184 no 20.07.2004.
2. A. Medvids, P. Onufrijevs. „Optisko šķiedru galu virsmas apstrādes paņēmiens”
Latvijas Republikas patents Nr. 13578 no 13.12.2005.
3. A. Medvids, P. Onufrijevs, “Dielektriķa dielektriskaās caurlaidības samazināšanas
paņēmiens”, Latvijas Republikas patents Nr.13718 no 07.11.2006.
4. A.Medvids, P.Onufrijevs, D.Grabovskis. “Paņēmiens p-n pārejas veidošanai uz
monokristāliskā pusvadītāja virsmas”, Latvijas Republikas patents, Nr.13968 no
18.12.2007.
5. A.Medvids, A.Mičko, P.Onufrijevs „Paņēmiens trīskomponentu pusvadītāju
varizonas struktūras veidošanai, Latvijas Republikas patents Nr.13969 no
18.12.2007.
6.A.Medvids, P.Onufrijevs, „Varizonas struktūras veidošanas paņēmiens elementārajos
pusvadītājos”, Latvijas Republikas patents Nr.13859 no 11.11.2008.
7. A.Medvids, D.Grabovskis, „Pusvadītāja virsmas apstraādes paņēmiens”, Latvijas
Republikas patents Nr.13749 no 20.12.2008.
8. A.Medvids, A.Mičko, P.Onufrijevs. „Radiācijas detektora jutīgo elementu
izgatavošanas paņēmiens”, Latvijas Republikas patents, Nr.13896 no
18.12.2008.
9. A.Medvids, P.Onufrijevs, E.Daukšta.”Trīsdimensiju optiskās informācijas
ierakstīšana un attīstīšana”, Latvijas Republikas patents Nr.14046
no29.09.2009.
Mācības līdzekli
1. J.Blums, M.Jansone, A.Kalnača, I.Klemenoks, M.Knite, A.Krivičs, A.Ķiploka,
A.Medvids, A.Ozols. „Ūzdevunu krājums vispārīgajā fizikā”, RTU Rīga, 274 lpp,
2006.
Monogrāfijas
1. И.С.Манак, А.В.Андриевский, В.С.Белявский, Н.В.Головина, П.А.Зозуля,
С.Е.Козик, В.Л.Малевич, А.Медвидс, Е.С.Панфиленок, А.Г.Смирнов,
В.В.Тихонов, ФОТОНИКА: теория и эксперимент, Минск Акад.Упр.при
Президенте Респ.Беларусь, 186 с., 2008.
2. Artur Medvid’,”Nano-cones Formed on a Surface of Semiconductors by Laser
Radiation: Technology, Model and Properties”, in Book “Nanowires Science
and Technology” edited by: Nicoleta Lupu, INTECH, Viena, pp.61-82, 2010.
Hirša indekss ir 6.
3. Pedagoģiskā darbība pēdējos sešos gados
Vadītie promocijas darbi:
1. Aleksands Mičko „Pusvadītāja virsmas modeifikācija ar lāzerstarojumu”.
Disertācija aizstavēta 2005.g. 9. jūnijā.
2. Pāvels Onufrijevs „Ar lāzera starojumu veidotas pusvadītāju Si, Ge, un SiGe
virsmas nanostruktūras”. Disertācija aizstavēta 2009.g.27. aprīlī.
Recenzētie promocijas darbi:
1. Boriss Poļakovs Ņanomateriālu struktūra, mehāniskās un elektrovadāmības
īpašības”.LU CFI, 2006.g.10. novembrī, Rīga, Latvija.
2. Jelena Butikova „Piemaisījumu sadalījuma lāzerablācijas spektroskopija
kodolsintēzes reaktoru karstās sienas materiālu diagnostikai”.LU CFI,
2009.g.27.novembrī, Rīga, Latvija.

3. Jolanta Stupakova „Physical properties of porous Si nanostructures under
influence of microwave radiation”. Vilnius Technical University, 31 January
2008, Vilnius, Lithuania.
Vadītie maģistra darbi -1
Vadītie bakalaura darbi-1
Docētie studiju priekšmeti:
1. Fizika MFZ 101 bakalauriem, 6KP.
2. Tehnoloģiju fizikālie pamati MFZ 104 bakalauriem, 4KP.
3. Pusvadītāju lāzeru tehnoloģija MFZ 109 doktorantiem, 10KP.
4. Pusvadītāju fizika MFZ 663 doktorantiem, 10KP.
5. Materiālu apstrādes lāzertehnoloģijas, MFZ 667 doktorantiem, 5KP.
Sagatavotie mācību līdzekļi
1. „Ūzdevunu krājums vispārīgajā fizikā”, Sastadītāji: J.Blums, M.Jansone,
A.Kalnača, I.Klemenoks, M.Knite, A.Krivičs, A.Ķiploka, A.Medvids, A.Ozols.
RTU izdevniecība, Rīga, 274 lpp, 2006.
4. Organizatoriskā darbība pēdējos sešos gados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RTU un DU apvienotās Astronomijas un fizikas profesoru padomes loceklis.
RTU MZLĶ fakultātes domes loceklis.
RTU MZLĶ fakultātes Promocijas padomes „RTU P-18” loceklis.
„Pusvadītāju fizikas” zinātniski pētnieciskās laboratorijas vadītājs.
Latvijas Fizikas biedrības biedrs.
Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas biedrs.
Latvijas Optikas biedrības biedrs.
RTU Tehniskās fizikas institūta padomes loceklis.
RTU TFI Kondensētas vielas inženierfizikas profesora grupas vadītājs.

Dalības starptautisko konferenču orgkomiteju darbā vai to vadība
1. Starptautisko konferences „Inter-Academia 2010”, 2010.g. 9-12 augustā
Rīgā, Latvija, organizators.
Zinātnisko žurnālu redkolēģijas locekļi
No 1998.g. Starptautiskā žurnāla “Material Science” Kaunas, Lietuva reģionālais
redaktors.
Kontaktinformācija:
Adrese:

RTU, MLĶF Āzenes ielā 14, LV-1048, Rīga

Tālruņa nr:
Faksa nr:
E-pasta adrese

67089445
67089074
medvids@latnet.lv

Rīgā, 2010.gada 30. aprīlī

A.Medvids

CURRICULUM VITAE
(DZĪVES UN DARBA GĀJUMS)

»Personīgā informācija
Vārds, uzvārds:
Info:
Vecums:
Dzimšanas laiks:
Dzimums:
Dzimšanas vieta:
Dzīves vieta:
Telefons:

Ņiķita Nadežņikovs.
RTU EEF Elektrotehnikas un elektronikas katedra,
asoc. profesors.
76
08.04. 1934.
vīrietis.
Latvija, Jēkabpils raj. Viesīte.
Rīga, LV-1019, Maskavas iela 222c-12.
m.t.29170480

» Izglītība:
Rīgas industriālais politehnikums: no 1950. līdz
1954. gadam.
Specialitāte: elektromehānika.
Kvalifikācija: tehniķis – elektriķis.
Rīgas Politehniskais institūts: no 1958. gada līdz
1963. gadam.
Specialitāte: rūpniecības uzņēmumu un iekārtu
elektrifikācija.
Kvalifikācija: inženieris – elektromehāniķis.
Rīgas Politehniskā institūta aspirantūra: no 1969.
gada līdz 1972. gadam.
Nozare: elektriskās mašīnas.

»Zinātniskie grādi
Tehnisko zinātņu kandidāts 1975. g. dipl. MTH Nr
103903, elektriskās mašīnas.
Dr. pfys 1993. g. dipl. E –D Nr 000184, elektriskās
mašīnas.

»Valodas
Latviešu:
Krievu:
Angļu:

brīvi.
brīvi,
tulkoju ar vārdnīcas palīdzību.

»Darba pieredze
Amats:
Amats:
Amats:
Amats:

1957.-1959.g. fabrika „Kaija”.
meistars-elektriķis.
1959.-1961.g. Latvijas Zinātņu Akadēmija,
Enerģētikas institūts.
inženieris.
1961.-1963.g. Rīgas Pusvadītāju aparātu rūpnīca.
vec. inženieris.
1963-1966.g. Latv.ZA Fizikas institūta Speciālais
magnetohidrodinamikas konstruktoru birojs
laboratorijas vadītājs.
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Amats:
Amats:
Amats:
Amats:
Amats:
Amats:
Amats:
Amats:
Amats:

1966.-1969.g. RPI, Vispārīgās elektrotehnikas
katedra.
asistents.
1969.-1972.g. RPI, EEF.
aspirants.
1972.-1980.g. RPI, Teorētiskās elektrotehnikas
katedra.
vec. pasniedzējs.
1980.-1998.g. RPI-RTU Elektrotehnikas un
elektronikas katedra.
docents.
1998 g. RTU Elektrotehnikas un elektronikas
katedra.
asoc. profesors.
1985.g.-1999.g. RPI-RTU Elektrotehnikas un
elektronikas katedra.
katedras vadītājs.
1999.-2002.g. RTU Elektrotehnikas institūts.
direktora vietnieks, direktors.
2002.-2004. g. RTU Elektrotehnikas un elektronikas
katedra.
katedras vadītājs.
2004.g. RTU Elektrotehnikas un elektronikas
katedra.
asoc. profesors.

»Publikācijas
Zinātniskā darba virziens: elektromagnētiskā lauka sadalījuma analītiska
un eksperimentāla izpēte, elektroenerģijas
pārveidotāji.
Kopējais publikāciju skaits: 60.
Pēdējo 5 gadu publikācijas : 3.
Nozīmīgākās publikācijas pēdējo gadu laikā:
Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Tēma –
elektrotehnika. Apgāds „Norden AB”, 2008.
Transformatora darba režīmu analīze invertēšanas
taisngriešanas regulējamā blokā. I, II daļa. RTU
Zin. raksti, Enerģētika un elektrotehnika. R. RTU,
2004, sēr. 4, sēj. 11.

»Pedagoģiskā pieredze
Lekciju kursi pēdējo 5 gadu laikā priekšmetos:
Elektrotehnika un elektronika,
Elektrotehnika,
Elektronikas pamati,
Elektrība un magnētisms,
Automobiļu elektroiekārtas,
Ievads profesijā,
Rūpniecības elektroiekārtas.
Praktisko un laboratorijas darbu vadīšana augstākminētajos priekšmetos.
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Dzīves gājums – CV
1. Eksperta vārds, uzvārds – Leonīds Novickis
Dzimšanas datums - 11/12/1950
Telefons – 67089575, 29514066
E-pasta adrese – lnovickis@gmail.com, leonids.novickis@rtu.lv
2. Darba gaitas (izaugsme)
Izglītība
1977-1980 Aspirants, Rīgas Politehniskais institūts
1968-1973 Inženieris-matemātiķis “Elektroniskās skaitļošanas mašīnas (ESM)”,
Rīgas Politehniskais institūts (RPI)
1958-1968 Rīgas 9. vidusskola (ar sudraba medaļu)
Darba vieta, ieņemamais amats (tai skaitā darbs ārvalstīs)
kopš 1998 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) profesors, Lietišķo datorsistēmu
programmatūras (LDP) profesora grupas vadītājs
1992-1998
1984-1992
1981-1984
1980-1981
1977-1980
1976-1977
1974-1976
1973-1974

RTU profesors
RTU Informātikas un programmēšanas (IP) katedras docents
RPI IP katedras vecākais pasniedzējs
RPI Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes (ASTF) zinātniskais
līdzstrādnieks
RPI ASTF aspirants
RPI ASTF vecākais pasniedzējs
RPI ASTF asistents
RPI ASTF pasniedzējs-stažieris

Administratīvie pienākumi, darbs padomēs, komisijās
No 1992.g. RTU promocijas padomes P–07 loceklis „Sistēmu analīze modelēšana un
projektēšana”
N0 2007.g. TSI promocijas padomes loceklis „Telemātika un loģistika”
No 2006.g. Latvijas universitātes profesoru padomes loceklis
No 1996.g. RTU profesoru padomes loceklis
No 2000.g.RTU zinātnisko rakstu krājuma sējuma „Lietišķas datorsistēmas” redkolēģijas
loceklis
No 2005.g. Vidzemes augstskolas krājuma „Annual Proceedings: ICTE in Regional
Development „ redkolēģijas loceklis
3. Zinātniskā darbība
o Zinātniskā kvalifikācija 2006 LZA korespondētājloceklis
2001 RTU profesors
1998 LR Valsts profesors lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienā
1992 LR Inženierzinātņu habilitētais doktors, Dr.habil.sc.ing., piešķirts
nostrifikācijas kartībā
1990 Tehnisko zinātņu doktors, PSRS Augstākā Atestācijas komisija
1984 RPI ESM matemātiskas apgādes katedras docents,
1980 Tehnisko zinātņu kandidāts.

T.z.d. disertācijas nosaukums:
„Uz lingvistisko un matemātisko modeļu balstīta adaptīvu apmācību sistēmu programmatūra”
(ESTI, LZA, 1990.g.)
o Apbalvojumi (balvas, medaļas, ordeņi un c.) –
Speciālā balva „Outstanding Innovation Award – eLOGMAR – M Project”: China
International Logistics Fair/Conference Committee (2008)
o Eksperta darbības joma –
2006: Eiropas Komisijas eksperts (DG IST)
2007: Eiropas Komisijas eksperts (Research for SMEs)
2006÷2010: LZP eksperts
2009: VIAA ESF atlases projektu eksperts
Atslēgas vārdi: Information Technologiesw for SMEs, Web Technologies, Logistics.
o Pētījumu projekti, kas pašlaik tiek realizēti –
a) LZP grants Nr. 09.1269 (no 2009. g.) „Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa
tehnoloģijām balstītas metodes un modeļi intelektuālas lietišķās programmatūras un
datorsistēmu arhitektūras izstrādei” – projekta vadītāja vietnieks, virziena vadītājs.
b) Baltijas jūras programmas INTERREG projekts BONITA „Baltic Organization and
Network of Inovation Transfer Associations” (2008 – 2011) – RTU projekta vadītājs
o Promocijas darbu vadība –
a) Aizstāvētie darbi:
M.Uhanova. Uz modelēšanas un tīmekļa tehnoloģijām balstītā apdrošināšanas risku
novērtēšana (2007);
T.Rikure. Uz psihofizioloģiskā stāvokļa modeļa balstīto adaptīvo apmācības sistēmu
izstrādāšana (2009)
b) Promocijas darbu vadība :
K.Agalwar. Interneta tehnoloģijas angļu valodas apmācībai.
V.Kotovs. Atkārtotas inženierijas metodes programmatūras izstrādē.
A.Lesovskis. Semantiskais timeklis lietišķas programmatūras izstrādē.
A.Jurenoks. Tīmekļa un mobilas tehnoloģijas izglītības informācijas sistēmu izstrādē.
4. Zinātniskās publikācijas (2005.-2010.)
a) zinātniskie raksti
1. T.Rikure, L.Novickis. Psichophysiological Signal Processing for Building a User Model in
Adaptive e – Learning Systems. In: Proceedings of the WSEAS 4th International
Conference on Bioengineering, December 15 – 17, 2008, Spain. ISBN 978 – 960 – 474 –
036 – 9, pp. 122-126
2. Bluemel E., L.Novickis. eLOGMAR-M Project: IT Solutions for Collaborative Work
Environment with Logistics and Maritime Applications. In: IT&T Solutions in Logistics
and Maritime Applications. Scientific Proceedings of the Project eLOGMAR-M, Edited by
E.Bluemel, L.Novickis, S.Strassburger, Riga, 2006, ISBN 9984-30-119-2. – 6 lpp.
3. Novickis L., D.Smirnov et al. Demonstration Scenarios of Web-Portal with Maritime and
Transport Logistics Applications. In: IT&T Solutions in Logistics and Maritime
Applications. Scientific Proceedings of the Project eLOGMAR-M, Edited by E.Bluemel,
L.Novickis, S.Strassburger, Riga, 2006, ISBN 9984-30-119-2. – 12 lpp.
4. Rikure T., L.Novickis. Computer – Based Training Courses in Maritime & Transport
Logistics Area. In: IT&T Solutions in Logistics and Maritime Applications. Scientific

Proceedings of the Project eLOGMAR-M, Edited by E.Bluemel, L.Novickis,
S.Strassburger, Riga, 2006, ISBN 9984-30-119-2. – 10 p.
5. Novickis L., S.Vinichenko. Essential Logistics Principles for Creating a Web – portal of
Transport Services` Consumers. In: Scientific Proceedings of the Project eLOGMAR-M.
Edited by E.Bluemel, L.Novickis, S.Strassburger, 2006, ISBN 9984-30-119-2, - 10 lpp.
6. Uhanova M., L.Novickis. Web – Based Technologies and Modelling in Maritime
Insurance. In: Proceedings of the 4th International Conference on Computer and IT
Applications in the Maritime Inductry COMPIT`2005, May, Hamburg - 8 lpp.
7. L.Novitsky, E.Bluemel, E.Ginters, A.Jurenoks. eLOGMAR-M project: IT and Mobile
Solutions with Transport Logistics and Maritime Applications. In: IST4Balt News Journal,
Vol.2, Riga, JUMI Publishing House, 2006, ISSN 1816-8701, pp. 28-30.
8. T.Rikure, L.Novickis. Quality Evaluation methodologies for e-Learning systems. In :
IST4Balt News Journal vol.2, 2006, ISSN 1816-8701, pp. 6-10
9. T.Rikure, L.Novickis. Web-Based Intelligent Tutoring Systems for Collaborative
Learning. In:Annual Proceedings „ICTE in Regional Development”, ISBN 9984-633-03-9,
Valmiera, Vidzemes Augstskola, 2006, 9-13.
10. E.Bluemel, EGinters, A.Kapenieks, L.Novickis, I.Slaidins. Mobile Technologies : Use in
Services and Training in Logistics Information Systems. In: Tur pat, lpp. 41-50
11. L.Novickis, E.Bluemel. ELOGMAR – M Project: Applications of the Advanced and
Mobile Solutions in Transport Logistics. In: IST4Balt News Journal, Vol. 1, Riga, JUMI
Publishing House, 2005, ISSN 1816-8701. – 5 p.
12. L.Novickis, T.Rikure, V.Shitikovs. Collaborative E-Learning and Model – Based Training
Methodology. In: Proceedings of International Conference “ICTE in Regional
Development”, Valmiera, June, 2005. – 7 p.
13. Bluemel E., Novickis L. Model – Based Essential Logistics Principles for Creating a Web
– Portal of Transport Servicas Consumers. In: International Journal of Simulation Systems.
Special Issue on IT – Based Modelling in Transport and Logistics. Ed. E.Bluemel, D.Al –
Dabass, UK Simulation Society, ISSN 1473 – 804x, Vol.8, nr. 1, 2007, pp. 1-6.
14. Rikure T., Novickis L. Elektronisko apmācības sistēmu kvalitātes novērtēšanas metodes. –
RTU zin. rakstu krājums, Datorzinātne, sērija 5, 2007, sējums 30, 104-112.
15. A.Jurenoks, T.Rikure, L.Novickis, V.Sitikovs e-Learning Environment Implementation in
Riga 3rd Secondary School (UNITE Project). In: IST4Balt News Journal, Volume 3,
September 2006 - August 2007, ISSN 1816-8701, pp. 29-31.
16. T.Rikure, L.Novickis. Studying of Learner Psychophysiological Behavior in HumanComputer Interaction Process for Developing an Adaptive Learning Environment. In:
Annual Proceedings of Vidzeme University College „ICTE in Regional Development”,
Valmiera, 2007, 5 p.
17. Ginters E., A.Guasch, L.Novickis et al. E-learning Methods Development for Training in
Logistics Information Systems. In: Proceedings of IST4BALT Workshop, Vol. 1, Riga,
2005, ISSN 1816-8701, pp. 13-21.
18. Л.Зайцева, Л.Новицкий. Компьютерные технологии обучения в Рижском
Техническом университете: воспоминания о будущем. - Educational Technology &
Society 694), 2004, ISSN 1436 – 4522, pp. 212 – 219. Internet – versija.
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v6-i4/html/B.html
19. Я.Грундспенкис, Ю.Лавенделс, Л.Новицкий, В.Шитиков. Принципы создания
дружественной среды для электронного обучения и взаимодействия молодёжи со
специальными потребностями // Сб. научных трудов 2-й международной
конференции „Информационные системы для обучения”, Санкт-Петербург, 2005. – 2
с.
20. M.Kumar Agarwal, L.Novickis. Internet-Based Language Learning and Teaching. In:
Advances in Databases and Information Systems. 13th East – European Conference,
ADBIS2009, Associated Workshops and Doctoral Consortium. Local Proceedings, Riga,
September 7 – 10, 2009, pp. 201-208.

21. I.Lauberte, E.Ginters, L.Novickis. Agent – Based Simulation Use in Applicant’s Character
Recognition. In: Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Educational
Technologies (EDUTE`08), Corfu, Greece, October, 2008, ISBN 978 – 960 – 474 – 013 –
0, pp.116-122.
22. E.Bluemel, S.Vinichenko, L.Novickis. Model – Based Essential Logistics Principles for
Creating a Web Portal for Transport Service Consumers. In: Proceedings of 19th
European Multi-Conference on Modelling and Simulation, Riga, RTU, June, 2005. – 7 p.
23. L.Novickis, E.Bluemel, Y.Merkuryev. Logistics Principles and IT Solutions for
Collaborative Work Environment for Transport Business Consumers. In: Proceedings of
the International Workshop „Harbour Modelling and Simulation” HMS`2005, France,
October 2005. – 7 p.
24. E. Bluemel, L.Novickis, E.Ginters. Web – Based and Mobile Solutions for
Collaborative Work Environment with Logistics and Maritime Applications. In:
Proceedings of the International workshop „Harbour Modelling and Simulation
HMS`2004, Rio de Janeiro, Brasil, September, 2004. – 7 p.
25. E.Ginters, Y.Merkuryev, L.Novitski, L.Strujevičs. ICTE Achievements for VET
Methods Development. In: Proceedings of the International Conference “Innovative
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paper ID 1162.
2. Ņikiforova O., Pavlova N., Gills M. „Aktivitāšu analīze programmatūras testēšanas disciplīna:
teorija un prakse”, Latvijas IT uzņēmumu 7. konferences materiālos, Testēšanas teorija un
prakse, 24.05.2006., Rīga, Latvija
3. Nikiforova O., Sukovskis U., Nikulsins V. Principles of Model Driven Architecture for the Task of
Study Program Development, Joining Forces in Engineering Education Towards Excellence
Proceedings, Book of Abstracts, F.K. Fink (Ed.), SEFI Annual Conference, 2008. Jūlijs. Danija,
Aalborg. – Aalborg: Sense Publishers, 2008, 43. lpp.
4. Nikiforova O., Sukovskis U., Nikulsins V. Principles of Model Driven Architecture for the Task of
Study Program Development. Joining Forces in Engineering Education Towards Excellence
Proceedings, SEFI Annual Conference, 2008. Jūlijs. Danija, Aalborg. – Aalborg: Sense
Publishers, 2008, CD-ROM – raksta ID: 1162, 8 lpp.
5. Nikiforova O., Strazdina R., Kirikova M. Bachelor Level Research Methodology in the Field of
System Engineering, Joining Forces in Engineering Education Towards Excellence Proceedings,
Szentirmai, Szarka T.G. Eds., SEFI and IGIP Joint Annual Conference, Miskolc, Hungary, CD, p.
10, 2007
6. Nikiforova O., Strazdina R., Kirikova M. Bachelor Level Research Methodology in the Field of
System Engineering, Joining Forces in Engineering Education Towards Excellence Proceedings,
Szentirmai, Szarka T.G. Eds., Publisher: University of Miskolc, Press: EURO TEAM Studio Bt.,
SEFI and IGIP Joint Annual Conference, Miskolc, Hungary, pp. 283-284, 2007

7. Ņikiforova O., Kirikova M., Sukovskis U. Studiju programmas attēlošana un validācija SWEBOK
ietvarā, Mācību metodisko darbu krājums, Transporta un sakaru institūtā, Rīga (pieņemts
publicēšanai)

8. Nikiforova O., Kirikova M. RTU DITF Datorsistēmu studiju programmas attēlošana un validācija
SWEBOK ietvarā, tēzes Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā
konferences „Mūsdienu izglītības problēmas” materiālos, Transporta un sakaru institūtā, Rīga,
Latvija, 23.-24.02.2006

piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos (referātu autori,
nosaukums, konferences nosaukums, tās norises laiks un vieta):
1. Nikiforova O. System Modeling in UML with Two-Hemisphere Model Driven Approach, 50th RTU
International Scientific Conference, Computer Science, Applied Computer Systems, Riga, Latvia,
12-16 October, 2009
2. Nikiforova O., Pavlova N. Application of BPMN instead of GRAPES for Two-Hemisphere, Model
Driven Approach. International Conference on Advanced Database and Information Systems
(ADBIS), Associated Workshop on Model Driven Architecture – Foundations, Practices and
Implications, Riga, Latvia, 7-11, September, 2009
3. Grigorjevs J., Nikiforova O. Several Outlines on Model-Driven Approach for Testing of Embedded
Systems, 49th RTU International Scientific Conference, Computer Science, Applied Computer
Systems, Riga, Latvia, 13-16 October, 2008
4. Chukina Ye., Pavlova N., Nikiforova O. “Platform Independent Model in the Framework of MDA”,
48th RTU International Scientific Conference, Computer Science, Applied Computer Systems,
Riga, Latvia, 11-13 October, 2007
5. Nikiforova O., Kirikova M., Sukovskis U. „ Two Hemisphere Model Driven Architecture for
Knowledge Map Development in the Task of Study Program Analysis”, 47th RTU International
Scientific Conference, Computer Science, Applied Computer Systems, Riga, Latvia, 12-13
October, 2006
6. Nikiforova O., Kuzmina M., Pavlova N. „Formal Development of Platform Independent Model in
the Framework of MDA: Myth or Reality”, 46th RTU International Scientific Conference,
Computer Science, Applied Computer Systems, Riga, Latvia, 13-14 October, 2005
7. Nikiforova O., Kirikova M., Wojtkowski W. „Role of Models in Knowledge Transfer during OO
Software Development”, The 15th European-Japanese Conference on Information Modelling and
Knowledge Bases: Tallinn, Estonia, 16-20 May, 2005
8. Nikiforova O., Kirikova M. “Two-Hemisphere Model Driven Approach: Engineering Based
Software Development”, CAiSE 2004 16th International Conference on Advanced Information
Systems Engineering June 7-11, 2004 Riga, Latvia

piedalīšanās ar referātu akadēmiskajās konferencēs;
1. Nikiforova O., Strazdina R., Kirikova M. Bachelor Level Research Methodology in the Field of
System Engineering, SEFI and IGIP Joint Annual Conference, Joining Forces in Engineering
Education Towards Excellence, 1-4 July 2007, Miskolc, Hungary
2. Ņikiforova O., Kirikova M. Zināšanu modeļos sakņotas studiju programmas izvērtēšanas
metodika programmatūras inženierijas jomā, Rīgas Tehniskās universitātes metodiskais
seminārs, 2006. gada 11.aprīlī, RTU, Rīga, Latvija
3. Ņikiforova O., Kirikova M., Sukovskis U. Studiju programmas attēlošana un validācija SWEBOK
ietvarā, Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu
izglītības problēmas”, Transporta un sakaru institūtā, Rīga, Latvija, 23.-24.02.2006

piedalīšanās ar referātu citās konferencēs;
1. Ņikiforova O., Pavlova N., Gills M. „Aktivitāšu analīze programmatūras testēšanas disciplīna:
teorija un prakse”, Latvijas IT uzņēmumu 7. conference: Testēšanas teorija un prakse,
24.05.2006., Rīga, Latvija

cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem):
1. RTU piešķirtais Goda nosaukums: „RTU gada jaunā zinātniece 2009”, par izcilu ieguldījumu
zinātniskajā pētniecībā, RTU Zinātnes padomes 2009.gada 29.septembra sēdes lēmums
2. Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno zinātnieku balva par darbu “Programmatūras izstrādes
tehniku salīdzināšanas metodoloģija”, Latvijas Zinātņu Akadēmijas Senāta lēmums, 2003.gada
14.janvārī

3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem)
vadītie promocijas darbi (norādot personas, kuras ir aizstāvējušas disertāciju):
7 vadītie promocijas darbi
Pavlova N. “Platformneatkarīga modeļa izstrādes pieeja modeļvadāmas arhitektūras ietvarā”
(aizstāvēts 03.02.2008.)

recenzētie promocijas darbi (norādot personas): nav
studiju programmas vadīšana: nav
vadītie maģistra darbi (skaits): 44
vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (skaits): 41
studiju priekšmetu izstrāde un vadība (nosaukums, apjoms kredītpunktos):
bakalaura akadēmiskās studijas programmā:
“Ievads objektorientētā tehnoloģijā” (2 KP)
“Programmatūras attīstības tehnoloģijas” (3 KP)
“Ievads lietišķās datorzinātnēs” (2 KP)
maģistra akadēmiskās studijas programmā:
“Objektorientēta sistēmanalīze” (3 KP/4 KP)
“Sistēmu objektorientētas izstrādes tehnoloģija un rīki” (4 KP)
maģistra profesionālās studijas programmā:
“Lielo programsistēmu izstrādes objektorientēta tehnoloģija un rīki” (2 KP)
“Vizuālā programmēšana (studiju projekts)” (3 KP)
doktora studijas programmā:
„Objektorientētas tehnoloģijas attīstības tendences” (5 KP)
„Modeļvadāmās programmatūras izstrādes konceptuālie aspekti” (10 KP)

Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks: nav
sagatavotie mācību līdzekļi:
1. Ņikiforova O., Petruhins A. Modeļvadāmas programmatūras izstrādes pamati (I daļa), Projektā
Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības tehnoloģijai
datorsistēmas programmā ietvaros izstrādāts mācību metodiskais materiāls mācību kursam
„Programmatūras attīstības tehnoloģijas” Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas
akadēmiskās bakalaurantūras 3. kursa studentiem (106 slaidi), RTU, 2007
2. Ņikiforova O., Ņikuļšins V., Buzdins D., Zabiņako V. Modeļvadamas programmatūras izstrādes
pamati (II daļa), Projektā Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības
tehnoloģijai datorsistēmas programmā ietvaros izstrādāts mācību metodiskais materiāls
mācību kursam „Programmatūras attīstības tehnoloģijas” datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas akadēmiskās bakalaurantūras 3. kursa studentiem (24 lpp), RTU, 2007
3. Ņikiforova O., Petruhins A., Ņikuļšins V. Programmatūras izstrādes fāžu realizācija MDA
apstākļos (II daļa), Projektā Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības

tehnoloģijai datorsistēmas programmā ietvaros izstrādāts mācību metodiskais materiāls
mācību kursam „Programmatūras attīstības tehnoloģijas” datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas akadēmiskās bakalaurantūras 3. kursa studentiem (95 lpp), RTU, 2007
4. Pavlova N., Ņikiforova O. Ievads objektorientētā tehnoloģija (I.daļa), Projektā Studiju moduļa
izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības tehnoloģijai datorsistēmas programmā
ietvaros izstrādāts mācību metodiskais materiāls mācību kursam „Ievads objektorientētā
tehnoloģijā” Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas akadēmiskās bakalaurantūras 2.
kursa studentiem (116 slaidi), RTU, 2007
5. Ņikiforova O., Pavlova N. Modeļvadāmas programmatūras izstrādes līdzekļi - vienota
modelēšanas valoda UML (Unified Modeling Langauage), Projektā Studiju moduļa izstrāde
modeļvadāmai programmatūras attīstības tehnoloģijai datorsistēmas programmā ietvaros
izstrādāts mācību metodiskais materiāls mācību kursam „Ievads objektorientētā tehnoloģijā”
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas akadēmiskās bakalaurantūras 2. kursa studentiem
(112 slaidi), RTU, 2007
6. Ņikiforova O., Asņina Ē., Astahova T., Čukina J., Doniņš U., Krauklis A., Millers G., Mors O.,
Rubļevskis J., Sudraba L., Vārtiņa G. Modeļu transformācijas rīki, Projektā Studiju moduļa
izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības tehnoloģijai datorsistēmas programmā
ietvaros izstrādāts mācību metodiskais materiāls mācību kursam „Sistēmu objektorientētas
izstrādes rīki” Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas akadēmiskās maģistrantūras 2.
kursa studentiem (168 slaidi), RTU, 2007
7. Petruhins A., Ņikiforova O. Rational Software Architect rīka lietošanas instrukcija, Projektā
Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības tehnoloģijai datorsistēmas
programmā ietvaros izstrādāts mācību metodiskais materiāls mācību kursam „Sistēmu
objektorientētas izstrādes rīki” datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas akadēmiskās
maģistrantūras 2. kursa studentiem (51 lpp), RTU, 2007
8. Astahova T., Ņikiforova O. SPARX Enterprise Architect rīka lietošanas instrukcija, Projektā
Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības tehnoloģijai
datorsistēmas programmā ietvaros izstrādāts mācību metodiskais materiāls mācību kursam
„Sistēmu objektorientētas izstrādes rīki” datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas
akadēmiskās maģistrantūras 2. kursa studentiem (74 lpp), RTU, 2007
9. Ņikiforova O., Rusakovs P., Alksnis G., Asņina Ē., Grāve A., Grigorjevs J., Buzdins D., Pavlova
N., Mikojelovs D., Zabiņako V., Ņikuļšins V., Klimavičius M. Akadēmiskās bakalaurantūras
diplomdarbu tēmas, Projektā Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras
attīstības tehnoloģijai datorsistēmas programmā ietvaros izstrādāts mācību metodiskais
materiāls studiju noslēguma darbu (diplomdarbu) izstrādei datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas akadēmiskās bakalaurantūras 3.kursa studentiem, 45 tēmas, 100 lpp, RTU, 2007
10. Osis J., Sukovskis U., Ņikiforova O., Rusakovs P., Asņina Ē. Akadēmiskās maģistrantūras
diplomdarbu tēmas, Projektā Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras
attīstības tehnoloģijai datorsistēmas programmā ietvaros izstrādāts mācību metodiskais
materiāls studiju noslēguma darbu izstrādei datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas
akadēmiskās maģistrantūras 1.-2.kursa studentiem, 24 tēmas, 97 lpp, RTU, 2007
11. Sukovskis U., Rusakovs P., Ņikiforova O., Asņina Ē. Profesionālās maģistrantūras
diplomdarbu tēmas, Projektā Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras
attīstības tehnoloģijai datorsistēmas programmā ietvaros izstrādāts mācību metodiskais
materiāls studiju noslēguma darbu izstrādei datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas
profesionālās maģistrantūras 1.- 2. kursa studentiem, 20 tēmas, 88 lpp, RTU, 2007
12. Sukovskis U., Osis J., Ņikiforova O., Rusakovs P. Doktorantūras diplomdarbu tēmas, Projektā
Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības tehnoloģijai datorsistēmas
programmā ietvaros izstrādāts mācību metodiskais materiāls studiju noslēguma darbu
izstrādei datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas doktorantūras 1. kursa studentiem, 8
tēmas, 63 lpp, RTU, 2007

13. Ņikiforova O. Lielu programmsistēmu izstrādes objektorientētā tehnoloģija un rīki (DPI465),
Projekta “RTU studiju programmas “Datorsistēmas” pilnveidošana absolventu profesionālās
konkurētspējas paaugstināšanai“, ietvaros izstrādāts lekciju materiāls sagatavots, 216 slaidi,
RTU, 2007
14. Ņikiforova O. Objektorientētas programmatūras konceptuālie aspekti, Projekta “RTU
akadēmiskās studiju programmas “Datorsistēmas” kursu pilnveidošana” ietvaros izstrādāts
lekciju materiāls, 94 slaidi, RTU, 2006
15. Ņikiforova O. Objektorientēta sistēmanalīze, Projekta “RTU akadēmiskās studiju programmas
“Datorsistēmas” kursu pilnveidošana” ietvaros izstrādāts lekciju materiāls, 180 slaidi, RTU,
2006
16. Ņikiforova O. Objektorientēta sistēmanalīze un projektēšana, Projekta “RTU akadēmiskās
studiju programmas “Datorsistēmas” kursu pilnveidošana” ietvaros izstrādāts lekciju
materiāls, 44 slaidi, RTU, 2006
17. Ņikiforova O. Programmatūras attīstības tehnoloģijas, Projekta “RTU akadēmiskās studiju
programmas “Datorsistēmas” kursu pilnveidošana” ietvaros izstrādāts lekciju materiāls, 140
slaidi, RTU, 2006
18. Ņikiforova O., Skutele I. Mācību metodiskais materiāls studiju modulim „Objektorientēta
sistēmanalīze”, E-atbalsta objektorientēta sistēmas modeļa veidošanas FLASH prezentācija,
izmantojot UML valodu, Projekta “RTU akadēmiskās studiju programmas “Datorsistēmas”
kursu pilnveidošana” ietvaros izstrādāts CD-ROM (2.37 MB), RTU 2007

tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju augstskolās un
pētniecības iestādēs:
1. Microsoft Approved Course 2710: Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET
Solution Architectures. Certificate of Achievement. Microsoft Certified Technical Education
Center. Baltijas Datoru Akadēmija, 15.04.2005.

cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem):
1. LIF mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” atzinības raksts par augstas
kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu (2005. gadā)
2. Rīgas Tehniskās universitātes atzinības raksts par radošu savu pienākumu izpildi (2003.gadā)

4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)
LZA un ārvalstu ZA locekļi: nav
Promociju padomju locekļi, LZP eksperti, profesoru padomju locekļi, zinātnisko žurnālu
redkolēģijas locekļi:
RTU zinātnisko rakstu ikgadēja krājuma Datorzinātnes sērijas “Lietišķās datorsistēmas” redaktore
(no 2000.gada jūnija līdz 2009.gada aprīlim) un redkolēģijas locekle (no 2009.gada aprīļa)

Saeimas, Valdības un LR centrālo organizāciju padomju un komisiju locekļi: nav
Starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi un eksperti, konferenču organizācijas un programmu
komiteju vadītāji un locekļi:
Starptautiskās konferences ENASE’2010 (Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering)
darbotnes (workshop) „Model – Driven Architecture and Model Transformations Driven
Development” organizatore un darbotnes vadītāja, 2010.gadā konferences norises vieta Atēnas,
Griekija
Starptautiskās konferences ADBIS’2009 (Advanced Data Bases and Information Systems)
darbotnes (workshop) „Model – Driven Architecture: Foundations, Practices and Implications”
organizatore un darbotnes vadītāja, 2009.gadā, konferences norises vieta Rīga, Latvija

Starptautiskās konferences CAiSE’2004
Engineering) organizatore, 2004.gadā

(Conference

on

Advanced

Information

Systems

citi augstskolā veicamie pienākumi (piemēram, prodekāns, Senāta loceklis, Konventa loceklis, darbs
dažādās komisijās u.tml.):
Valsts pārbaudījumu komisijas locekle
Maģistra darbu aizstāvēšanas komisijas locekle
RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Domes locekle un zinātniskā sekretāre
Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskās sapulces locekle

Cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem):
RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences Lietišķo datorzinātņu sekcijas priekšsēdētāja
RTU Lietišķo datorzinātņu katedras bakalaurantūras vadītāja

Personas dati
Vārds Uzvārds
Agris Ņikitenko
Vecums
32
Dzimums
Vīrietis
Ģimenes stāvoklis
precējies
Izglītība/zinātniskie grādi
2006
Iegūts inženierzinātņu doktora grāds. Diplomdarba tēma: „Hibrīdas intelektuālas sistēmas
izstrādāšana un realizēšana”. Darba ietvaros ir izstrādāta robotizēta intelektuāla sistēma.
2001
Maģistra grāds datorzinātnēs. Sistēmu teorijas un projektēšanas programma. Darba tēma:
“Hibrīdas intelektuālas sistēmas”. Darba ietvaros izstrādāta intelektuāla programmatūras
sistēma
1998
Bakalaura grāds datorzinātnēs. Darba tēma: “Kvalitatīvo spriedumu teorija”.
1995
Rīgas 84. vidusskola.
Kursi
2008. gada decembris Microsoft SharePoint administration 70-630
2007. gada oktobris
Kursi doktora darbu vadītājiem
2004. gada jūnijs
Darba aizsardzības un darba drošības kursi. Apliecības numurs 218
2002. gada augusts
Elektroiekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumu kursi. Iegūta III
drošības grupa, bez tiesībām strādāt Latvenergo struktūrās. Apliecības numurs 1024
2001. gada jūnijs
Sausās būves kursi. Sertifikāta numurs 0039
2001. gada janvāris
SIA „R&V” angļu valodas kursi. Advanced līmenis – vērtējums B
Apbalvojumi
2008. gada nogalē izteikta atzinība par nozīmīgu ieguldījumu RTU attīstībā
2006. gada nogalē piešķirts Siemens apbalvojums par gada labāko doktora disertāciju
2007. gada vidū izteikta atzinība par zinātniskā vadītāja darbu viena no gada labākā bakalaura
darba vadīšanā
2007. gada novembrī izteikta atzinība par zinātniskā vadītāja darbu viena no gada labākā
bakalaura darba vadīšanā
Biedrības
Kopš 2007. gada
ACM biedrs
oktobra
Kopš 2007. gada
IEEE biedrs
septembra
Kopš 2006. gada
RTU arodbiedrības biedrs
aprīļa
Darba pieredze
2009. - ......
2009. - ..........
2006. - ....

2002 – 2007.

LZA ERA-NET projektu koordinatora asistents projekta ICT-AGRI projekta ietvaros.
RTU, DITF dekāna vietnieks mācību darbā.
RTU, DITF, sistēmu teorijas un projektēšanas katedras docents
Galvenie projekti:
− LR AizM finansēts projekts AM 2007 – 227 „ALKMAAR IMANTA tipa mīnu kuģa
darbības programmatūras izstrāde” – Projekta vadītājs (nodošanas termiņš 2009. gada
decembris)
Apjoms – 50000,- Ls
− LR AizM finansēts projekts AM 2007 – 052 „Autonoma robotizēta platforma” –
Projekta vadītājs
Apjoms – 10000,- Ls
− RTU finansēts projekts ZP 2007/07 „Autonoma robota platforma” – Vadošais pētnieks
Apjoms – 10000,- Ls
− RTU finansēts projekts ZP 2006/06 „Intelektuāla plaģiātu atklāšanas sistēma” –
pētnieks
Apjoms – 10000,- Ls
− RTU finansēts projekts ZP2006/04 „Autonomas intelektuālas sistēmas struktūras
navigācijas uzdevumu risināšanai sarežģītas vides apstākļos” - pētnieks
Apjoms – 10000,- Ls
SIA “ZZDats” Sistēmu analītiķis, projektu vadītājs.
Galvenie projekti:
− E-pakalpojumu izstrāde un ieviešana
− Rīgas domes mobilas ĢIS sistēmas izstrādes apakšprojekta vadītājs.

Apjoms – 10000,- Ls
Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas esošās situācijas novērtējums un attīstības
virzienu izstrāde (sadarbībā ar Microsoft)
Apjoms – 10000,- Ls
− Valsts aģentūras ‘Mājokļu aģentūra” mājokļu monitoringa sistēmas izstrādes projekta
vadītājs;
Apjoms – 40000,- Ls
− Valsts aģentūras Mājokļu Aģentūra mājokļu novērošanas (monitoringa) sistēmas
koncepcijas un tālākas attīstības stratēģijas izstrāde.
Apjoms – 10000,- Ls
− Rīgas domes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ŖĪĢIS sadarbības mehānismu ar citām
RD VIS sistēmām projektēšana un projekta vadība.
Apjoms – 30000,- Ls
− Rīgas domes elektronisko pakalpoju realizācijas projektēšana.
Apjoms – 50000,- Ls
− Tiešajos darba pienākumos ietilpst Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas
apakšsistēmu (16 sistēmas + ārējās sistēmas) savstarpējās integrācijas jautājumu
risināšana un atbilstošo datu bāzes struktūru pilnveidošana un uzturēšana.
Asistents RTU, LDI, Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrā
SIA “Balta” IS speciālists, datorsistēmu administrators
− Iekšējās datorsistēmas izveide, ieskaitot datu pārraides tīklus, programmatūru, un tās
attīstības plāna izstrāde.
Apjoms – 5000,- Ls
− Nomas līgumu un nomas iekārtu uzskaites sistēmas izstrāde un attīstība. Sistēma aktīvi
tiek lietota arī pašlaik.
Apjoms – 1200,- Ls
− Klientu uzskaites sistēmas izstrāde. Sistēma aktīvi tiek lietota arī pašlaik.
Apjoms – 1200,- Ls
− Datorsistēmas administrēšana (2 serveri, 27 darba stacijas).
SIA „Rembox” IT speciālists. Galvenie projekti:
− Stopiņu pag. slēgto līgumu uzskaites programmatūras izstrāde un uzturēšana
(programmatūra tiek lietota arī pašlaik). Sistēma izstrādāta klients – serveris
tehnoloģijā.
Apjoms – 1000,- Ls
− Stopiņu pag. un Salaspils pils. ar lauku terit. administratīvo pārkāpumu un notikumu
reģistrēšanas sistēma. Tas galvenās funkcijas ir:
Notikumu – izsaukumu reģistrēšana
Sastādīto administratīvo protokolu uzskaite
Administratīvās komisijas lēmumu datu uzskaite
Saistītās dokumentācijas plūsmas nodrošināšana
Sistēma izstrādāta, izmantojot COM+ tehnoloģiju, ar iespēju tikt attīstītai
līdz
web – bāzētai sistēmai. Sistēma aktīvi tiek lietota arī pašlaik.
Apjoms – 5000,- Ls
− SIA „Rembox” mājas lapas izstrāde (2000. gads)
SIA “Rembox” Celtniecības brigādes vadītājs
−

2005. – 2006.
1999 - 2002

1999 - ....

1997 - 1999

Valodas
runāt
Latviešu
dzimtā
Krievu
izcili
Angļu
ļoti labi
(ar vārdnīcu, labi, ļoti labi, izcili, dzimtā)
Programmēšanas
valodas
Delphi
SQL
PL/SQL
VBA
HTML, Vbscript,
Javascript
ASP

saprast
dzimtā
izcili
ļoti labi

Zināšanu
līmenis
profesionāli
profesionāli
ļoti labi
ļoti labi
ļoti labi

8 gadi
8 gadi
3 gadi
2 gadi
1 gads

-

labi

0,5 gads

-

rakstīt
dzimtā
labi
ļoti labi

Sertifikāts
(Oracle, Microsoft, Brainbench)

Pieredze

Assambler
Pascal
Prolog
C / C++
C#
XML
Basic X
Visual Basic .NET
Operētājsistēmas
Windows NT server
Windows 2000
Windows 9.x
Windows XP
MS DOS 6.x

iesācējs
iesācējs
iesācējs
iesācējs
labi
labi
labi
labi

3.0 gadi
2,5 gadi
2,5 gadi
1,5 gadi

Zināšanu
līmenis
profesionāli
profesionāli
profesionāli
profesionāli
ļoti labi

Pieredze
lietošanā
3 gadi
4 gadi
3 gadi
5 gadi
1 gads

Pieredze
administrēšanā
3 gadi
4 gadi
3 gadi
5 gadi
-

Sertifikāts
(Microsoft, Brainbench)
-

Sabiedriskais darbs
2008.
Starptautisku sumo robotu sacensību „Baltic Robot Sumo 2008” idejas autors un viens no
organizētājiem
2007. - .....
Viens no organizētājiem robotikas sacensībām Robotika 2008.
2007. gada nogale
Viens no organizētājiem otrajām robotikas sacensībām
2007. gada sākums Idejas autors un viens no organizētājiem pirmajām robotikas sacensībām Latvijā – Robotika
2007.
Zinātniskās publikācijas
A.Nikitenko, J. Grundspenkis, Combining of inductive, deductive and case-based reasoning: towards the
1.
development of hybrid intelligent system. Scientific Proceedings of Riga Technical University: 5th series
“Computer science, Applied Computer Systems”, Riga, RTU Publishing, 2001, Vol. 8, p. 116 – 123.
A.Nikitenko, J.Grundspenkis, The kernel of hybrid intelligent system based on inductive, deductive and case
2.
based reasoning. KDS2001 Conference Proceedings, St. Petersburg, 2001, p. 138. – 146.
A.Nikitenko, The structure of an intelligent system for complex environments. Proceedings of Riga Technical
University:
5th series “Computer science, Applied Computer Systems (Special Issue)”, Doctoral consortium,
3.
The 11th International Conference on Information Systems Development, Riga, RTU Publishing, 2002, Vol. 9,
p. 46 - 52.
A.Nikitenko, Inductive reasoning algorithms from the perspective of autonomous intelligent systems. Scientific
4.
Proceedings of Riga Technical University: 5th series “Computer science, Information Technology and
Management Science”, Riga, RTU Publishing, 2003, Vol. 14, p. 10 – 17.
A.Nikitenko,
A proposed structure for knowledge based hybrid intelligent systems for sophisticated
5.
environments. Varna, Bulgaria, KDS 2003 Conference Proceedings, 2003, Vol. 1, p. 25 – 31.
A.Nikitenko, Robot Control Using Inductive, Deductive and Case Based Reasoning. Varna, Bulgaria, KDS
6.
2005 conference proceedings, 2005, Vol. 2, p. 418 - 427.
A.Nikitenko, Intelligent Agent Control Using Inductive, Dedudctive and Case Based Reasoning. Riga, Latvia,
7.
ECMS 2005 Conference Proceedings, 2005, p. 486 - 492.
A.Nikitenko, Autonomous intelligent agent control in complex environments, Barcelona, Spain, EMSS 2006
8.
Conference Proceedings, 2006, p 251 – 260.
A.Nikitenko, Knowledge-based robot control, Varna, Bulgaria, KDS 2007 Conference proceedings, 2007, vol.
9.
2, p.487 – 500.
A.Nikitenko, Autonomous robot navigation using knowledge-based control unit, Tallinn, Estonia, REM 2007
10.
Workshop proceedings, 2007, p. 93. – 98.
L.Sudraba,
A.Nikitenko, „Application of mapping methods for solving navigation tasks of autonomous
11.
intelligent system„ – referāts RTU 48. starptautiskajā konferencē, Rīgā, 2007. gada oktobrī
12.
A.Nikitenko, „Autonoma robota modelis” Militārais apskats, nr. 3/4, 2008. gada decembris, 89. – 96. lpp.
Izstādes un citas publikācijas
1. 2008. gada oktobris – dalība izstādē „Baltic defence and industry”, Tartu, Igaunija
Izstādīts stends, ka demonstrē autonomas robotizētas sistēmas darbību
2009. gada septembris – dalība izstādē „Baltic defence and industry”, Rīga, Latvija
2. - Autonoma robota tehniskā risinājuma prezentācija zinātnisko plakātu sesijā
- ALKMAAR tipa mīnu kuģa darbības simulatora tehniskā risinājuma demonstrēšana zinātnisko plakātu sesijā

Patenta pieteikumi
1.
Latvijas patenta pieteikums P-07-73 no 27.06.2007. „Astoņu riteņu robotizēta platforma” – reģistrēts patents
Latvijas patenta pieteikums P-09-118 no 29.06.2009. „Kāpurķēžu robotizēta platforma ar kustīgu kāpurķēžu
2.
segmentu”
3.
Latvijas patenta pieteikums P-09-119 no 29.06.2009. „Astoņu riteņu robotizēta platforma ar kāpurķēdēm”
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1. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS
Vārds, uzvārds:
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Personas kods:
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Dzimšanas vieta:

Krievija, Sankt-Pēterburga

Dzīves vietas adrese:

Višķu 5-51, Rīga, LV-1063

Izglītība:
- Rīgas Tehniskā universitātes Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultātes inženierzinātņu

doktore (2007. g.)
- Rīgas Tehniskās universitātes Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes maģistrantūra.
Maģistrs datorzinībās (1997. g.)
- Rīgas Politehniskais institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte. Inženiera-matemātiķa
kvalifikācija lietišķas matemātikas specialitātē (1988. g.)
- Rīgas 72. vidusskola (1983. g.)
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
- Inženierzinātņu doktors (Informācijas tehnoloģijas nozarē). Diploms D № 0113 (05.11.2007.).
- Maģistrs datorzinībās. Diploms № 001207 (11.07.1997.).

Nodarbošanās:
- RTU DITF Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupas docente (no 2008. g.)
- RTU DITF Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupas lektore (no 2002. g.)
- RTU DITF Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupas stundu pasniedzēja (1998. -

2002. g.)
- RTU ASTF Informātikas un programmēšanas katedras stundu pasniedzēja (1996. - 1998. g.)
Valodu lietošanas prasmes:
- krievu (dzimta), latviešu (brīvi), angļu (ar vārdnīcu), vācu (ar vārdnīcu).

2. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos:
1. N. Prokofjeva. Strateģii i metodi provedenija kontroļa znanij v kompjuternom obučenii
(krievu val.) // Educational Technology & Society 2010 ISSN 1436-4522 (starptautiskais
elektroniskais
žurnāls).
/
Internets.
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/V_131_2010EE.html, с. 378 – 392.
2. N. Prokofjeva. Voprosi organizacii kompjuternogo kontroļa znanij (krievu val.) //
Educational Technology & Society 9(1) 2006 ISSN 1436-4522 (starptautiskais elektroniskais
žurnāls). / Internets. - http://ifets.ieee.org/russian/periodical/ V_91_2006EE.html, с. 433 –
440.
3. Zaiceva L., Prokofjeva N. Modeļi i metodi adaptivnogo kontroļa znanij (krievu val.) //
Educational Technology & Society. - Nr. 7(4), 2004 ISSN 1436-4522 (starptautiskais
elektroniskais žurnāls). / Internets. - http://ifets.ieee.org/russian/depository/v7_i4/html/1.html
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4. Zaiceva L., Prokofjeva N.. Problemi kompjuternogo kontroļa znanij (krievu val.) //
Proceedings. IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT
2002). 9-12 September 2002. Kazan, Tatrstan, Russia, 2002. - p. 102 - 106.
Raksti recenzētos izdevumos (LZP apstiprinātie izdevumi):
1. N. Prokofjeva. Computer knowledge control models and methods (in Russian) // Proceedings
of First International Conference “Information Technologies in Education for All” (ITEA 2006), Ukraine, IRTC - Kiev 2006. – p. 231 – 240.
2. Prokofjeva N. Datorizētās zināšanu pārbaudes stratēģijas // RTU zinātniskie raksti. 5. sērija.
Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 26. sējums. - Rīga: RTU, 2006. – 124 – 131 lpp.
3. Прокофьева Н.О. Mодели и методы компьютерной оценки знаний обучамых //
Материалы Международной научно-практической конференции “Информационные
технологии в многоуровневой системе образования”. - Казань: ЗАО «Новое знание»,
2005. – с.139 – 143.
4. Прокофьева Н.О. Проблема контроля знаний при дистанционном обучении //
Материалы XVI Международной конференции “Применение новых технологий в
образовании”. – Троицк: изд. “Тровант”, 2005. – с.286 – 287.
5. Prokofjeva N. Zināšanu pārbaudes modeļi un metodes // RTU zinātniskie raksti. 5. sērija.
Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 22. sējums. - Rīga: RTU, 2005. – 131. – 139. lpp.
6. L.Zaitseva, C.Boule. N.Prokofyeva. Knowledge control approaches in computer-assisted
education // Proceeding of The Eighth IASTED International Conference on Computers And
Advanced Technology In Education ~CATE 2005~ August 29-31, 2005 Oranjestad, Aruba,
p.453-456.
7. Прокофьева Н.О. Методы контроля знаний при компьютерном обучении //
Международная научно-методическая конференция «Oбразование и виртуальность
(ВИРТ)». - Ялта, 2005. – c.273 – 277.
8. L.Zaitseva, N.Prokofyeva, V.Popko. Electronic Textbook in Engineering Education –
Proceedings of 18th International Conference on Systems for Automation of Engineering and
Research, SAER-2004. Varna, Bulgaria. 24-26 September 2004.
9. Popko V., Prokofjeva N. Elektroniskās mācību grāmatas izstrāde // RTU zinātniskie raksti. 5.
sērija. Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 18. sējums. Rīga: RTU, 2004, - 103. - 109. lpp.
10. N.Prokofjeva. Datorizētās zināšanu pārbaudes metodiskie aspekti // RTU zinātniskie raksti. 5.
sērija. Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 17. sējums. Rīga: RTU, 2003. - lpp. 103. - 108.
11. Прокофьева Н.О. Сравнительный анализ алгоритмов оценки знаний // ИнтернетОбразование - Наука - 2002. Сборник научных трудов 3-й Международной научнопрактической конференции. – Винница: ВГТУ – 2002. - c. 85 - 87.
12. Zaiceva L., Prokofjeva N. Zināšanu pārbaude tālmācībā. // RTU zinātniskie raksti, 5. sērija,
Datorzinātne, Lietišķās datorsistēmas, 8. sējums, Rīga, RTU, 2001. – 156-162 lpp.
13. Zaiceva L., Kuplis U., Prokofjeva N. Apmācība Internet vidē // RTU zinātniskie raksti. 5.
sērija. Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 3. sējums. Rīga: RTU, 2001. - lpp. 33. - 45.
14. Прокофьева Н.О. Алгоритмы оценки знаний при дистанционном обучении //
Образование и виртуальность - 2001. Сборник научных трудов 5-й Международной
конференции. - Харьков - Ялта: УАДО, 2001. - с.82 - 88.
Monogrāfijas:
1. Prokofjeva N. Datorizētās zināšanu pārbaudes modeļi un metodes. Promocijas darba
kopsavilkums. – R.: RTU, 2007. – 26 lpp.
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2. Prokofjeva N. Models and methods of computer-based knowledge control. Doctoral thesis
summary. R.: RTU, 2007. – 26 p.
Citas publikācijas:
1. A. Grocevs, N. Prokofjeva. Modern Internet Technology Analysis // RTU zinātniskie raksti. 5. sērija.
Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 17. sējums. Rīga: RTU, 2008. - lpp. 103. - 108.
2. L.Zaitseva, N.Prokofyeva, V.Popko. Electronic Textbook «Study HTML». – Proceedings of
TECHNOMAT&INFOTEL 2004. Materials, methods and technology. Scientific articles vol.1.
Bulgaria, 2004. 63-70 pp.

3. Прокофьева Н. Методические аспекты компьютерного контрооя знаний. // Труды X
Научно-методической коференции Телематика'2003. Том 2. Секции D, E. – СанктПетербург, 2003. - с. 366 - 367.
4. Прокофьева Н.О. О применении WWW-технологии в дистанционном обучении //
Образование и виртуальность - 2002. Сборник научных трудов 6-й Международной
конференции. - Харьков - Ялта: УАДО, 2002. – с. 71 - 74.
(http://virt.kture.kharkov.ua/index.html )
5. Зайцева Л., Прокофьева Н., Куплис У. Компьютерные системы в дистанционном
обучении // Телематика 2001. Труды международной научно-методической
коференции 18 - 21 июня 2001. – Санкт - Петербург, 2001. - с.109 – 111.
6. Зайцева Л.В., Новицкий Л.П., Прокофьева Н.О. Контроль знаний обучаемых с
помощью методов линейно-кусочной аппроксимации и вычисления оценок // Методы и
средства кибернетики в управлении учебным процессом высшей школы. – Рига: Риж.
Политехн. ин-т, 1989. – c. 39 - 48.
Piedalīšanos ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs:
1. A. Grocevs, N. Prokofjeva. Modern Internet Technology Analysis - RTU 49th International
scientific conference, Riga, 13 – 15 October 2008.
2. N. Prokofjeva. Computer knowledge control models and methods (in Russian) - Proceedings
of First International Conference “Information Technologies in Education for All” (ITEA 2006), Ukraine, IRTC - Kiev 2006.
3. XV International Conference Exhibition “Computer Technology in Education” ("ИТО2005"), November 6 - 11, 2005, Moscow.
4. XVI International Conference “New Computer Technology in Education” (“NCTE-2005”),
June 28 - 29, 2005, Troitsk.
5. International Scientific and Practical Conference “Information Technologies In Continuing
Education” (Secondary-Higher Education Transition), June 8-10, 2005, Kazan.
6. L .Zaitseva, N. Prokofyeva, V. Popko. Electronic Textbook in Engineering Education –
Proceedings of 18th International Conference on Systems for Automation of Engineering and
Research, SAER-2004. Varna, Bulgaria. 24-26 September 2004.
7. L. Zaitseva, N. Prokofyeva, V. Popko. Electronic Textbook «Study HTML». – 6th
International Symposium TECHNOMAT&INFOTEL 2004. Materials, methods and
technology. Sunny Beach resort, Bulgaria, September 6-10.
8. Прокофьева Н. Методические аспекты компьютерного контрооя знаний. - X научнометодическая коференция ТЕЛЕМАТИКА'2003. – Санкт-Петербург, Росия, 14 – 17
апреля 2003 года.
9. Зайцева Л., Прокофьева Н. Проблемы компьютерного контроля знаний - Proceedings.
IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2002). 9-12
September 2002. Kazan, Tatrstan, Russia.
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10. Прокофьева Н.О. Алгоритмы оценки знаний при дистанционном обучении.- 5.
международная конференция «Образование и виртуальность – 2001». Ялта, Украина,
2001 год сентябрь.
11. L. Zaiceva, N. Prokofjeva, U. Kuplis. Computer system in Distance Education. – Telematica
2001. International Conference on Telematics and Web-based Education. St.Petersburg,
Russia, 18-21 June 2001.
Piedalīšanās ar referātu citās konferencēs:
1. Prokofjeva N. Datorizētās zināšanu pārbaudes stratēģijas - RTU 47. starptautiskā zinātniskā
konference. Rīga, 2006.gada oktobrī.
2. Prokofjeva N. Zināšanu pārbaudes modeļi un metodes - RTU 45. starptautiskā zinātniskā
konference. Rīga, 2004.gada 14. – 16. oktobrī.
3. V.Popko, N.Prokofjeva. Elektroniskās mācību grāmatas izstrādes tehnoloģija - RTU 44.
starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2003.gada 9.-11.oktorbī.
4. N.Prokofjeva. Datorizētās zināšanu pārbaudes metodiskie aspekti - RTU 44. starptautiskā
zinātniskā konference. Rīga, 2003.gada 9.-11.oktorbī.
5. Zaiceva L., Prokofjeva N. Zināšanu pārbaude tālmācībā. - RTU starptautiskā zinātniskā
konference. Rīga, 2001.gada oktorbis.
6. Prokofjeva N. WWW sistēmas iespējas datorizētajā apmācībā. - RTU starptautiskā zinātniskā
konference. Rīga, 2001.gada 11.-13. oktorbis.
7. Zaiceva L., Kuplis U., Prokofjeva N. Apmācība Internet vidē. - RTU starptautiskā zinātniskā
konference. Rīga, 2000.gada oktobris.
3. PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Vadītie maģistra darbi – 4
Vadītie inženierprojekti - 1
Vadītie bakalaura darbi – 81
Vadītie bakalaura darbi (profesionālās studijas) - 17
Vadītie kvalifikācijas darbi –12
Studiju priekšmeti (nosaukums, apjoms kredītpunktos):
-

Programmēšanas valodas (2 KP)
Datu struktūras (3KP)
Programmatūras izstrādes tehnoloģija (2 KP)
Web lietojumu izstrāde Internetam (2 KP)
PHP valoda interaktīvo Web-lietojumu izstrādei (2 KP)
PHP valoda Web lietojumu izstrādei (2 KP)
Tīmekļa lietojumu izveide (studiju projekts) (2 KP)

Sagatavotie mācību līdzekļi:
1. N. Prokofjeva. Tīmekļa lietojumu izstrādes tehnoloģijas. Mācību līdzeklis. 2010.g., datorizēts
2. Prezentācija priekšmetā „Datu struktūras”. - 155 slaidi, 2010.g., datorizēts
3. Kontroldarbu uzdevumi elektroniskajai zināšanu pārbaudei priekšmetā „Datu struktūras”
tēmās „Rādītāji un masīvi” (jautājumu skaits - 50), „Ieraksti, rakstzīmju virknes” (jautājumu
skaits - 50) - 2010.g., datorizēts // Internets - https://ortus.rtu.lv .
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4. Kontroldarbu uzdevumi elektroniskajai zināšanu pārbaudei priekšmetā „Programmēšanas
valodas” tēmās „Algoritmizācijas pamati un programmēšanas valodas Pascal operatori”
(jautājumu skaits - 27) - 2009.g., datorizēts // Internets - https://ortus.rtu.lv .
5. G. Matisons, L .Zaiceva, N. Prokofjeva. Studiju darbu izstrāde. Norādījumi, uzdevumi,
piemēri. – Rīga, 2004. – 123 lpp.
6. Prezentācija „Praktiskas nodarbības priekšmetā „Programmēšanas valodas”. - 48 slaidi.,
2008.g., datorizēts
7. Kontroldarbu uzdevumi elektroniskajai zināšanu pārbaudei priekšmetā „Programmēšanas
valodas” tēmās „Vadības konstrukcijas programmēšanas valodā C” (jautājumu skaits - 23),
„Masīvi programmēšanas valodā C” (jautājumu skaits - 15) - 2008.g., datorizēts // Internets https://ortus.rtu.lv .
8. Prezentācija priekšmetā „PHP valoda WEB lietojumu izstrādei”. - 153 slaidi, 2007.g.,
datorizēts
9. Prezentācija priekšmetā „PHP valoda interaktīvo WEB -lietojumu izstrādei”. - 155 slaidi,
2007.g., datorizēts
10. Prezentācija „Praktiskas nodarbības” priekšmetos „PHP valoda WEB lietojumu izstrādei” un
„PHP valoda interaktīvo WEB -lietojumu izstrādei”. - 24 slaidi., 2008.g., datorizēts
11. Kontroldarbu uzdevumi elektroniskajai zināšanu pārbaudei priekšmetos „PHP valoda WEB
lietojumu izstrādei” un „PHP valoda interaktīvo WEB -lietojumu izstrādei” tēmās „HTML
valodas pamati” (jautājumu skaits - 23), „PHP un MySQL” (jautājumu skaits - 15). - 2008.g.,
datorizēts // Internets - https://ortus.rtu.lv
12. Praktiskas nodarbības priekšmetā „Datu struktūras” (kontroldarbu uzdevumi). - 4 lpp.,
2006.g., datorizēts
13. Prezentācija priekšmetā „Web lietojumu izstrāde Internetam”. 285 slaidi, 2007.g., datorizēts.
Kvalifikācijas celšana:
- Piedalījās RTU metodiskajā seminārā "No mācīšanas uz aktīvo mācīšanos jeb Labā studēšanas
-

prakse" – Rīgā, 2010. gada 30.martā.
Piedalījās RTU metodiskajā seminārā "No mācīšanas uz aktīvo mācīšanos jeb Labā studēšanas
prakse" – Rīgā, 2009. gada 16.aprīlī
Pabeidzu profesionālas pilnveides kursu „Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide
pedagoģijas un IT jomā” – Rīgā, 2009.gada janvārī.
Piedalījās seminārā „Microsoft Latvia akadēmiskajā dienā 2008” – Rīgā, TSI, 2008. gada 27.
novembrī
Piedalījās IBM un iPro seminārā „Rational AppScan - efektīvs risinājums web aplikāciju un
servisu drošības nodrošināšanai” - Rīgā, 2008. gada 30.oktobrī.
Piedalījās forumā „Baltic IT&T 2008: eBaltics” – Rīgā, 2008. gada 9.-11. aprīlī.
Piedalījās metodiska seminārā „ESF projekti studiju programmu attīstībai un studiju kvalitātes
uzlabošanai” – Rīga, 2007. gada 3. aprīlī.
Piedalījās izstādē "Baltic IT&T'2006" (Starptautiskā informācijas tehnoloģiju un
telekommunikāciju izstāde) – Rīgā, 2006. gada 07.-09. aprīlī.
Piedalījās izstādē "Baltic IT&T'2005" (Starptautiskā informācijas tehnoloģiju un
telekommunikāciju izstāde) – Rīgā, 2005. gada 06.-09. aprīlī.
Piedalījās izstādē "Skola 2005" (11 starptautiskā izglītības izstāde) – Rīgā, 2005. gada 3.-6.
martā.
Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference "Izglītības problēmas
mūsdienu apstākļos", Transporta un sakaru institūts, 2005. gada 24. februārī, Rīga, Latvija.
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Cita būtiska informācija:
- Metodisko publikāciju saraksts:

1. G. Matisons, N. Prokofjeva. Metodiskie norādījumi pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmas „Datorsistēmas” studentiem praksē.– Rīga, 2007. – 41 lpp.
2. L. Zaiceva, N. Prokofjeva. Koledžas studentu prakse IT uzņēmumos. Metodiskais seminārs
„ESF projekti studiju programmu attīstībai un studiju kvalitātes uzlabošanai” – Rīga, 2007.
gada 3. aprīlī
3. N. Prokofjeva, O. Harotončika, L. Zaiceva. Skolēnu vajadzību pētīšana profesijas izvēlei //
Starpaugstskolu Zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences “Mūsdienu
izglītības problēmas”, 2007. gada 22.-23. februārī, tēzes. Rīga: TSI, 2007. - 41- 42. lpp.
4. L. Zaiceva, N. Prokofjeva. Darba devēju prasības jaunajiem speciālistiem programmēšanas
tehniķa profesijā. // Starpaugstskolu Zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences
“Mūsdienu izglītības problēmas” raksti, Rīga: TSI, 2006. - 128.-130. lpp.
5. L. Zaiceva, N. Prokofjeva. Darba devēju prasību pētīšana programmēšanas tehniķa profesijā
// Starpaugstskolu Zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences “Mūsdienu
izglītības problēmas”, 2006. gada 23.-24. februārī, programma un tēzes. Rīga: TSI, 2006, 71. lpp.
6. L. Zaiceva, N. Prokofjeva, V. Popko. Elektroniskās mācību grāmatas «Iemācies HTML no
nulles» lietošana mācību procesā // Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā
konference "Izglītības problēmas mūsdienu apstākļos". – Rīga: Transporta un sakaru institūts,
2005. – 135. – 136. lpp.
- Studentu pētniecisko darbu vadīšana:

1. R. Ruskovs. MVC arhitektūras pielietošana lietojumprogrammatūras izstrādē (zinātniskā
vadītāja Natālija Prokofjeva) // 50. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences rakstu
krājums. Rīga: RTU, 2009. – 75.- 80. lpp.
2. O. Haritončika. Datorizētā anketēšanas rezultātu apstrāde (zinātniskā vadītāja Natālija
Prokofjeva) // 49. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences rakstu krājums. Rīga:
RTU, 2008. – 32. – 39. lpp.
3. A. Grocevs. Video pārraide, lietojot RTMP-protokolu (zinātniskā vadītāja Natālija
Prokofjeva) // 49. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences rakstu krājums. Rīga:
RTU, 2008. – 86. – 91. lpp.
4. J. Sokolova. XML izmantošana FLASH tehnoloģijā (zinātniskā vadītāja Natālija Prokofjeva)
// 49. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences rakstu krājums. Rīga: RTU, 2008. –
97. – 102. lpp.
5. D. Kaminskis. Datu bāzu un tīmekļa lietojumu integrācijas tehnoloģijas (zinātniskā vadītāja
Natālija Prokofjeva) // 49. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences rakstu
krājums. Rīga: RTU, 2008. – 92. – 96. lpp.
6. Čerņičkins. Animācijas tehnoloģijas mācību vielas izstrādei (zinātniskā vadītāja Natālija
Prokofjeva) // 48. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences rakstu krājums. Rīga:
RTU, 2007. – 11. – 16. lpp.
7. J. Bakāne, N. Prokofjeva. Mācību vielas izstrāde studentu apmācībai un pašpārbaudei WWW
vidē // 46. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2005.g. aprīlī. Rīga:
RTU, 2005, - lpp. 71.
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8. H. Gailītis, N. Prokofjeva. Modernas tehnoloģijas tīmekļa lietojumu izstrādē // 46. RTU
studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2005.g. aprīlī. Rīga: RTU, 2005, lpp. 74.
9. S. Harčenko, N. Prokofjeva. Zināšanu pārbaudes realizācijas iespējas tālmācībā // 46. RTU
studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2005.g. aprīlī. Rīga: RTU, 2005, lpp. 77.
10. Stepanovs, N. Prokofjeva. Elektronisko mācību līdzekļu izstrāde // 46. RTU studentu
zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2005.g. aprīlī. Rīga: RTU, 2005, - lpp. 83.
11. M. Dubovskis, N.Prokofjeva. Uzdevumu tipi zināšanu pārbaudei // 45. studentu zinātniskās
un tehniskās konferences materiāli 2004.g. aprīlī. Rīga: RTU, 2004, - lpp. 62.
12. M. Kronbergs, N.Prokofjeva. Mājas lapas izstrādes tehnoloģija // 45. studentu zinātniskās un
tehniskās konferences materiāli 2004.g. aprīlī. Rīga: RTU, 2004, - lpp. 66.
13. K. Safronovs, N.Prokofjeva. Kontroluzdevumu formēšana datorizētajā apmācībā // 45.
studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2004.g. aprīlī. Rīga: RTU, 2004, lpp. 71.
14. R. Zelenkevičs, N.Prokofjeva. Mūsdienu tehnoloģijas portāla izveidei // 45. studentu
zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2004.g. aprīlī. Rīga: RTU, 2004, - lpp. 73.
15. Adrianovs, N.Prokofjeva. WEB lietojumu izstrādes tehnoloģijas // 43. RTU studentu
zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2002.g. aprīlī – maijā. 1. sējums. RTU
Izdevniecība, Rīga - 2002, - lpp. 30.
16. R. Spilva, N. Prokofjeva. Elektroniskās mācību grāmatas izstrādes tehnoloģijas // 43. RTU
studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2002.g. aprīlī – maijā. 1. sējums.
RTU Izdevniecība, Rīga - 2002, - lpp. 40.
4. ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
Starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi un eksperti, konferenču organizācijas un
programmu komiteju vadītāji un locekļi
-

The 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2009)
July 15-17, 2009, Riga, Latvia - lokālās komitejas locekle

Piedalījās šādos projektos:
- Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmas
“Datorsistēmas”
studentu
prakse”
(līguma
Nr.
2005/0199/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0105/0007).
- Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Karjeras diena Rīgas un Rīgas rajona skolās” (līguma
Nr. 2006/0134/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/0129/0007).
- Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Profesionālās orientācijas pasākumi Rīgas skolās”
(līguma Nr. 2006/0132/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/0126/0007).
- Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studentu
prakse
programmēšanas
tehniķa
profesijā”
(līguma
Nr.
2005/0181/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0117/0007).
Darbs dažādās komisijās:
- bakalaura darba aizstāvēšanas komisijas loceklis
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- kvalifikācijas eksāmena RUTS komisijas loceklis

20.05.2010.
_______________

1

/ N. Prokofjeva /

RUTS – Rīgas uzņēmējdarbības tehniskā skola
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RTU asociētā profesora
Pāvela Rusakova
dzīves un darba gājums
1. Vispārīgās ziņas
Vārds, uzvārds:

Pāvels Rusakovs

Personas kods:

190872-10510

Dzimšanas vieta:

Latvija, Rīga, 19.08.1972

Dzīves vietas adrese:

Latvija, Rīga, LV – 1029,
Jūrmalas gatve 93/2 – 54,
mob. tālr. 22023306

Izglītība:
1998: Rīgas Tehniskā universitāte, Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte,
inženierzinātņu doktors. Diploma numurs: 000994.
Promocijas darba tēma: "Moderno objektorientēto programmēšanas valodu salīdzinošā analīze
un attīstības tendences". Zinātniskais vadītājs: Dr. h. sc. ing., profesors Jānis Osis.
1995: Rīgas Tehniskā universitāte, Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte, lietišķo
datorzinātņu maģistrs (diploms ar izcilību). Diploma numurs: 000428.
Maģistra darba tēma: „Tēlu pazīšanas metožu salīdzinoša analīze”. Zinātniskais vadītājs: Dr. h.
sc. ing., profesors Jānis Osis.
1993: Rīgas Tehniskā universitāte, Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte, datorzinātņu
bakalaurs. Diploma numurs: 001791.
1989: Rīgas 23. vidusskola. Vidējā izglītība (zelta medaļa).
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.).
Nodarbošanās:
2004 – 2010

Rīgas Tehniskā universitāte,
asociētais profesors

2000 – 2004

Rīgas Tehniskā universitāte,
docents

1999 – 2000

Rīgas Tehniskā universitāte,
lektors

1995 - 1998

Rīgas Tehniskā universitāte,
vadošais speciālists

Valodu lietošanas prasmes:
Latviešu valoda:
brīvi
Angļu valoda:

brīvi

Krievu valoda:

brīvi

Vadītie promocijas darbi: 4.
Vadītie maģistra darbi: 58 (pašlaik 15).
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi: 86 (pašlaik 19).
Studiju priekšmeti:
1. DPI010 Prakse.
2. DPI011 Maģistra darbs ar projekta daļu.
3. DPI012 Bakalaura darbs ar projekta daļu.
4. DPI230 Objektorientētā programmēšana (laboratorijas darbi).
5. DPI343 Datoru organizācija un asambleri (laboratorijas darbi).
6. DPI364 Sadalīto datu apstrāde datoru tīklos.
7. DPI369 Tīmekļa tehnoloģijas.
8. DPI372 Tehnoloģija XML elektroniskos dokumentos.
9. DPI453 Prolog un loģiskā programmēšana.
10. DPI455 Paralēlie procesi un valoda Ada.
11. DPI458 Lietišķā datorgrafika.
12. DPI459 Moderno programmēšanas valodu praktikums.
13. DPI461 HTML valoda.
14. DPI469 Biznesoptimizācija ar datortīkliem.
15. DPI503 Objektorientētās programmatūras attīstība.
Studiju priekšmeti RSEBAA ( Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskola).
1. Datortehnoloģijas (lekcijas/prakse).
2. Programmēšana Java (lekcijas/prakse).
Publikāciju daudzums: 29.
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Vjačeslava Šitikova dzīves un darba apraksts
1. Vispārīgās ziņas
Vārds, uzvārds

Personas kods
Dzimšanas vieta
Dzīves vietas adrese
Izglītība
Valodas:

Vjačeslavs Šitikovs
090351-10404
Rīga, Latvija
Salaspils iela 18/3-23, Rīga, LV-1057, Latvija
Augstāka
Krievu (dzimtā); Latviešu (3. kat.), Angļu (brīvi)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
Asociētias profesors – 2005. gada 22.novembris
Docents - 1987. gada 8. aprīlī atestāts N 097747.
Dr.sc.ing (Inženierzinātņu doktora) grāds – 1993. gada 19. janvāra diploms B-D N 000537
Tehnisko zinātņu kandidāta grāds - 1983. gada 13. jūlijā diploms TH N 064169. Disertācijas tēma
„Apmācību programmu un to interpretāciju attēlošanas modeli un to metodes dialogu sistēmās uz ESM
bāzes””
PMP (Project Management Professional) – 2003. gada 26. augustā PMI (Project Management Institute)
sertifikāts 72736.
Galvenās pētniecības jomas – informātika un projektu vadība, specializācija – E-līdzekļu pielietojums
apmācībai un projektu menedžmentam. Virs 100 zinātnisko un metodisko rakstu autors, līdzdalība 17
zinātnisko darbu izstrādē.
Izglītība
Gadi
1978 – 1980
1968 – 1973

Mācību iestādes nosaukums un atrašanās vieta
Rīgas Politehniskais Institūts (tagad Rīgas Tehniskā
Universitāte)
Rīgas Politehniskais Institūts (tagad Rīgas Tehniskā
Universitāte)

Kvalifikācijas celšana
Gadi
Mācību iestādes nosaukums un atrašanās vieta
2009
European Commission: Information Society
Directorate General, June 12, 2009, Riga
2009

Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga

20072009

International Institute for Learning, Inc.

2006

Project Management Institute

20032006

International Institute for Learning, Inc.

2004

European Commission: Information Society
Directorate General, 6-7 December 2004 Vilnius,

Iegūtais grāds
aspirantūra
inženiera – matemātiķa dipl.
(1973. g. 27. jūnijā N 388130)

Training Seminar: Technical,
Administrative, Financial and Legal Aspects
of FP7 Project Preparation and Completion.
Certificate
„Pedagoģiskās meistarības pilnveidošana”,
8 akadēmisko stundu apjomā, Apliecība par
tālākizglītību TA Nr. 0443.
Webinaru serija ar kopelo 15,5 PDU
(Professional Development Unit) punktu
skaiti.
Renewal of PMP (Project Management
Professional)
Webinaru serija ar kopelo 14 PDU
(Professional Development Unit) punktu
skaiti.
Training Seminar: The Project Circle
Technical, Administrative, Financial and

Lithuania
2004

Izglītības un Zinātnes ministrija kopā ar SIA
„Infosab”. 6-7 maijā

2004

Izglītības un Zinātnes ministrija kopā ar SIA
„Infosab” 21-23 aprīlī.
Project Management Institute, St. Pēterburga nod.

2003
2003
2003

IMISP (International Management Institute of Saint
Petersburg)
Project Management Institute, St. Pēterburga nod.

1996
1992

TEMENOS SYSTEMS (UK) Ltd., Londona
Kompānija “Buhservis”, Rīga

1978

Zinātniskais apmācību centrs “Algorithm”, Maskava

1977

Zinātniskais apmācību centrs “Algorithm”, Maskava

legal Aspects of IST Project Preparation and
Completion (16 hours). Certificate
ES strukturālo fondu projektu vadīšana.
Projektu ieviešana un novērtēšana.
Sertifikāts Nr.44
ES strukturālo fondu projektu vadīšana.
Projektu sagatavošana.
Projektu vadība. Pamatkurs-apmācības
kurss. Sertifikāts C211-SP2008
Projektu vadība. Sertifikāts 009709
Projektu vadība kompānijā (ANSI PMBOK
2000 standarts). Sertifikāts C211-S15026
Banku Sistēma “GLOBUS”
SIA grāmatvedība (1992. gada 25. decembrī
apliecība)
OS/360 programmēšana (1978. gada 23.
martā ieraksts apliecībā N 628)
OS/360 sistēmprogrammēšana (1977. gada
6. maijā apliecība N 628)

Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem)
2007 – tagad
Kaspara Kraukļa promocijas darba vadīšana
2005 – tagad
Asocietais profesors, kursi – „Projektu menedžmenta uzturēšanas rīki” (maģistranti 2 k.p.)
– PMBOK2000, MS Project, „Lietojumprogrammatūra” (bakalauri 2 k.p., koledža 6.k.p.) –
MS Office, “Funkcionāla programmēšana” (2 k.p.) – LISP, “Informatīvo sistēmu drošība”
(2 k.p.) – matemātiskie pamati un modernie algoritmi un metodes,
2004 – 2009
5 maģistra darbu vadīšana
2004 – 2009
5 bakalaura un kvalifikācijas darbu vadīšana
1985 – 2005
Docents, kursi – „Projektu menedžmenta uzturēšanas rīki” (maģistranti 2 k.p.) –
PMBOK2000, MS Project, „Lietojumprogrammatūra” (bakalauri 2 k.p., koledža 6.k.p.) –
MS Office, “Funkcionāla programmēšana” (2 k.p.) – LISP, “Informatīvo sistēmu drošība”
(2 k.p.) – matemātiskie pamati un modernie algoritmi un metodes, “Daudzlietotāju datoru
sistēmas” (2 k.p.) - Unix, “Operētājsistēmas” – MS Windows u.t.t;
Metodiskas publikācijas (pēdējos 3 gados)
1. Sitikovs V. Application Programs. A series of lectures (in English). RTU ORTUS: ORTUS►EStudijas►DIP121(1),V.Šitikovs,08/09-R►Faili► Application_Programms - Rīga: RTU, 2008.
286,6 Mb (13 videoklipi ar kopējo prezentācijas laiku 260 min.)
2. Šitikovs V. Lietojumprogrammatūra. Lekcijas. RTU ORTUS:ORTUS►E-Studijas► DIP121(1),
V.Šitikovs,08/09-R► Faili► Lietojumprogrammatura_lekcijas_slaidi - Rīga: RTU, 2008. 401 slaids
3. Šitikovs V., Krauklis K.Lietojumprogrammatūra. Laboratorijas darbu uzdevumi un paraugi. RTU
ORTUS: ORTUS►E-Studijas► DIP121(1),V.Šitikovs,08/09-R► Faili►
Lietojumprogrammatura_laboratorijas_darbi - Rīga: RTU, 2008. 60 lpp.
4. Šitikovs V., Krauklis K.Lietojumprogrammatūra. Metodiskie materiāli laboratorijas darbu izpildei.
RTU ORTUS: ORTUS►E-Studijas► DIP121(1),V.Šitikovs,08/09-R► Faili►
Lietojumprogrammatura_multimedija - Rīga: RTU, 2008. 430,7 Mb (16 videoklipi ar kopējo
prezentācijas laiku 430 min.)

5. Šitikovs V.Funkcionāla programmēšana. Lekcijas. Slaidu komplekts. RTU ORTUS: ORTUS►EStudijas► DIP330(1),V.Šitikovs,08/09-R► Faili►Lekcijas - Rīga: RTU, 2008. 135 slaidi
6. Šitikovs V. Funkcionāla programmēšana. Laboratorijas darbu uzdevumi un paraugi. Slaidu
komplekts .RTU ORTUS: ORTUS►E-Studijas► DIP330(1),V.Šitikovs,08/09-R► Faili►
Laboratorijas_darbi - Rīga: RTU, 2008. 15 slaidi
7. Šitikovs V., Krauklis K.Funkcionāla programmēšana. Metodiskie materiāli laboratorijas un studiju
darbu izpildei. RTU ORTUS: ORTUS►E-Studijas►DIP330(1),V.Šitikovs,08/09-R►Faili►
Multimedija - Rīga: RTU, 2008. 118,8 Mb (8 videoklipi ar kopējo prezentācijas laiku 119 min.).
8. Šitikovs V. Funkcionāla programmēšana. Materiāli studiju darbam. RTU ORTUS: ORTUS►EStudijas► DIP330(1),V.Šitikovs,08/09-R► Faili►Studiju_darbs - Rīga: RTU, 2008. 6 lpp.
9. Šitikovs V. Funkcionāla programmēšana. Materiāli eksāmenam. RTU ORTUS: ORTUS►EStudijas► DIP330(1),V.Šitikovs,08/09-R► Faili►Eksamens - Rīga: RTU, 2008. 2 lpp.
10. Šitikovs V. Informatīvo sistēmu drošība. Lekcijas. Slaidu komplekts. RTU ORTUS: ORTUS►EStudijas►DIP454(1),V.Šitikovs,08/09-P►Faili - Rīga: RTU, 2008 . 204 slaidi
11. Šitikovs V. Projekta menedžmenta uzturēšanas rīki. Lekcijas. Slaidu komplekts. RTU ORTUS:
ORTUS►E-Studijas►DIP331(1),V.Šitikovs,08/09-R►Faili► Lekcijas - Rīga: RTU, 2007. 120
slaidi
Zinātniskā un administratīva darbība (par pēdējiem 6 gadiem)
2010
LLP KA-1 starptautiskā projekta „"Detailed Methodological Approach to understanding
the VET educational system in 7 European countries" 505480-LLP-1-2009-1-SI-KA1KA1SCR - 7EU-VET RTU pilnvarota persona (vadītājs).
2009
Starptautiska semināra „Intelligent Educational Systems and Technology-enhanced
Learning" programmas komitejas loceklis
2007 – 2010
Starptautiskas konferences "eLearning" programmas komitejas loceklis
2005 – 2010
Starptautiskas konferences "Mobile Learning" programmas komitejas loceklis
2004 – 2010
„IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies” redkolēģijas lūgts
eksperts.
2006 – 2008
UNITE (Unified eLearning environment for the school): 26964, STREP (FP6-2004-IST-4)
- RTU pilnvarota persona (vadītājs).
2003 – 2009
Latvijas Zinātnes padomes projektu ekspertīze.
2005 – 2008
Rīgas Tehniskā Universitāte. Līdzdalība LZP grantā 05.1655 „Uz timekļa tehnoloģijām
balstīta integrēta lietišķa programmatūra”.
2006 – 2008
Rīgas Tehniskā Universitāte. Eiropas Sociālaja fonda projekts
2005/0119/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0065/0007 „RTU akadēmiskās studiju
programmas “DATORSISTĒMAS” datorzinātnes pamatkursu pilnveidošana” – projekta
administrators.
2006 – 2008
Rīgas Tehniskā Universitāte. Eiropas Sociālaja fonda projekts
2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007 „RTU studiju programmas
”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana absolventu profesionālās konkurētspējas
paaugstināšanai” - līdzdalība.
2006 – 2007
Rīgas Tehniskā Universitāte. Eiropas Sociālaja fonda projekts
2006/0065/VPD1/ESF/PIAA/ 05/APK/3.2.5.2./0055/0007 „Informācijas Tehnoloģijas
Latvijas novadu Informātikas skolotāju tālākizglītībai Tīmeklī” – projekta vadītājs.
2006 – 2007
Rīgas Tehniskā Universitāte. Eiropas Sociālaja fonda projekts

2005 – 2007
2004 - 2007
2005 – 2006
2005 – 2006
2005 – 2006

2005
2005
2004 - 2005
2004
2001 - 2004

2006/0014/VPD1/ESF/PIAA/ 05/APK/3.2.4.2./0025/0007 „Informācijas Tehnoloģijas
Latvijas novadu motivēšanai izmantot ESF piedāvātās iespējas) – projekta vadītājs.
Rīgas Tehniskā Universitāte. Eiropas Sociālaja fonda projekts
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0062/0007 „RTU akadēmiskās studiju programmas
“DATORSISTĒMAS” kursu pilnveidošana” (2005 - 2007) - metodiskais koordinators.
Rīgas Tehniskā Universitāte. Līdzdalība ES 6. IP projektā "Information Society
Technologies Promotion in Baltic States" -IST4Balt, No.: IST-2-511331-CA (2004 - 2007)
Valsts programmas projektā VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/2.5.2/000011/015 „RTU IT, DITF
un telekomunikāciju pētniecības aprīkojuma un infrastruktūras pilnveidošanas”
programmatūras nozares koordinators.
Rīgas Tehniskā Universitāte. Eiropas Sociālaja fonda projekts
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.7.2/0111/0007 "Profesionālās orientācijas informācijas bāze
datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā" (2005 - 2006) - līdzdalība.
Rīgas Tehniskā Universitāte. Eiropas Sociālaja fonda projekts
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7/0031/0007 „Informācijas tehnoloģijas jauniešu ar
speciālām vajadzībām integrācijai izglītībā un sabiedrībā” (2005 - 2006) – projekta
vadītājs.
Starptautiskas konferences "Web Based Communities 2006" programmas komitejas
loceklis
Eiropas Reģionālās attīstības fonda eksperts
Valsts programmas VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.5/000001/001 „Augstāko izglītības
iestāžu telpu un iekārtu uzlabošana/modernizēšana” DIT fakultātes koordinators.
Latvijas Sabiedrības Integrācijas fonda eksperts.
Rīgas Tehniskā Universitāte. Līdzdalība LZP grantā 01.0862 - “Intelektuālo finansu un
apdrošināšanas sistēmu izstrāde uz tīklu tehnoloģijas bāzes”.

Piedalīšanās konferencēs, semināros (pēdējos 4 gados)
2010
22. aprīlis. Baltic IT&T 2010 konference, Riga
2010
14. aprīlis. DAAD workshop „German Research Landscape and Current Developments in
Science and Research”, Riga
2010
30. marts. RTU metodiskais seminārs, „Studiju rezultāti un to vērtēšana”,Rīga.
2010
February 3-4, International Workshop „"Detailed Methodological Approach to
understanding the VET educational system in 7 European countries", Ljubljana, Slovenia
2009
November 30- December 1, International TEMPUS Conference on the third call in
TEMPUS IV, Berlin, Germany
2009
November 23, LLP 2010 InfoDays, Helsinki, Finland
2009
20.novembris. IZM seminārs par ERAF aktivitāte 2.1.1.1 „"Atbalsts zinātnei un
pētniecībai", Rīga
2009
5.jūnijs. EUCOMEN Project Conference, Rīga
2009
16. aprīlī. Ikgadējais RTU metodiskais seminārs, Rīga. Referāts.
2009
14. aprīlī. RTU seminārs par modernajām studiju darba metodēm (lekt. Linda M. Manning
no Otavas universitātes)
2009
8. aprīlī. IBM seminārs „Lotusphere Comes to You 2009”
2009
16. februārī. IEEE Education Society Latvia seminārs
2009
29. janvārī. VIAA seminārs „Inovāciju pārneses projekti”
2008
17. decembrī. VIAA seminārs „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”
2008
11–12 decembri. 9th international conference VIRTUAL UNIVERSITY, Bratislava,
Slovakia
2008
30. novembrī – 02. decembrī. „European Ministerial e-Inclusion Conference”, Vienna,
Austria

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

27-30. novembrī. International scientific-practical conference „Information &
Communication Technology in Natural Science Education”, Sialiai, Lithuania
25-26. novembrī.Iinternational conference "Adult Learning and e-Learning Quality",
Kaunas, Lithuania”
20. novembrī. LZP seminārs „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”
29. oktobrī. VIAA seminārs „Informatīvais seminārs par Leonardo da Vinci projektu
izstrādi”
October, 13-15. 49th International scientific conference at RTU, Riga
September 10-12. International Workshop “Unified eLearning Environment for the
School”, Darmstadt, Germany.
July 1-5. 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technology ICALT
2008, Santander, Spain.
July 1-4. 3rd International conference ISSEP 2008, Torun, Poland.
June 26-27. International Workshop “Unified eLearning Environment for the School”,
Split, Croatia.
June 11-14, EDEN 2008 Annual Conference, Lisbon, Portugal
May 28-29 International conference “Distance Learning in Applied Informatics”, Nitra,
Slovakia,
April 16-18. International Workshop “Unified eLearning Environment for the School”,
Darmstadt, Germany.
April 10–11. Baltic IT&T 2008 Forum: eBaltics. Riga.
April 10-12. 3-rd international scientific conference “Applied Information and
Communication Technology (AICT)”. Jelgava
20. marta. VIAA seminārs „Projektu grāmatvedības uzskaites specifika ES struktūrfondu
projektos“.
19. marta. VIAA seminārs ”Darba likums un darba tiesību tiesiskais regulējums ES fondu
projektu īstenošanā”
19. marta. VIAA seminārs „Publisko iepirkumu likums ERAF projektu īstenotājiem”
18.marta. RTU metodiskā konference
March 18, 6th International Scientific Conference “LEGAL, POLITICAL AND
ECONOMICAL INITIATIVES TOWARDS EUROPE OF KNOWLEDGE”, Kaunas,
Lithuania.
March 5, International Conference "INNOVATIVE PROCESS IN E-LEARNING",
Bratislava, Slovakia.
2.februāri. LU konferences plenarsēde par ES finansētu zinātni.
January 17-18. International Workshop “Unified eLearning Environment for the School”,
Ljubljana, Slovenia.
6. decembrī. IZM konference "Eiropas struktūrfondu atbalsts augtsākās izglītības attīstībai
Latvijā"
December 2-5. International Scientific Practical Conference „Information &
Communication Technology in Natural Science Education, Siauliai, Lithuania.
20. novembrī. Nordplus programmas informatīvais kontaktseminārs, Rīga
2. novembrī VIAA Leonardo da Vinci informatīvais seminārs
27. oktobrī. Informatīvais seminārs „Eiropas Savienības Mūžizglītības programma”
October 12-14. „2nd Athens International Conference on University Assessment.
Assessing Quality”, Athens, Greece.
October, 10. 48th International scientific conference at RTU, Riga
October 4 – 6, International Conference “Global Cooperation in Engineering Education:
Innovative Technologies, Studies and Professional Development”, Kaunas, Lithuania
September 17-21. 11th International conference “Education and Virtuality” (VIRT-2007),

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Yalta, Ukraine.
June 21-22. International Workshop “Unified eLearning Environment for the School”,
Agya-Napa, Cyprus.
RTU metodiskā konference
May 13-14. ”PMI Global Congress 2007 – EMEA”, Budapest, Hungary.
May 04-07. 7th international educational technology conference, Nicosia, Cyprus.
April 27. 5th International Scientific Conference “LEGAL, POLITICAL AND
ECONOMICAL INITIATIVES TOWARDS EUROPE OF KNOWLEDGE”, Kaunas,
Lithuania.
April 23-24. International Workshop “Unified eLearning Environment for the School”,
Norwich, United Kingdom.
April, 18. International IST4Balt workshop "IST 6th Framework Programme - great
opportunity for cooperation & collaboration", Riga
February 1. ICT Proposers’ Day 2007, Cologne, Germany
January 18-19. International Workshop “Unified eLearning Environment for the School”,
Cambridge, United Kingdom.
8. Janvāri. Seminārs "Atklajam FP7", Rīga.
December 14-15. 7th International Conference “Virtual University VU’06”, Bratislava,
Slovakia.
10.novembris. Informatīvs seminārs “ Studiju programmu īstenošana un studiju procesa
kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgas nozarēs”, PIAA, Rīgā.
October, 13-14. 47th International scientific conference at RTU, Riga
October 5-6. 4th International scientific conference „BUSINESS AND MANAGEMENT
2006”, Vilnius, Lithuania.
September 28-30. 4th International Conference "Citizens and Governance for Sustainable
Development (CIGSUD)", Vilnius, Lithuania.
September 18-22. Tenth anniversary conference “Education and Virtuality” (VIRT-2006),
Yalta, Ukraine.
September 28-29. International Workshop “Unified eLearning Environment for the
School”, Athens, Greece.
June 28 – 30. International scientific conference „Informatics in the scientific knowledge
2006” Varna, Bulgaria.
June 11-13. Ministerial Conference "ICT for an Inclusive Society", Riga
May 8-9. International Workshop “Unified eLearning Environment for the School”,
Quarta, Malta
April 19-21. 6th International Educational Technology conference, Famagusta, North
Cyprus
April, 7. International IST4Balt workshop "IST 6th Framework Programme - great
opportunity for cooperation & collaboration", Riga
February 26-28, IADIS International Conference “Web Based Communities 2006”, San
Sebastian, Spain
February 20-21. International Workshop “Unified eLearning Environment for the School”,
Darmstadt, Germany
February 13 – 15. International virtual conference "Opening Gates in Teacher Education,
2006: Meeting the Challenges in Education and Teaching".
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40. J.Lavendels, K.Krauklis, G.Romanova, V.Sitikovs Experience and Findings From a Set of E-LearningRelated Projects. In proceedings of 9th international conference “Virtual University”, 11–12 December
2008. Bratislava, Slovakia. 5p.
41. K.Krauklis, J.Lavendels, V.Šitikovs. Voip Skype Izmantošanas Perspektīvas Tiešsaistes Elektroniskās
Apmācības Procesā. RTU metodisko rakstu krājums. 8p. (in publication)
Citas iemaņas

Spējas strādāt komandā un vadīt. Teicamas zināšanas MS Project, MS Office, Visio, u.t.t.

Vaļasprieks

Daba, literatūra

V.Šitikovs
27.04.2010

CURRICULUM VITAE
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds
Pilsonība
Darba vietas adrese

Uldis Sukovskis
Latvijas Republika
Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
tālr. 67089303, fakss 67089305, e-pasts: uldis.sukovskis@rtu.lv

VALODAS

Latviešu - dzimtā, krievu - brīvi, angļu - brīvi.
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNISKIE GRĀDI, AKADĒMISKIE NOSAUKUMI

2008.
1992.
1988.

1975.

Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.
Zinātņu doktora grāds (diploms B-D Nr.000385)
Tehnisko zinātņu kandidāta zinātniskais grāds (diploms TH Nr. 117846). Disertācijas
tēma "Vadības modeļi un metodes daudzfunkcionālā kolektīvās lietošanas apmācības
sistēmā".
Rīgas Politehniskais institūts. Augstākā izglītība specialitātē Lietišķā matemātika.

DAŽĀDI SEMINĀRI UN KURSI

2008.
2008.
2002.
2001.
2001.
1999.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmu veidošana augstskolu un programmu iekšienē,
starptautisks seminārs
Attractiveness of Science and Technology Education – Problems and Solutions with
Student Enrolment in Science and Technology Programs, starptautisks seminārs,
Information Systems Audit and Control Association (ISACA), Certified Information
Systems Auditor (CISA).
Lloyd's Register Quality Assurance ISO 9001:2000 Course for internal auditors
Rapid Economic Justification Workshop, Microsoft
Decision Base, Celemi International AB, Sweden

DARBA PIEREDZE

1975. - pašlaik
1995. - 2009.
1994. - 1995.
1991. - 1993.

Rīgas Tehniskā universitāte. Asistents, lektors, docents, asociētais profesors, profesors
(no 2004.g.). Lietišķo datorzinātņu katedras vadītājs, Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultātes dekāns (2005.-2007.g.), mācību prorektors (no 2007.g.).
Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūts. IT konsultāciju un audita direktors (no
2004.g.).
SWH Informatīvās Sistēmas. Grupas vadītājs.
Software House Riga. Programmatūras izstrādātājs.

ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU VIRZIENI

2006. - pašlaik
1999. - pašlaik
1991. - 1998.
1978. - 1991.

Zināšanu vadības un datorzinātnes metožu lietošana izglītības procesu pilnveidošnā.
Informācijas sistēmu drošība.
Biznesprocesu modelēšana, metamodeļu lietošana programmatūras izstrādē.
Automatizētās apmācības sistēmas, to izveides metodika, arhitektūra un programmatūra.

ZINĀTNISKIE PROJEKTI

LZP sadarbības projekta Nr. 02.0002 „Latvijas informātikas tehnoloģijas attīstīšana konkurētspējīgas
produkcijas ražošanai tirgus specifiskos sektoros” apakšprojekts Nr. 02.0002.1.3.
ESF līdzfinansēts projekts „RTU akadēmisko bakalauru studiju programmas Datorsistēmas datorzinātnes
pamatkursu pilnveidošana”. 2005/0119/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0065/0007.

ESF līdzfinansēts projekts „RTU akadēmiskās studiju programmas Datorsistēmas kursu pilnveidošana”.
2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0062/0007.
ESF līdzfinansēts projekts „Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības tehnoloģijai
datorsistēmas programmā”. 2007/0080/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0008/0007. Projekta vadītājs.
RTU 2007/06 Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa izstrāde. 2007.-2008.
ESF līdzfinansēts projekts „Profesionālās orientācijas informācijas bāze datorzinātnē un informācijas
tehnoloģijā” VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.7.2/0111/0007. Darba grupas loceklis.
RTU FLPP-2009/12 Informācijas sistēmas pilotarhitektūra zināšanu prasību monitoringam organizāciju
tīklos. 2009.
RTU FLPP-2009/10 Konceptuālā modeļa izstrāde pārejai no tradicionālās programmatūras izstrādes MDA
orientētajā. 2009.
RTU 2009/15 Kompetenču aprakstu automatizētas normalizēšanas un sasaistes metodes un prototipa
izstrāde. 2009.-2010.
LZP 09.1245 Spējo informācijas sistēmu izstrādes un vadības metodes, modeļi un rīki. 2009.
LZP 09.1269 Izkliedēts mākslīgais intelekts, tīmekļa tehnoloģijas, lietišķā programmatūra, informācijas
sistēmu izstrāde un vadība, datorsistēmu arhitektūra, modeļvadāma arhitektūra, topoloģiskais
funkcionēšanas modelis. 2009.-2012.
Vairāki desmiti līgumdarbu IT jomā, no tiem nozīmīgākie:
Informācijas sistēmu drošības audits, a/s „Latvenergo”. Projekta vadītājs. (2007.-2008.)
Latvijā esošās situācijas publiskajā pārvaldē izpēte informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā un
attīstības stratēģijas 2007.-2013. gadam izstrāde, RITI, PricewaterhouseCoopers, ĪUMEPLS. Projekta
vadītājs.(2007.)
Sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja koncepcijas un prasību izstrāde, VAS Latvijas pasts. Projekta vadītājs.
(2005.)
Informācijas tehnoloģijas stratēģijas izstrāde, VAS Latvijas pasts. Darba grupas loceklis. (2005.)
Informācijas sistēmu audits, “Latvijas Mobilais Telefons”. Projekta vadītājs.(2004.-2005.)
Informācijas sistēmu testēšana 2000.gada problēmas novēršanai, Lattelekom. Projekta vadītājs. (1998.1999.)
Biznesmodelēšanas rīka GRADE izstrāde. Sistēmanalītiķis, grupas vadītājs. (1990.-1995.)
Automatizētās apmācības sistēmas KONTAKTS izstrāde un ieviešana. (1975.-1989.)
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS

Pēdējo 6 gadu publikācijas:
1. Klimavicius M., Sukovskis U. Business process driven data warehouse development, Scientific
Proceedings of Riga Technical University, 5th series, Computer Science, Applied Computer
Systems, Vol.22, RTU, 2005, pp. 242-248
2. Klimavicius M., Sukovskis U. Risk management methodology for data warehousing projects,
ISD'2005 Proceedings of the Fourteenth International Conference on Information Systems
Development, Karlstad University Studies, 2005, pp. 231-241
3. Šmite D., Sukovskis U. Knowledge Management in Distributed Environment, Industrial
Proceedings of the Int. Conf. on European Software Process Improvement (EuroSPI), November
2005, Hungary, pp. 515-5.22.
4. Nikulshins V., Nikiforova O., Sukovskis U. Analysis of Activities Covered by Software
Engineering Discipline, Databases and Information Systems, Seventh International Baltic
Conference on Databases and Information Systems, Communications, VGTU Press „Technika”
scientific book No 1290, Vilnius, Lithuania, 2006, pp. 130-138
5. Nikiforova O., Kirikova M., Sukovskis U. Two hemisphere model driven architecture for
knowledge map development in the task of study program analysis, in: Scientific Proceedings of
Riga Technical University, Computer Science, Applied Computer Systems, the 5th series, Vol. 26,
Riga, Latvia, RTU, 2006, pp. 112-123 (in Latvian), ISSN 1407-7493.
6. Klimavicius M., Sukovskis U. Applying MDA and universal data models for data warehouse
modeling, Proceedings of 10th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling
and Simulation, WSEAS Press, 2008, pp. 332-337

7. Teilans A., Kleins A., Sukovskis U., Merkuryev Y., Meirans I. A meta-model based approach to
UML modelling. Proceedings of EUROSIM/UKSIM 10th International Conference on Computer
Modelling & Simulation, Cambridge, UK, IEEE, 2008, pp. 667-672
8. Kirikova M., Grundspenkis J., Sukovskis U. Educational “Ecosystem” for Information Systems
Engineering, Proceedings of the TMCE 2008 Symposium, Izmir, Turkey, 2008, pp.769-783
9. Nikulsins V., Nikiforova O., Sukovskis U. Mapping of MDA Models into the Software
Development Process, Databases and Information Systems, Proceedings of the Eighth International
Baltic Conference Baltic DB&IS 2008, H.-M. Haav and A. Kalja (Eds.), Tallinn University of
Technology Press, Tallinn, Estonia, June 2-5, 2008, pp. 217-226.
10. Nikulsins V., Nikiforova O., Sukovskis U. Principles of Model Driven Architecture for the task of
study program development. SEFI 36th Annual Conference, July 2 - 5 2008, Aalborg, Denmark
11. Kirikova M., Strazdina R., Sukovskis U. Supporting inter-institutional knowledge feedbacks in the
context of engineers' educational system. International Conference of Education, Research and
Innovation (ICERI 2008), November 17-19, 2008, Madrid, Spain
12. Nikiforova O., Nikulsins V., Sukovskis U. Integration of MDA Framework into the Model of
Traditional Software Development, Databases and Information Systems V - Selected Papers from
the Eighth International Baltic Conference, DB&IS 2008, by IOS Press in the series "Frontiers in
Artificial Intelligence and Applications", Volume 187, pp.229-239, 2009
13. Kirikova M., Strazdiņa R., Andersone I., Sukovskis U. Quality of Study Programs: an Ecosystems
Perspective // Workshop on Intelligent Educational Systems and Technology-enchanced Learning
(INTEL-EDU) associated to the 13th East-European Conference, ADBIS 2009, 13th EastEuropean Conference on Advaces in Databases and Information Systems (ADBIS 2009), 2009.
MĀCĪBU DARBS

1975. - pašlaik

2004. – pašlaik.

2003. - 2004.

Rīgas Tehniskās universitātes bakalauru, maģistru un inženieru studiju priekšmetu
izveidošana un vadīšana. No tiem pašlaik vadītie “Procesu programmēšana”,
“Programmatūras risku analīze”, “Objektorientētā programmēšana”, “Datoru
organizācija un asambleri”, „Management Information Systems”. Bakalauru, maģistru
un promocijas darbu vadīšana.
Promocijas darbu vadība: V.Kaugers, Drošu informācijas sistēmu izstrādes metodika
modeļvadāmās arhitektūras ietvarā; Z.Zitmanis, Biznesa inteliģences risinājumā
sakņotas lēmumu pieņemšanas informācijas sistēmas modeļa izstrāde; Ē.Dobelis,
Informācijas drošības kontroles mehānismu modelēšana un simulēšana M.Klimavičius,
Biznesa procesu orientēta modeļu vadīta datu analīzes vides izstrāde
Sertificētu informācijas sistēmu auditoru (CISA) mācību kurss, ISACA Latvijas nodaļa,
Latvijas Komercbanku asociācija.

ORGANIZATORISKAIS DARBS

Rīgas Tehniskās universitātes Senāts. Loceklis.
RTU Senāta Informācijas tehnoloģijas komisija. Priekšsēdētājs.
RTU Senāta Likumdošanas komisija. Loceklis.
RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Dome. Priekšsēdētājs (2005.-2007.), loceklis.
RTU Lietišķo datorsistēmu institūta Padome. Loceklis.
RTU Rīgas Biznesa skolas Dome. Priekšsēdētājs.
Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padome P-07. Loceklis.
Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūta Dome. Loceklis (līdz 2009.).
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija. Loceklis.
International Software Testing Qualification Board Latvijas nodaļas padome. Loceklis.
Information Systems Audit and Control Association Latvija. Viceprezidents (2005.-2008.)
Information Systems Audit and Control Association. Biedrs.
Vairāku starptautisku zinātnisku konferenču organizācijas komiteju un programmas komiteju loceklis.
Uldis Sukovskis
24.04.2010.

SV
CURRICULUM VITAE
1.Personiskie dati:
Vārds, uzvārts:
Ronalds Taraškevičs
Dzimis:
1942.gada 23.novembrī, Rīgā
Tautība:
polis
Ģimenes stāvoklis: precējies
Adrese:
Zeiferta ielā 20 dz. 68, Olainē, LV-2114
Tālrunis:
m. 7962572, d. 7089440
2.Izglītība:
1971.g. Rīgas politehniskais institūts, kvalifikācijamašīnbūves inženieris-ekonomists;
1983.g. ekonomisko zinātņu kandidāts;
1988.g. docents;
1992.g. Dr.oec., docents
1999.g. Dr.oec., asociētais profesors
2009.g. Dr.oec., profesors
3.Papildus iemaņas:
krievu un poļu valodās;
darbā ar tehniskiem,ekonomiskiem,finansu un
grāmatvedības datiem, darbā ar datoru
4.Darba pieredze:
no 1971.g. līdz 1989.g. Rīgas politehniskais institūts,
vec.laborants, mācību daļas vadītāja vietnieks, mācību
daļas vadītājs, vec.pasniedzējs, docents, mācību prorektora palīgs, vadošais zinātniskais līdzstrādnieks;
no 1989.g. līdz šim brīdim Rīgas Tehniskā universitāte,
vadošais zinātniskais līdzstrādnieks, mācību prorektora
vietnieks, kanclers, docents, asociētais profesors,
profesors
5.Zinātniskās darb. virzieni: ekonomikas nozare, sociālās ekonomikas apakšnozare,
ekonomiskā reģiona speciālistu kadru un augstākās izglītības ekonomikas un finansēšanas problēmas
6.Galvenās apkopojošas
Augstākās kvalifikācijas kadru vajadzības prognozēšapublikācijas:
nas daži metodoloģiskie aspekti.-Speciālistu kadru tautas saimniecības vajadzības noteikšanas problēmas, Vissavienības III simpozija materiāli, Viļņa, 1983.g.;
Reģionālie faktori un to ietekme uz speciālistu kadru
vajadzību. Sibīrijas tehnoloģiskais institūts, Krasnojarska, 1989.g.;
Augstskolas kopējā darba algas fonda automatizētās sadales pa katedrām metodika. RPI, 1989.g.;
LR izglītības sistēmas finansēšanas metodika. RTU,
1991.g.;
Vadības saocioloģija. RTU, 1993.g.
Augstākās izglītības finansējuma aprēķina metodika.
RTU, 1996.g.;
Studiju izmaksu normatīvu ekonomiskā analīze un pamatojums. RTU, 1997.g.,1998.g.,1999.g.;
Studiju izmaksu aprēķins un analīze pilna laika un nepilna laika studentiem. RTU, 2000.g.
Izglītības finansēšanas sistēmas sociālie aspekti. RTU
Zinātniskie raksti. 8.sēr.Humanitārās un sociālās

zinātnes, 1.sēj.,Rīga, RTU, 2002..
Dabas un inženierzinātņu speciālistu prognoze Latvijā. RTU
Zinātniskie raksti. 8.sēr.Humanitārās un sociālās zinātnes,
6.sēj.,Rīga, RTU, 2004.
7.Aizraušanās:
Menedžmenta sociālie aspekti, Vadības socioloģija,
Tirgzinība.
Referāti zinātniskās konferencēs:
1. Taraškevičs R. Izglītības finansēšanas sistēmas sociālie aspekti. Referāts
nolasīts RTU 42.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2001.gada
11.oktobrī.
2. Taraškevičs R. Dabas un inženierzinātņu speciālistu prognoze Latvijā.
Referāts nolasīts RTU 44.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2003.gada
10.oktobrī.
3. Taraškevičs R. Speciālistu darba perspektīvas tautsaimniecībā. Referāts
nolasīts RTU 45.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2004.gada
15.oktobrī.
4. Taraškevičs R., Eriņš I. Ekonomiskā krīze un augstāka izglītība. Referāts
nolasīts RTU 50. starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2009. gada 15.
oktobrī.
Rīgā, 2010. gada 30. aprīlī.

LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV)
Inta

Volodko

Vārds

Uzvārds

130764-12903
Personas kods

Krāslava

1965.

Dzimšanas vieta

Dzimšanas gads

RTU, Inženiermatemātikas katedra, prof., katedras vadītāja
Darba vieta un ieņemamais amats
Darba vietas adrese:

Dzīves vietas adrese;

Meža ielā ¼ - 148, Rīga

Meldru 64 – 55, Rīga

Tālruņa Nr.
Fakss:
E-pasts:

67089528
67089694
inta.volodko@rtu.lv

Izglītība
Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra Studiju laiks
Specialitāte
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts
Studijas LVU Fizikas un matemātikas
1983. – 1988. Lietišķā
fakultātē
matemātika
Aspirantūra RTU Lietišķās matemātikas
katedrā
Maģistra grāda iegūšana, diploms
Nr.000993

Kvalifikācija
matemātiķe

1989. – 1992. Matemātika
1995.

Matemātika

Zinātniskā kvalifikācija
Zinātniskā padome, iestāde,
valsts
Latvijas Universitātes
habilitācijas un promocijas
padome, LU, Latvija

Gads
1995.

Specialitāte
Matemātika

Zinātniskais
grāds
Doktors
(Dr.math.)

Diploma
Nr.
C-D Nr.
001316

Darba pieredze
2007. –
- profesore RTU Inženiermatemātikas katedrā
2004. – 2007. g. - as. profesore LLU Matemātikas katedrā uz 0.5 slodzi
2003. – 2007. g. - as. profesore RTU Inženiermatemātikas katedrā
2002. –
- RTU Inženiermatemātikas katedras vadītāja
2000. – 2004. g. - docente LLU Matemātikas katedrā uz 0.5 slodzi
1998. – 2003. g. - docente RTU Inženiermatemātikas katedrā/Inženiermatemātikas institūtā
1996. – 1998. g. - lektore RTU Inženiermatemātikas katedrā
1992. – 1996. g. - asistente RPI/RTU Lietišķās matemātikas/Inženiermatemātikas katedrā
1988. – 1989. g. - stažiere RPI Lietišķās matemātikas katedrā
1

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana
Piedalīšanās grantos:
04.1239 “Šķidruma plūsmas analīze kanālos un atklātās hidrodinamiskās sistēmās” (2004. –
2007.)
01.0578, “Stipro magnētisko lauku magnētiskās hidrodinamikas un elektrodinamikas
problēmu skaitliskie un asimptotiskie atrisinājumi” (2001. – 2003.),
Piedalīšanās ESF projektos:
1. „Vispārīgo dabas zinātņu multimēdiju mācību materiālu izstrāde tehnisko augstskolu
inženierzinātņu studentiem”.
Līgums Nr.2005/0127/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0021/0007
2. „Datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā”
Līgums Nr.2006/0254/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0093/0063
Doktorantu vadīšana:
I. Dzenīte “Dažu problēmu atrisinājums par nehomogēnas vadītspējīgas vides ietekmi uz
strāvas avotu” (aizstāvējusies 2007.g.).
J. Liģere “Magnetohidrodinamisko plūsmu uzdevumu risinājumi, šķidrumam ietekot stipru
magnētisko lauku kanālos”.
V. Koliškina „Virpuļstrāvas nesagraujošās kontroles tiešo un inverso problēmu risināšana”.
Uzstāšanās konferencēs (pēdējo 6 gadu laikā)
Zinātniskās konferencēs:
1. I.Volodko, V.Koliskina. Calculation of a coil’s impedance for the case where electric and magnetic
properties of a conducting half-space depend on a vertical coordinate. Abstracts of 8th Latvian
Mathematical conference, Valmiera, Latvia, April 9 – 10, 2010, p. 38.
2. I.Volodko, V.Koliskina. Vijuma pretestība virs vadošās pustelpas, kuras elektriskās un magnētiskās īpašības
ir atkarīgas no telpas dziļuma. RTU 50. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2009.gada 12.-16.
oktobrī.
3. I.Volodko, V.Koliskina. Linear instability of mixing layers in two-phase shallow flows. Abstracts of the 14th
International Conference “Mathematical Modelling and Analysis”, Daugavpils, Latvia, May 27 – 30, 2009,
p.87.
4. I.Volodko, V.Koliskina. Linear instability of wake-shear layers in two-phase shallow flows. Proceedings of
World Academy of Science, Engineering and Technology. Bangkok, Thailand, December 17 – 19, 2008, p.
698 – 702.
5. I.Volodko, V.Koliskina. Transient flows in pipes and channels: analytical solutions. New aspects of energy,
environment, ecosystems and sustainable development. Proceedings of the 4th IASME/WSEAS International
Conference on energy, environment, ecosystems and sustainable development. Algarve, Portugal, June 11 –
13, 2008, p. 265 – 268.
6. I. Volodko, V. Koliskina. Linear instability of wake-shear layers in shallow water. Environmental science,
ecosystems & development. Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on environment,
ecosystems and development. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 14-16, 2007, p.
40 – 44.
7. M. Iltina, I. Iltins, I. Volodko. Temperature Field Created by Lasting Variable Exteral Influence. Fourth
International Conference of Applied Mathematics, Plovdiv, Bulgaria, August 12-18, 2007, vol. 2, p.218.
8. A. Kolyshkin, I. Volodko, I. Iltins, M. Iltina. Transient method for leak and partial blockage detection in
pipelines. Third International Conference of Applied Mathematics, Plovdiv, Bulgaria, August 12-18, 2006,
p.158.
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9. M.S. Ghidaoui, A. Kolyshkin, I. Volodko. A mathematical model for detection of a partial blockage in
pipelines using fluid transients. 5th Vienna Symposium on Mathematical Modelling, Abstract Volume, Full
Papers CD, Vienna, Austria, February 8-10, 2006, p.282.
10. A. Kolyshkin, R. Vaillancourt, I. Volodko. Complex Ginzburg-Landau equation for suddenly blocked
unsteady channel flow. 3rd IASME/WSEAS International Conference on Fluid Dynamics and Aerodynamics,
Corfu, Greece, August 20-22, 2005.
11. I. Volodko. Nestacionāra iekšējā konvekcija kanālā starp diviem koncentriskiem cilindriem. RTU 45.
Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2004.gada 14.-16. oktobrī.
12. A. Kolyshkin, A. Camishev and I. Volodko. Boundary layer development in unsteady flows, Abstracts of the
21st International Congress “Theoretical and Applied Mechanics”, 2004., 15.-21. august, Warsaw, Poland, p.
59.
13. A. Kolyshkin, I. Volodko. Unsteady intrinsic convection in an annulus. Abstracts of the 9th International
Conference “Mathematical Modelling and Analysis”, May 27-29, 2004, Jurmala, Latvia, p. 34.
14. M.Я.Aнтимиров, И.М.Володко. Аналитическое решение задачи о поле температур при обтекании
однородным потоком криволинейного источника тепла произвольной формы. Тезисы докладов и
сообщений. Том 1., V Минский международный форум по тепло- и массообмену, 24-28 мая 2004 г.,
стр. 24-26.

Metodiskās konferencēs:
1.

I.Volodko, I.Dzenite. The use of the package „Mathematica” in teaching of mathematics in Riga Technical
University. Proceedings of the 2009 International Conference on Engineering and Mathematics. Bilbao,
Spain, June 17 – 19, 2009, p. 75 – 79.

2.

I.Volodko, V.Koliskina. Teaching linear algebra, analytic geometry and basic vector calculus with
mathematica at Riga Technical University. New aspects of engineering education. Proceedings of the 5th
WSEAS/IASME International Conference on engineering education. Heraklion, Greece, July 22 – 24, 2008,
p. 79 – 83.

3.

I. Volodko, I. Iltiņa, I. Iltiņš, V. Gošteine. Additional Opportunities for Teaching Mathematics by Means of
Online Mathematical Courses. International IGIP ( International Society for Engineering Education) and
SEFI (European Society for Engineering Education ) Conference, Hungary, 30 June – 5 July 2007.

4. I.
Volodko,
I.
Iltiņa,
I.
Iltiņš,
V.
Gošteine.
Blackboard
Learning
System
Application for Teaching Mathematics. 35th International Symposium „Engineering Education – the Priority
for Global Development”, Book for Abstracts, Tallinn, Estonia, September 18-21, 2006, p.76.
5. И. Володко, В. Гоштейн. Использование виртуальной среды Blackboard в преподавании математики.
VI International conference “Teaching mathematics: retrospective and perspectives”. Abstacts, Vilnius,13 –
14 May 2005, p. 84.- 86.

6. И. Володко. Преподавание математики в Рижском техническом университете: проблемы и поиски
решений. 5. starptautiskā konference “Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas”, Liepāja, 2004, 73.75.lpp.

Studiju kursi (studiju priekšmeti)
Matemātika RTU akadēmiskajām studijām – 9 KP
Matemātika RTU 1. līmeņa profesionālās izglītības studijām – 6 KP
Diskrētā matemātika RTU Datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas
akadēmiskajām studijām – 2 KP

fakultātes

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli):
68
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Svarīgākās zinātniskās publikācijas (pēdējo 6 gadu laikā)
1. I.Volodko, V.Koliskina. Impedance of a coil above a half-space with varying electric and magnetic
properties. RTU Zinātniskie raksti. Datorzinātne. Sērija 5, sējums 41, Rīga, 2009, 44. – 48. lpp.

2. I.Volodko, V.Koliskina. Linear Stability Characteristics of Wake-Shear Layers in Two-Phase Shallow
Flows. International Journal of Mechanical, Industrial and Aerospace Engineering 3:3, 2009, p. 188 – 192.

3. I.Volodko, V.Koliskina. Linear instability of wake-shear layers in two-phase shallow flows. Proceedings of
World Academy of Science, Engineering and Technology. Bangkok, Thailand, December 17 – 19, 2008, p.
698 – 702.

4. I.Volodko, V.Koliskina. Transient flows in pipes and channels: analytical solutions. New aspects of energy,

environment, ecosystems and sustainable development. Proceedings of the 4th IASME/WSEAS International
Conference on energy, environment, ecosystems and sustainable development. Algarve, Portugal, June 11 –
13, 2008, p. 265 – 268.

5. I. Volodko, V. Koliskina. Linear instability of wake-shear layers in shallow water. Environmental science,

ecosystems & development. Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on environment,
ecosystems and development. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 14-16, 2007, p.
40 – 44.

6. A. Kolyshkin, R. Vaillancourt and I. Volodko. Complex Ginzburg-Landau equation for suddenly blocked
unsteady channel flow. ESI preprint 1656, The Erwin Schrödinger International Institute for Mathematical
Physics, Vienna, Austria.

7. A. Kolyshkin, R. Vaillancourt and I. Volodko. On the stability of transient viscous flow in an annulus.
Advances in Mechanics of Solids, World Scientific, Series B, Volume 15, 2006, p. 139 - 150.

8. A. Kolyshkin, R. Vaillancourt, I. Volodko. Weakly nonlinear analysis of rapidly decelerated channel flow.
IASME Transactions, Issue 7, Volume 2, September 2005, p. 1157-1165.

9. I. Volodko. Unsteady intrinsic convection in an annulus. RTU Zinātniskie raksti. Datorzinātne. Sērija 5,
sējums 21, Rīga, 2004, 88. – 94. lpp.

Metodiskās publikācijas (pēdējo 6 gadu laikā)
1.

S. Veģere, I. Volodko, A. Koliškins, V. Kremeņeckis. Matemātikas uzdevumu risināšana ar
MATHEMATICA5. Rīga, RTU Izdevniecība, 2009, 225 lpp.

2.

I. Volodko. Augstākā matemātika. Īss teorijas izklāsts. Uzdevumu risinājumu paraugi. II daļa, Rīga,
Zvaigzne ABC, 2009, 396. lpp.

3.

I. Volodko. Augstākā matemātika. Īss teorijas izklāsts. Uzdevumu risinājumu paraugi. I daļa, Rīga,
Zvaigzne ABC, 2007, 294. lpp.

4.

N. Orbidāne, V.Gošteine, Dz. Lūse, I. Volodko. Tipveida uzdevumi matemātikas papildnodaļās transporta
un mašīnzinību spacialitātēm. RTU, 2006, 73 lpp. (Atkārtots, papildināts izdevums).

5.

A. Koliškins, I. Volodko. Varbūtību teorijas un statistikas elementi. RTU, 2004, 2006, 81 lpp. (Atkārtots,
papildināts izdevums).

6.

I. Volodko, A. Āboltiņš, L. Biezā. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā II. Rīga, RTU izdevniecība,
2002, 2005, 288 lpp.

7.

A.Koliškins, I.Volodko, M.Antimirovs. Matemātika II tehnisko augstskolu studentiem. RTU, 2005, 244 lpp.

8.

I. Volodko.
206 lpp.
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I.
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2005,
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9.

I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums diskrētajā matemātikā. RTU, 2004, 77 lpp. (Atkārtots papildināts
izdevums).

10. A.Koliškins, I.Volodko, M.Antimirovs. Matemātika I tehnisko augstskolu studentiem. RTU, 2004, 337 lpp.
11. I.Volodko. Diskrētā matemātika uzdevumos un piemēros. RTU, 2004, 126 lpp.

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo 6 gadu laikā)
Angļu valodas kursi:
28.09.2005. – 01.02.2006. – 108 akadēmiskās stundas;
06.03.2006. – 12.07.2006. – 108 akadēmiskās stundas;
12.09.2006. – 09.01.2007. – 98 akadēmiskās stundas;
06.02.2007. – 29.05.2007. – 95 akadēmiskās stundas;
13.09.2007. – 22.01.2008. – 105 akadēmiskās stundas;
29.01.2008. – 29.05.2008. – 105 akadēmiskās stundas;
18.09.2008. – 05.02.2009. – 110 akadēmiskās stundas;
03.03.2009. – 02.06.2009 – 81 akadēmiskā stunda.
Kursi „Virtuālās studiju vides Blackboard izmantošana” 2004. gada jūnijs.
Kursi „Datoru lietojumprogrammas” 2004. gada februāris – maijs.
Lekciju lasīšana Aveiru universitātē Portugālē 2006. gada 15. – 24. februārī Socrates/Erasmus
programmas ietvaros (8 stundas).
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos
Latvijas Matemātikas biedrības valdes locekle,
Latvijas Zinātnieku savienības padomes locekle,
RTU Senāta locekle,
RTU Studiju kvalitātes un programmu komisijas locekle,
RTU DITF Domes locekle,
RTU Zinātnisko rakstu „Datorzinātne. Datormodelēšana un robežproblēmas” redkolēģijas
locekle.
Valodu zināšanas:

Lasītprasme
teicami, labi, vidēji

Rakstītprasme
teicami, labi, vidēji

Runātprasme
teicami, labi, vidēji

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda
Vācu valoda

12.04.2010.
(Datums)

(Paraksts)
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publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos:
1. Tomko V., Zaitseva L. Visual Design of E-learning systems // Proceedings of IEEE
International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT-2009). 15–17 July, 2009. Riga,
Latvia – pp. 686 – 687.

2. Zaitseva L., Bule J. E-learning courses using and evaluation in Riga Technical
University // Proceedings. The 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies
(ICALT 2008). 1-5 July 2008. Santander, Cantabria, Spain, 2008, - pp. 1057 – 1058.

3. Zaitseva L. E-courses using Results and Efficiency // Proceedings of the 11th IASTED
International Conference “Computers and Advanced Technology in Education” (CATE 2008). September
29 - October 1, Crete, Greece, - pp. 90 – 93.

4. Zaitseva L., Bule J. Electronic Textbook and E-Learning System in Teaching Process //
Communication & Cognition. – 2008. – Vol. 41. – Nr. 1 & 2. – pp. 159 – 170.
5. Sukhorukov A., Zaitseva L. Applicability of Automated Testing to E-Learning Software
Validation // Proceedings of The 2007 International Conference on Engineering Education and
Research (iCEER'07). Melbourne, Australia 2-7 December 2007, - pp. 111 - 116.

6. Bule J., Zaitseva L. Expert Model Development in E-learning Systems // Proceedings of
7.

the 10th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE
2007). October, 8-10, 2007, Beijing, China, - pp. 81 – 84.
Bule J., Zaitseva L.. Student Model Development for E-learning Systems // Proceedings of
the IADIS International Conference e-Learning 2007. Lisabon, Portugal. July 6-8, 2007, - pp. 343 – 345.

8. Zaitseva L., Boule C. N.Prokofyeva. Knowledge control approaches in computerassisted education // Proceeding of The Eighth IASTED International Conference on Computers And
9.

Advanced Technology in Education (CATE 2005). August 29-31, 2005, Oranjestad, Aruba, pp. 453 – 456.
Zaiceva L., Bule J. Learning objects for mobile learning // Proceedings of IADIS International
Conference Mobile Learning 2005. Qawra, Malta, 28 – 30 June. – pp. 189 – 193.

10. Zaitseva L., Prokofjeva N., Popko V. Electronic Textbooks in Engineering Education //
11.
12.

Proceedings of the 18th International Conference “Systems for Automation of Engineering and Research”
(SAER-2004). Varna, Bulgaria, September 24 -26, 2004, - pp. 188 - 191.
Zaitseva L., Boule C. Learning program on “Software process models”// Proceedings of the
18th International Conference “Systems for Automation of Engineering and Research” (SAER-2004).
Varna, Bulgaria, September 24 -26, 2004, - p. 175 -177.
Zaitseva L., Boule C. Adaptation in computer-based education // Proceedings of the World
Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (AACE ED-MEDIA 2004).
Lugano, Switzerland, June 21-26, 2004. – p. 3527 – 3529.

raksti recenzētos izdevumos (LZP apstiprinātie izdevumi):
1. Suhorukovs A., Zaiceva L. Automatizēto testu stāvokļu pārvaldības karkass // RTU
zinātniskie raksti. 5. sērija. Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 34. sējums. Rīga: RTU, 2008, – 215.224. lpp.

2. Зайцева Л.В. Технология разработки адаптивных электронных учебных курсов для
компьютерных систем обучения // Educational Technology & Society. – 2008. - Nr. 11(1). –
400. – 412. lpp.

3. Zaiceva L., Rusakovs P., Matisons G., Bule J. Profesionālo studiju prakses aspekti izglītības
kvalitātes skatījumā // RTU zinātniskie raksti. 5. sērija. Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 30.
sējums. Rīga: RTU, 2007, - 160. – 171. lpp.

4. Zaiсeva L., Popko V. Razrabotka i ispoljzovanie elektronnih uchebnikov // Educational
Technology & Society. - Nr. 9(1), 2006, - pp. 411 – 421.

5. Zaitseva L., Bule J. Learning Systems in Higher Education // Proceedings. The 6th IEEE
International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2006). 5-7 July 2006. Kerkrade,
Netherlands, 2006, - pp. 674 – 676.

6. Zaiсeva L., Bule J. Adaptacija v kompjuternih sistemah na baze strukturizacii objektov
obučenija // Educational Technology & Society. – 2006. - Nr. 9(1) – 422. – 427. lpp.
7. Zaiceva L., Popko V. On-line electronic textbooks: using and development // RTU
8.

zinātniskie raksti. 5. sērija. Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 22. sējums. Rīga: RTU, 2005, - 102. –
109. lpp.
Zaiceva L., Prokofjeva N. Modeli i metodi adaptivnogo kontrolja znanij // Educational
Technology & Society. – 2004. - Nr. 7(3). – 265. - 277. lpp.
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monogrāfijas: nav
mācību grāmatas: nav
Citas publikācijas (visi raksti tika recenzēti):
1. Зайцева Л.В., Буле Е.Е. Педагогические стратегии использования электронных
учебных курсов и оценка их применения // Инновационные технологии в педагогике
высшей школы. Материалы V междунар. научн. конф. 27-29 октября 2008 г. г.Екатеринбург,
Россия с. 191-197.

2. Зайцева Л.В. Использование адаптивных электронных курсов в учебном процессе
// Материалы шестой Международной научно-технической Конференции „Интернет –
Образование –Наука - 2008” г.Винница, Украина 7 – 11 октября 2008 г., - c. 175 – 178.

3. Zaiсeva L., Matisons G., Bule J. Prasības studentu sagatavošanai programmēšanas
inženiera profesijā // Mūsdienu izglītības problēmas. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību
metodiskā konference. Raksti. Rīga, TSI, 2006, - 123.-127. lpp.

4. Zaitseva L., Bule J. Electronic Textbook and E-Learning System in Teaching Process //
Proceedings of E-learning Conference’06 Computer Science Education. 7-9 September, 2006 Portugal,
Coimbra, 2006, - pp. 189 – 192.

5. Zaiceva L., Bule J., Matisons G. Opredelenie trebovanij k podgotovke inženerovprogrammistov // II starptautiskās konferences "Kvalitātes stratēģija tautsaimniecībā un izglītībā"
materiāli, 2. sējums - Varna, Bulgaria, Juny 2 - 9, 2006, pp. 99 – 103.

6. Mamontovs Ģ., Zaitseva L. Rapid Testing Methods in Latvia // Proceedings of the
International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’2006). Veliko Tirnavo,
Bulgaria, 16 – 17 June, 2006, pp. II.12-1 – II.12-6

7. Graudins J., Zaitseva L. Comparative Analysis of EJB3 and Spring Framework //
Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies
(CompSysTech’2006). Veliko Tirnavo, Bulgaria, 16 – 17 June, 2006, p. IIIA.18-1 – IIIA.18-5.

8. Graudins J., Zaitseva L. Application server selection for definite systems’ class //
9.
10.
11.

Proceedings of the 19th International Conference “Systems for Automation of Engineering and Research”
(SAER-2005). Varna, Bulgaria, September 24 -26, 2005, - pp. 172 – 176.
Graudins J., Zaitseva L. Application Server Evaluation Method // Proceedings of the
International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’2005). Varna, Bulgaria,
16 – 17 June, 2005, - pp. IIIB.6-1 – IIIB.6-6.
Bule J., Zaiceva L. Computer-based learning process organization // Proceedings of
International Conference “Knowledge Society Challenges for E-Learning. Kaunas, Lithuania, 26-27 May
2005, - pp. 185 – 189.
L.Zaitseva, N.Prokofjeva, V.Popko. Electronic Textbook “Study HTML” // Proceedings of
the 6th International Symposium TECHNOMAT & INFOTEL 2004. Materials, Methods and technology.
Sunny Beach resort, Bulgaria, September 6 -10, 2004, - pp. 68 – 70.

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos (referātu autori,
nosaukums, konferences nosaukums, tās norises laiks un vieta):
1. L.Zaitseva, C.Boule . Adaptation in computer-based education – The World Conference
on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (AACE ED-MEDIA
2004). Lugano, Switzerland, June 21-26, 2004.
2. L.Zaitseva, N.Prokofjeva, V.Popko. Electronic Textbooks in Engineering Education –
The 18th International Conference “Systems for Automation of Engineering and
Research” (SAER-2004). Varna, Bulgaria, September 24 -26, 2004.
3. L.Zaitseva, C. Boule. Learning program on “Software process models” – The 18th
International Conference “Systems for Automation of Engineering and Research”
(SAER-2004). Varna, Bulgaria, September 24 -26, 2004.
4. L.Zaitseva, N.Prokofjeva, V.Popko. Electronic Textbook “Study HTML” – The 6th
International Symposium TECHNOMAT & INFOTEL 2004. Materials, Methods and
technology. Sunny Beach resort, Bulgaria, September 6 -10, 2004.
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5. J.Bule, L.Zaiceva. Computer-based learning process organization. – International
Conference “Knowledge Society Challenges for E-Learning. Kaunas, Lithuania, 26-27
May 2005.
6. J.Graudins, L.Zaitseva. Application Server Evaluation Method. – The International
Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’2005). Varna,
Bulgaria, 16 – 17 June, 2005.
7. L.Zaiceva, J.Bule. Learning objects for mobile learning. – IADIS International
Conference Mobile Learning 2005. Qawra, Malta, 28 – 30 June, 2005.
8. L.Zaitseva, C.Boule. N.Prokofyeva. Knowledge control approaches in computer-assisted
education – The Eighth IASTED International Conference on Computers And Advanced
Technology in Education (CATE 2005). August 29-31, 2005, Oranjestad, Aruba
9. J.Graudins, L.Zaitseva. Application server selection for definite systems’ class. - The
19th International Conference “Systems for Automation of Engineering and Research”
(SAER-2005). Varna, Bulgaria, September 24 -26, 2005
10. L.Zaiceva, J.Bule, G.Matisons. Opredelenie trebovanij k podgotovke inženerovprogrammistov. – II International Conference „Strategy of quality in industry and
education”. Varna, Bulgaria, 2 – 9 June, 2006
11. J.Graudins, L.Zaitseva. Comparative Analysis of EJB3 and Spring Framework – The
International Conference on Computer Systems and Technologies
(CompSysTech’2006). Veliko Tirnavo, Bulgaria, 16 – 17 June, 2006
12. G.Mamontovs, L.Zaitseva. Rapid Testing Methods in Latvia – The International
Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’2006). Veliko
Tirnavo, Bulgaria, 16 – 17 June, 2006
13. L.Zaitseva, J.Bule. Learning Systems in Higher Education – The 6th IEEE International
Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2006). Kerkrade, Netherlands,
5-7 July, 2006
14. L.Zaitseva, J.Bule. Electronic Textbook and E-Learning System in Teaching Process –
E-learning Conference’06 Computer Science Education. Coimbra, Portugal, 7-9
September, 2006
15. J.Bule, L.Zaitseva. Student Model Development for E-learning Systems – The IADIS
International Conference e-Learning 2007. Lisabon, Portugal. July 6-8, 2007
16. J.Bule, L.Zaitseva. Expert Model Development in E-learning Systems – The 10th
IASTED International Conference “Computers and Advanced Technology in Education”
(CATE 2007). Beijing, China, 8-10 October, 2007
17. A. Sukhorukov, L. Zaitseva. Applicability of Automated Testing to E-Learning Software
Validation – The International Conference on Engineering Education and Research
(iCEER'07). Melbourne, Australia 2-7 December 2007
18. Zaitseva L., Bule J. E-learning courses using and evaluation in Riga Technical
University – The 8th IEEE International Conference on Advanced Learning
Technologies (ICALT 2008). 1-5 July 2008. Santander, Cantabria, Spain, 2008
19. Zaitseva L. E-courses using Results and Efficiency – Тhe 11th IASTED International
Conference “Computers and Advanced Technology in Education” (CATE 2008).
September 29 - October 1, Crete, Greece.
20. Зайцева Л.В. Использование адаптивных электронных курсов в учебном процессе
– Международная научно-техническая конференция „Интернет – Образование –
Наука - 2008” г.Винница, Украина 7 – 11 октября 2008 г.
21. Зайцева Л.В., Буле Е.Е. Педагогические стратегии использования электронных
учебных курсов и оценка их применения // Инновационные технологии в педагогике
высшей школы. Материалы V междунар. научн. конф. 27-29 октября 2008 г. г.Екатеринбург,
Россия

22. Tomko V., Zaitseva L. Visual Design of E-learning systems – IEEE International
Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT-2009). 15–17 July, 2009.
Riga, Latvia
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Piedalīšanās ar referātu citās konferencēs: nav
Cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem):
• Kopumā publicēts: 1 monogrāfija un ap simts zinātnisko rakstu, tai skaitā atskaites periodā
– 31.
• Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) eksperts ERAF projektu novērtēšanā
(veikta divu ERAF projektu pieteikumu ekspertīze)

3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem)
Vadītie promocijas darbi (norādot personas, kuras ir aizstāvējušas disertāciju):
1) N.Prokofjeva. Datorizētās zināšanu pārbaudes modeļi un metodes (aizstāvēts 05.11.2007)
2) J.Bule. Studenta modelī sakņotas adaptīvās mācīšanās metodes (plānots aizstāvēt 2010. g.)
3) J.Graudiņš. Lietojumserveru novērtēšanas modeļi un metodes dažādu klašu uzdevumu
risināšanā (plānots aizstāvēt 2011. g. ?)
4) A.Suhorukovs. Datorsistēmu testēšanas automatizācijas stratēģijas, metodes un efektivitāte
(3. gada doktorants)
Recenzētie promocijas darbi (norādot personas): nav
Studiju programmas vadīšana: nav
Vadītie maģistra darbi (skaits): 12
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (skaits): bakalaura darbi – 17, inženierprojekti - 6
Studiju priekšmeti (nosaukums, apjoms kredītpunktos):
Sagatavoti un tiek lasīti šādi kursi:
•
Doktoranta studiju programma
- Datorizētās apmācības tehnoloģijas – 5 KP
- Modernās tehnoloģijas programmatūras izstrādē – 10 KP
•
Maģistra studiju programma
- Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi – 4 KP
- Programmatūras drošuma teorija – 4 KP
- Progresīvas programmatūras tehnoloģiju zinātniskais seminārs – 2 KP
- Programmatūras plānošana un metroloģija – 3 KP
•
Bakalaura studiju programma
- Programmēšanas valodas – 2 KP
- Programmatūras izstrādes tehnoloģija – 2 KP
•
Koledžas studiju programma
- Programmēšanas valodas – 4 KP
- Programmatūras inženierija – 6 KP
• Citās augstskolās un organizācijās lasītie priekšmeti:
- Programmatūras konstruēšanas tehnoloģija – 4 KP (Transporta un sakaru institūts,
2006./2007. mācību gadā)

- Programmatūras sistēmu izstrādes modeļi – 2 KP (Latvijas Lauksaimniecības
Universitāte, 2006./2007. mācību gadā)

- Apmācība programmatūras testēšanas jautājumos pamati (22 stundas, SIA „Jauno
tehnoloģiju centrs, 2007. gadā)

Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks:
• The Teaching Assignment Erasmus Programme No. 4-7/8: Fachhochschule fur Technik
und Wirtschaft Berlin (University of Applied Sciences), 02.06.2008.-09.06.2008
• The Teaching Assignment Erasmus Programme No. 4-7/8: Fachhochschule fur Technik
und Wirtschaft Berlin (University of Applied Sciences), 25.05.2009.-30.05.2009.

5

Sagatavotie mācību līdzekļi:
1. L.Zaiсeva. Programmas „Datorsistēmas” prakses tipveida programma. – Rīga: RTU,
2006. – 24 lpp.
2. L.Zaiсeva. Maģistra profesionālās studiju programmas „Datorsistēmas” programmēšanas
inženiera profesijas studentu prakses darba programma. – Rīga: RTU, 2006. – 20 lpp.
3. L.Zaiсeva, M.Kirikova. Maģistra profesionālās studiju programmas „Datorsistēmas”
sistēmanalītiķa profesijas studentu prakses darba programma. – Rīga: RTU, 2006. – 19
lpp.
4. L.Zaiсeva, S.Kataļņikova. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
„Datorsistēmas” studentu prakses darba programma. – Rīga: RTU, 2006. – 22 lpp.
5. L.Zaiсeva. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas”
studentu prakses darba programma. – Rīga: RTU, 2008. – 19 lpp.
Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju augstskolās
un pētniecības iestādēs:
• International conference Baltic IT&T 2008 – Rīgā, 2008. gada 10.-11. aprīlī.
• On-line mācīšanās kurss „e-learning Fundamentals” projekta “Fe-ConE” (Framework
for eLearning Contents Evaluation, project E-learning Programme, Agreement No.
2005-3872, 001-001, ELE-ELEB14) ietvaros – 2007. gadā.
• Seminārs IST4Balt “Towards an Information Society in the Baltic States” – Rīgā, 2007.
gada 18. aprīlī.
• Latvijas IT uzņēmumu konferences “Testēšanas teorija un prakse” (9. – Rīga, 2008.
gada 22. maijā; 8. – Rīga, 2007. gada 16. maijā; 7. – Rīga, 2006. gada 24. maijā; 6. –
Rīga, 2005. gada 11. maijā).
• LIRA un MONOMACH Latvijas Programmnodrošinājuma izstrādātāju seminārs – Rīga,
2007. gada 24. maijā.
• International conference „Information Technologies in Education for All (ITEA’2006).
Kiev, Ukraine. 29-31 May, 2006.
Cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem):
• Metodiskās publikācijas:
1. S. Kataļņikova, L. Zaiceva. Mācību prakse datorzinātnes profila speciālistu
sagatavošanā. // Starpaugstskolu Zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences “Studiju un
mācību priekšmetu pasniegšanas problēmas mūsdienu apstākļos” tēzes, 2004. gada 5.-6. februārī. Rīga:
TSI, 2004, - 29-30. lpp.

2. L. Zaiceva, N.Prokofjeva, V.Popko. Применение электронного учебника «Выучи с
нуля» в учебном процессе // Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference
„Izglītības problēmas mūsdienu apstākļos”. Tēzes. Rīga, TSI, 2005, - 135-135 lpp.

3. L.Zaiceva, J.Bule. Priekšmeta „Programmatūras plānošana un metroloģija” mācīšanas
metodika // Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Izglītības problēmas
mūsdienu apstākļos”. Tēzes. Rīga, TSI, 2005, - 132-134 lpp.

4. L.Zaiceva. Studentu prakses organizēšana un īstenošana // Starpaugstskolu zinātniski praktiskā
un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības problēmas”. 2006. gada 23. – 24. februārī.
Programma un tēzes. Rīga, TSI, 2006, - 72. lpp

5. L.Zaiсeva, G.Matisons. Prasības studentu sagatavošanai programmēšanas inženiera
profesijā // Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības
problēmas”. 2006. gada 23. – 24. februārī. Programma un tēzes. Rīga, TSI, 2006, - 63. lpp.

6. L.Zaiceva, N.Prokofjeva. Darba devēju prasību pētīšana programmēšanas tehniķa
profesijā // Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības
problēmas”. 2006. gada 23. – 24. februārī. Programma un tēzes. Rīga, TSI, 2006, - 71. lpp.

7. L.Zaiceva, N.Prokofjeva. Darba devēju prasības jaunajiem speciālistiem
programmēšanas tehniķa profesijā // Mūsdienu izglītības problēmas. Starpaugstskolu zinātniski
praktiskā un mācību metodiskā konference. Raksti. Rīga, TSI, 2006, - 128.-130 lpp.
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8. N.Prokofjeva, O.Haritončika, L.Zaiceva. Skolēnu vajadzību pētīšana profesijas izvēlei //
Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības problēmas”.
2007.gada 22.-23. februārī. Tēzes. Rīga, TSI, 2007, - 41.- 42. lpp.

9. L. Zaiceva, P. Rusakovs. Практика в профессиональной магистратуре РТУ глазами
студентов // Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu
izglītības problēmas”. 2007.gada 22.-23. februārī. Tēzes. Rīga, TSI, 2007, - 90. - 92. lpp.

10. L.Zaiсeva, G.Matisons, N.Prokofjeva. Profesionālās orientācijas pasākumi vidusskolās
un sasniegto mērķu analīze // RTU metodiskie raksti. Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. Rīga:
RTU, 2008 – 11. lpp. (pieņemts publicēšanai).

Piedalīšanās ar referātu konferencēs:
1. S. Kataļņikova, L. Zaiceva. Mācību prakse datorzinātnes profila speciālistu
sagatavošanā. – Starpaugstskolu Zinātniski praktiskās un mācību metodiskās
konferences “Studiju un mācību priekšmetu pasniegšanas problēmas mūsdienu
apstākļos” tēzes, 2004. gada 5.-6. februārī
2. L.Zaiceva, J.Bule. Priekšmeta „Programmatūras plānošana un metroloģija” mācīšanas
metodika. – Starpaugstskolu Zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences
„Izglītības problēmas mūsdienu apstākļos” (IPMA-2005). Rīga, TSI, 2005.
3. L.Zaiceva, N.Prokofjeva, V.Popko. Primeņenie elektronnogo uchebnika „Viuči HTML s
nuļa” v uchebnom processe . – Starpaugstskolu Zinātniski praktiskās un mācību
metodiskās konferences „Izglītības problēmas mūsdienu apstākļos” (IPMA-2005). Rīga,
TSI, 2005.
4. L.Zaiceva. Studentu prakses organizēšana un īstenošana – Starpaugstskolu zinātniski
praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības problēmas”. Rīga, TSI,
2006. gada 23. – 24. februārī
5. L.Zaiсeva, G.Matisons. Prasības studentu sagatavošanai programmēšanas inženiera
profesijā – Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference
„Mūsdienu izglītības problēmas”. Rīga, TSI, 2006. gada 23. – 24. februārī
6. L.Zaiceva, N.Prokofjeva. Darba devēju prasību pētīšana programmēšanas tehniķa
profesijā – Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference
„Mūsdienu izglītības problēmas”. Rīga, TSI, 2006. gada 23. – 24. februārī
7. N.Prokofjeva, O.Haritončika, L.Zaiceva. Skolēnu vajadzību pētīšana profesijas izvēlei –
Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu
izglītības problēmas”. Rīga, TSI, 2007. gada 22. – 23. februārī
8. L.Zaiceva, P.Rusakovs. Praktika v professionaljnoj magistrature RTU glazami studentov
– Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu
izglītības problēmas”. Rīga, TSI, 2007. gada 22. – 23. februārī
9. L. Zaiceva, J. Bule, G. Matisons, P. Rusakovs, J. Ciekure. Maģistrantu prakse studiju
kvalitātes uzlabošanai - Metodiskais seminārs „ESF projekti studiju programmu
attīstībai un studiju kvalitātes uzlabošanai” – Rīga, 2007. gada 3. aprīlī
10. L.Zaiсeva, G.Matisons, N.Prokofjeva. Profesionālās orientācijas pasākumi vidusskolās
un sasniegto mērķu analīze – RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2007.
gada 11-13. oktobrī.
• Kopumā publicēts: 1 mācību grāmata (divi izdevumi), 22 mācību līdzekļi un 28
metodiskie raksti, tai skaitā atskaites periodā – 15.
• Sagatavotas arī vairāku kursu lekciju prezentācijas, uzdevumi laboratorijas darbiem un
metodiskie norādījumi to izpildei, kuri ir pieejami tīmeklī.
•

4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)
LZA un ārvalstu ZA locekļi: nav
Promociju padomju locekļi, LZP eksperti, profesoru padomju locekļi, zinātnisko žurnālu
redkolēģijas locekļi:
7

IEEE Learning Technology Task Force Austrumeiropas apakšgrupas interneta žurnāla
„Obrazovateljnie tehnologii i obsčestvo” (ISSN 1436-4522) redkolēģijas locekle, kā arī
atbildīgā redaktore žurnāla šādu speciālo izdevumu sagatavošanā: Nr. 7(3), 2004; Nr. 8(4),
2005; Nr. 9(1), 2006; Nr. 11(1), 2008; Nr. 13(1) 2010.
• Žurnāla „Obrazovanie i nauka. Izvestija Uraljskogo otdelenija Rossijskoj Akademuu
obrazovanija” redkolēģijas locekle (Yekaterinburg, Russia)
Saeimas, Valdības un LR centrālo organizāciju padomju un komisiju locekļi: nav
Starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi un eksperti, konferenču organizācijas un
programmu komiteju vadītāji un locekļi:
The 9th IEEE starptautiskās konferences International Conference on Advanced Learning
Technologies (ICALT 2009) General Chair, 15.-17. jūlija, Rīga
Starptautisko konferenču programmu komiteju locekle:
• IEEE starptautiskās konferences International Conference on Advanced Learning
Technologies (ICALT):
- ICALT 2004, 30 August - 1 September 2004, Joensuu, Finland;
- ICALT 2005, 5-8 July 2005, Kaohsiung, Taiwan;
- ICALT 2006, 5-7 July, 2006, Kerkrade, Netherlands;
- ICALT 2007, 18-20 July, 2007, Niigata, Japan;
- ICALT 2008, 1-5 July, 2008, Santander, Cantabria, Spain;
- ICALT 2010
• starptautiskās konferences Fourth International Workshop on Content-Based Multimedia
Indexing CBMI 2005, 21.-23. jūnijā 2005., Rīga, Latvija (arī organizācijas komitejas
locekle);
• starptautiskās konferences IADIS International Conference Mobile Learning, 28-30 June
2005, Qawra, Malta;
• starptautiskās konferences International Conference on Interactive Computer aided Learning
(ICL2005), September 28-30, 2005, Villach, Austria;
• starptautiskās konferences IADIS International Conference e-Learning Conference:
- el2006, 15-19 May, 2006, online;
- el2007, 6-8 July 2007, Lisbon, Portugal;
- el2008, 25-28 July 2008, Amsterdam, Netherlands;
- el2010
• starptautiskās konferences First International Conference “Information Technologies in
Education for All” (ITEA’2006), May 29-31, 2006, Kiev, Ukraine;
• starptautiskā simpozija First International Symposium on Pervasive Computing and
Applications (SPCA06), August 03-05, 2006, Urumchi, Xinjiang, P.R. China;
• starptautiskās konferences IASTED International Conference on Software Engineering and
Applications (SEA), November 13-15, 2006, Dallas, Texas, USA;
• starptautiskās konferences The Second International Conference on Pervasive Computing
and Applications (ICPCA07), Birmingham, UK, July 26-27, 2007;
• starptautiskās konferences The 5th International Science and Methodical Conference
“Internet – Education – Science” (IES2006), October, 2006, Vinnica, Ukraine.
•

Starpaugstskolu zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences “Mūsdienu izglītības
problēmas” (TSI, Rīga) programmu komiteju locekle: 23.-24. februārī 2006; 22.-23. februārī
2007.
Vairāku zinātnisko rakstu recenzente krājumam „RTU zinātniskie raksti. 5. sērija.
Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas”.
Citi augstskolā veicamie pienākumi (piemēram, prodekāns, Senāta loceklis, Konventa loceklis,
darbs dažādās komisijās u.tml.):
• RTU Senāta locekle (2002. – 2009. gadi)
8

• Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Domes locekle
• RTU Senāta Stratēģiskās komisijas locekle (2002. – 2005. gadi)
• RTU Senāta Finanšu komisijas locekle (2003. – 2008. gadi)
• RTU Senāta Studiju programmu komisijas locekle (2002.– 2006. gadi)
• DITF Lietišķo datorsistēmu institūta Padomes locekle
• DITF Lietišķo datorsistēmu institūta atbildīgā par praksi
• DITF LDI Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupas vadītāja
Cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem):
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2.pielikums

Profesionālās studiju programmas
„Datorsistēmas” akadēmiskais personāls

Uzvārds1

Amats

Izglītība

Grāds

Alksnis Gundars

docents

augstākā

Dr.sc.ing.

Andersons Valdis

lektors

augstākā

Mag.sc.ing.

Asņina Ērika

docente

augstākā

Dr.sc.ing.

pieņemts uz
laiku
ievēlēta

Bērziņš Jānis
Cers Valdis
Ciekure Judīte

prakt.docents
prakt.docents
lektore

augstākā
augstākā
augstākā

Mag.sc.ing.
Mag.phil.
Mag.sc.ing.

ievēlēts
ievēlēts
ievēlēta

Eiduks Jānis

asoc.profesors

augstākā

Dr.sc.ing.

pieņemts uz
laiku

Girsova Laila
Glazs Aleksandrs
Grundspeņķis Jānis

prakt.docente
profesors
profesors

augstākā
augstākā
augstākā

Mag.phil.
Dr.habil.sc.ing.
Dr.habil.sc.ing.

ievēlēta
ievēlēts
ievēlēts

Gudzuka Sandra
Iltiņš Ilmārs

prakt.docente
docents

augstākā
augstākā

Mag.phych.
Dr. sc.ing.

ievēlēta
ievēlēts

1

Ievēlēts /
pieņemts uz
laiku
ievēlēts

Studiju kursi2
Vizuālās programmēšanas pamati (studiju projekts)
(B)
Tehniskā nodrošinājuma sistēmas un
komunikācijas (B)
Modeļvadāmas programmatūras izstrādes
praktikums (M)
Darba aizsardzība (B)
Sociālās attīstības modeļi (B)
Prakse (B)
Prakse (M)
CASE rīki datu bāzu projektēšanā (M)
Progresīvās datu bāzes (M)
Multibāzu sistēmas (M)
Sociālā psiholoģija (M)
Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati (B)
Bakalaura darbs ar projekta daļu (B)
Ievads mākslīgajā intelektā (B)
Maģistra darbs (M)
Psiholoģija (M)
Skaitliskās metodes (B)

Tabulā ir norādīts faktiskais mācību spēks. Atbildīgais mācību spēks ir norādīts priekšmetu plānojumā. Atbildīgais mācību spēks un faktiskais mācību spēks ir norādīts
priekšmetu aprakstos
2
(B) Profesionālo bakalauru studiju programma, (M) Profesionālo maģistru studiju programma

Uzvārds1

Amats

Izglītība

Grāds

Jemeļjanovs Anatolijs
Kirikova Mārīte

asoc.profesors
profesore

augstākā
augstākā

Dr.sc.ing.
Dr.sc.ing.

Ievēlēts /
pieņemts uz
laiku
ievēlēts
ievēlēta

Kuņickis Valerijs

docents

augstākā

Mag.phil.

ievēlēts

Latiševa Eleonora

asoc.profesore

augstākā

Dr.sc.ing.

ievēlēta

Lavendels Jurijs

profesors

augstākā

Dr.sc.ing.

ievēlēts

Medvids Artūrs
Millers Jānis
Nadežņikovs Ņikita
Novickis Leonīds

profesors
asoc.profesors
asoc.profesors
profesors

augstākā
augstākā
augstākā
augstākā

Dr.habil.phys.
Dr.chem.
Dr.phys.
Dr.habil.sc.ing.

ievēlēts
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēts

Ņikiforova Oksana

profesore

augstākā

Dr.sc.ing.

ievēlēta

Ņikitenko Agris
Prokofjeva Natālija

docents
docente

augstākā

Dr.sc.ing.
Dr.sc.ing.

ievēlēts
ievēlēta

Studiju kursi2
Civilā aizsardzība (B)
Arhitektūrorientēta sistēmu izstrāde (studiju
projekts) (B)
Sistēmu analīzes rīki (M)
Informācijas sistēmu metodoloģijas (M)
Procesorientēta sistēmu izstrāde (studiju projekts)
(B)
Projektu kvalitātes vadība (M)
Industriālās attiecības (M)
Mazās grupas un personības socioloģija (B)
Datortīklu operētājsistēmas (M)
Informācijas aizsardzība (M)
Programmēšana datortīklu vidē (B)
Ievads risinājumu datorizētā apstrādē (M)
Risinājumu apstrāde Microsoft vidē (B)
Fizika (B)
Inženierķīmija (B)
Elektrotehnika un elektronika (B)
Lietišķās intelektuālās sistēmas (M)
Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra (M)
Lielu programmsistēmu izstrādes objektorientētā
tehnoloģija un rīki (B)
Objektorientētās programmēšanas praktikums
(studiju projekts) (M)
Intelektuālu sistēmu projektēšanas metodes (M)
PHP valoda Web lietojumu izstrādē (B)
Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi

Uzvārds1

Amats

Izglītība

Grāds

Ievēlēts /
pieņemts uz
laiku

Rusakovs Pāvels

asoc.profesors

augstākā

Dr.sc.ing.

ievēlēts

Sukovskis Uldis

profesors

augstākā

Dr.sc.ing.

Šitikovs Vjačeslavs
Taraškevičs Ronalds
Uhanova Marina

asoc.profesors
asoc.profesors
docente

augstākā
augstākā
augstākā

Dr.sc.ing.
Dr.oec.
Dr.sc.ing.

pieņemts uz
laiku
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēta

Volodko Inta
Zaiceva Larisa

profesore
profesore

augstākā
augstākā

Dr.math.
Dr.sc.ing.

ievēlēta
ievēlēta

Studiju kursi2
(M)
Biznesoptimizācija ar datortīkliem (B)
HTML valoda (M)
Lietišķā datorgrafika (M)
Maģistra darbs (M)
Moderno programmēšanas valodu praktikums (M)
Paralēlie procesi un valoda ADA (B)
Prakse (B)
Prakse (M)
PROLOG un loģiskā programmēšana (M)
Sadalītu datu apstrāde datoru tīklos (M)
Bakalaura darbs ar projekta daļu (B)
Programmatūras risku analīze (M)
Informatīvo sistēmu drošība (B)
Vadības socioloģija (B)
Lietojumrisinājumu izstrāde Macromedia Flash
vidē (B)
Diskrētā matemātika (B)
Bakalaura darbs ar projekta daļu (B)
Maģistra darbs (M)
Prakse (B)
Prakse (M)
Programmatūras plānošana un metroloģija (M)

3.pielikums

Programmas „Datorsistēmas” studiju kursu plānojums un
atbildīgais akadēmiskais personāls

Profesionālā bakalaura studiju programma „Datorsistēmas”
Plāns 3. semestrim
Kods

Nosaukums

Daļa Stat Pasniedzējs

Punkti St

Lek Prn Lab

I

E

1/2

Medvids Artūrs

3.0

48.0 2.0 0.0 1.0

Alksnis Gundars

2.0

32.0 1.0 0.0 1.0

Prokofjeva Natālija

2.0

32.0 1.0 0.0 1.0

x

D

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti
MFZ101 Fizika
DPI723

Vizuālās programmēšanas pamati
(studiju projekts)

DIP333 PHP valoda Web lietojumu izstrādē

x
x

DSP419

Tehniskā nodrošinājuma sistēmas
un komunikācijas

Grundspeņķis Jānis

2.0

48.0 2.0 0.0 1.0

x

DAA300

Datorgrafikas un attēlu apstrādes
pamati

Glazs Aleksandrs

2.0

32.0 1.0 0.0 1.0

x

HFL118 Sociālās attīstības modeļi

Cers Valdis

2.0

32.0 1.0 1.0 0.0

x

ICA301 Civilā aizsardzība

Jemeļjanovs Anatolijs

1.0

16.0 0.5 0.0 0.5

x

2.0

32.0 1.0 0.0 1.0

1

Rusakovs Pāvels

2.0

32.0 1.0 0.0 1.0

x

Ņikiforova Oksana

2.0

32.0 1.0 0.0 1.0

x

2.0

32.0 1.0 1.0 0.0

1

Ozolzīle Gunārs

2.0

32.0 1.0 1.0 0.0

x

Taraškevičs Ronalds

2.0

32.0 1.0 1.0 0.0

x

2.0

0.0 0.0 0.0 0.0

1

2.0

0.0 0.0 0.0 0.0

x

[ B1 ] Specializējošie priekšmeti
DPI455 Paralēlie procesi un valoda ADA
DPI465

Lielu programmsistēmu izstrādes
objektorientētā tehnoloģija un rīki

[ B2 ] Humanitārie, sociālie priekšmeti
HSP376

Mazās grupas un personības
socioloģija

HSP375 Vadības socioloģija
[ E ] Gala / valsts pārbaudījums
DPI012 Bakalaura darbs ar projekta daļu

Sukovskis Uldis

0

0

0

0

0

0

DIP012 Bakalaura darbs ar projekta daļu

Zaiceva Larisa

2.0

0.0 0.0 0.0 0.0

x

DSP012 Bakalaura darbs ar projekta daļu

Grundspeņķis Jānis

2.0

0.0 0.0 0.0 0.0

x

Daļa Stat Pasniedzējs

Punkti St

Lek Prn Lab

2/2

Medvids Artūrs

3.0

48.0 2.0 0.0 1.0

x

ĶVĶ115 Inženierķīmija

Kampars Valdis

2.0

32.0 1.0 0.0 1.0

x

DIM204 Diskrētā matemātika

Volodko Inta

2.0

32.0 1.0 1.0 0.0

x

EEE226 Elektrotehnika un elektronika

Nadežņikovs Ņikita

2.0

32.0 1.0 0.0 1.0

x

DSP207 Ievads mākslīgajā intelektā

Grundspeņķis Jānis

2.0

32.0 1.0 0.0 1.0

x

2.0

32.0 1.0 1.0 0.0

1

Plāns 6. semestrim
Kods

Nosaukums

I

E

D

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti
MFZ101 Fizika

[ B1 ] Specializējošie priekšmeti
DIP428

Programmēšana datortīklu vidē

Latiševa Eleonora

2.0

32.0 1.0 0.0 1.0

x

DIP406

Risinājumu apstrāde Microsoft
vidē

Lavendels Jurijs

2.0

48.0 2.0 0.0 1.0

x

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0

1

[ E ] Gala / valsts pārbaudījums
DPI012

Bakalaura darbs ar projekta daļu

Sukovskis Uldis

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0

x

DIP012

Bakalaura darbs ar projekta daļu

Zaiceva Larisa

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0

x

Grundspeņķis Jānis

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0

x

DSP012 Bakalaura darbs ar projekta daļu

0

0

0

0

Plāns 7. semestrim
Kods

Nosaukums

Daļa Stat Pasniedzējs

Punkti St

Lek Prn Lab

I

E

D

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti
DOP204 Skaitliskās metodes

Iltiņš Ilmārs

2.0

32.0 1.0 1.0 0.0

x

IDA403 Darba aizsardzība

Bērziņš Jānis

2.0

32.0 1.5 0.0 0.5

x

4.0

64.0 2.0 2.0 0.0

Kirikova Mārīte

2.0

32.0 0.5 0.0 1.5

x
x

[ B1 ] Specializējošie priekšmeti
Procesorientēta sistēmu
DSP430
izstrāde (studiju projekts)

0

DSP431

Arhitektūrorientēta sistēmu
izstrāde (studiju projekts)

Kirikova Mārīte

2.0

32.0 0.5 0.0 1.5

DPI469

Biznesoptimizācija ar
datortīkliem

Rusakovs Pāvels

2.0

32.0 1.0 0.0 1.0

x

DIP416

Lietojumrisinājumu izstrāde
Macromedia Flash vidē

Latiševa Eleonora

2.0

32.0 1.0 0.0 1.0

x

DIP454

Informatīvo sistēmu drošība

Šitikovs Vjačeslavs

2.0

32.0 1.0 0.0 1.0

x

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0

[ D ] Prakse

1

0

1

1

DPI010

Prakse

Rusakovs Pāvels

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0

x

DIP010

Prakse

Zaiceva Larisa

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0

x

DSP010

Prakse

Grundspeņķis Jānis

6.0

0.0 0.0 0.0 0.0

x

8.0

0.0 0.0 0.0 0.0

Zaiceva Larisa

8.0

0.0 0.0 0.0 0.0

x

[ E ] Gala / valsts pārbaudījums
Bakalaura darbs ar projekta
DIP012
daļu

0

0

1

DPI012

Bakalaura darbs ar projekta
daļu

Sukovskis Uldis

8.0

0.0 0.0 0.0 0.0

x

DSP012

Bakalaura darbs ar projekta
daļu

Grundspeņķis Jānis

8.0

0.0 0.0 0.0 0.0

x

Profesionālā maģistra studiju programma „Datorsistēmas”
Plāns 1. semestrim
Kods

Nosaukums

Daļa Stat Pasniedzējs

Punkti St

Lek Prn Lab I E D

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti
DPI364 Sadalītu datu apstrāde datoru tīklos

Rusakovs Pāvels

3.0

48.0 2.0 1.0 0.0

x

DIP403 Programmatūras plānošana un metroloģija

Zaiceva Larisa

3.0

64.0 2.0 0.0 2.0

x

DSP404 Informācijas sistēmu metodoloģijas

Kirikova Mārīte

3.0

64.0 2.0 0.0 2.0

x

10.0

160.0 6.0 0.0 4.0 1 2 0

[ B1 ] Specializējošie priekšmeti
DPI458 Lietišķā datorgrafika

Rusakovs Pāvels

3.0

48.0 2.0 0.0 1.0

x

DPI461 HTML valoda

Rusakovs Pāvels

3.0

48.0 2.0 0.0 1.0

x

DPI403 Programmatūras risku analīze

Sukovskis Uldis

2.0

32.0 1.0 1.0 0.0 x

Asņina Ērika

2.0

32.0 1.0 1.0 0.0

x

DIP418 Lietišķās intelektuālās sistēmas

Novickis Leonīds

3.0

48.0 2.0 0.0 1.0

x

DIP419 Ievads risinājumu datorizētā apstrādē

Lavendels Jurijs

3.0

48.0 2.0 0.0 1.0

x

DIP404 Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi

Zaiceva Larisa

4.0

64.0 2.0 0.0 2.0

x

DSP425 Intelektuālu sistēmu projektēšanas metodes

Grundspeņķis Jānis

3.0

48.0 2.0 0.0 1.0

x

DSP727 Sistēmu analīzes rīki

Kirikova Mārīte

3.0

48.0 1.0 0.0 2.0

x

DSP729 Datu bāzes projektēšanas tehnoloģijas

Eiduks Jānis

4.0

64.0 2.0 0.0 2.0

x

DPI407

Modeļvadāmas programmatūras izstrādes
praktikums

[ E ] Gala / valsts pārbaudījums

2.0

0.0

0.0 0.0 0.0 1 0 0

DPI002 Maģistra darbs

Sukovskis Uldis

2.0

0.0

0.0 0.0 0.0 x

DIP002 Maģistra darbs

Zaiceva Larisa

2.0

0.0

0.0 0.0 0.0 x

DSP002 Maģistra darbs

Grundspeņķis Jānis

2.0

0.0

0.0 0.0 0.0 x

Plāns 2. semestrim
Kods

Nosaukums

Daļa Stat Pasniedzējs

Punkti St

Lek Prn Lab I E D

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti
DPI453 PROLOG un loģiskā programmēšana
DIP496 Datortīklu operētājsistēmas
DSP728 Progresīvās datu bāzes

Rusakovs Pāvels 3.0

48.0 2.0 0.0 1.0

x

3.0

48.0 2.0 0.0 1.0

x

3.0

48.0 2.0 0.0 1.0

x

6.0

96.0 4.0 0.0 2.0 0 2 2

2.0

32.0 1.0 1.0 0.0

Rusakovs Pāvels 3.0

48.0 2.0 0.0 1.0

x

3.0

48.0 2.0 0.0 1.0

x

3.0

48.0 2.0 0.0 1.0

x

Latiševa Eleonora
Eiduks Jānis

[ B1 ] Specializējošie priekšmeti
DPI405

Objektorientētās programmēšanas praktikums
(studiju projekts)

DPI459 Moderno programmēšanas valodu praktikums
DIP497 Informācijas aizsardzība
DIP498 Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra

Ņikiforova
Oksana

Latiševa Eleonora
Novickis Leonīds

x

DSP406 Projektu kvalitātes vadība

Kirikova Mārīte

3.0

64.0 2.0 2.0 0.0

x

DSP409 Multibāzu sistēmas

Eiduks Jānis

3.0

48.0 2.0 0.0 1.0

x

2.0

32.0 1.0 1.0 0.0 1 0 0

[ B2 ] Humanitārie, sociālie priekšmeti

HSP430 Sociālā psiholoģija

Gudzuka Sandra
Kuņickis Valerijs

HSP483 Industriālās attiecības

Šteinberga Airisa

HSP484 Psiholoģija
[ E ] Gala / valsts pārbaudījums

2.0

32.0 1.0 1.0 0.0 x

2.0

32.0 1.0 1.0 0.0 x

2.0

32.0 1.0 1.0 0.0 x

2.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 0

DPI002 Maģistra darbs

Rusakovs Pāvels 2.0

0.0 0.0 0.0 0.0 x

DIP002 Maģistra darbs

Zaiceva Larisa

2.0

0.0 0.0 0.0 0.0 x

DSP002 Maģistra darbs

Grundspeņķis
Jānis

2.0

0.0 0.0 0.0 0.0 x

Plāns 3. semestrim
Kods

Nosaukums

Daļa

Stat

Pasniedzējs

[ D ] Prakse

Punkti

St

Lek

Prn

Lab

I

E D

6.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0

0

1

DPI010

Prakse

Rusakovs Pāvels

6.0

0.0 0.0

0.0

0.0

x

DIP010

Prakse

Zaiceva Larisa

6.0

0.0 0.0

0.0

0.0

x

DSP010

Prakse

Grundspeņķis Jānis

6.0

0.0 0.0

0.0

0.0

x

16.0

0.0 0.0

0.0

0.0

[ E ] Gala / valsts pārbaudījums

0

0

1

DPI002

Maģistra darbs

Rusakovs Pāvels

16.0

0.0 0.0

0.0

0.0

x

DIP002

Maģistra darbs

Zaiceva Larisa

16.0

0.0 0.0

0.0

0.0

x

DSP002

Maģistra darbs

Grundspeņķis Jānis

16.0

0.0 0.0

0.0

0.0

x

4.pielikums

Studiju kursu apraksti

Rīgas Tehniskā universitāte

29.05.2010 14:35

RTU studiju priekšmets "Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati"
12212 Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesoru grupa

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DAA300
Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati
Obligātais/Obligātais izvēles
Pamatstudiju
Akadēmiskais
Glazs Aleksandrs - Habilitētais doktors, Profesors
Alekseičevs Maksims - Lektors
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts
Ievads datorgrafikā un attēlu apstrādē. Grafiskie primitivi. 2D un 3D ģeometriskie pārveidojumi.
Attēlu apstrāde un scēnu analīze. Attēlu invariantīvie pārveidojumi. Kontūru izdalīšana. Attēlu
segmentācija. Scēnu aprakstīšana. Programmu paketes datorgrafikai un attēlu apstrādei.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
Foley I., Van Dam A., Feiner S., Hughes I. Computer Graphics. Principles and practice. Second
edition, Addison - Wesley Publishing company, 1993.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
DITF tehniskā bāze
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
DIP101 ,Computer Studies I.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

29.05.2010 14:39

RTU studiju priekšmets "Diskrētā matemātika"
12021 Inženiermatemātikas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks

Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

DIM204
Diskrētā matemātika
Obligātais/Obligātais izvēles
Pamatstudiju
Akadēmiskais
Matemātika un statistika
Volodko Inta - Doktors, Profesors
Matvejevs Aleksandrs - Doktors, Docents
Smirnovs Sergejs - Lektors
Eglīte Irīna - Lektors
Dzenīte Ilona - Docents
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Kopas, attēlojumi, attieksmes. Kombinatorika. Loģikas algebra; diskrētās shēmas un automāti.
Sniegt pārskatu par diskrētās matemātikas pamatjēdzieniem, kuri nepieciešami skaitļošanas
procedūru izpratnei.
Iemācīt studentus operēt ar kopam, risināt kombinatorikas uzdevumus, vienkāršot Būla algebras
izteiksmes.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Kursa apgūšanas laikā studentu patstāvīgai risināšanai paredzēti 3 tipveida mājasdarbi par šādām
tēmām: kopu teorija, kombinatorika, matemātiskā loģika. Mājasdarbu pildīšanu studenti var aizstāt
ar 8 testu izpildīšanu, kuri pieejami Internetā, ORTUS vidē. Mājasdarbu un testu rezultāti tiek
ņemti vērā, novērtējot studenta zināšanas eksāmenā.
Literatūra
1. I. Strazdiņš. Diskrētā matemātika. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001, 148 lpp.
2. J. Cīrulis. Matemātiskā loģika un kopu teorija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007, 278 lpp.
3. I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums diskrētajā matemātikā. Rīga, RTU, 2004, 77 lpp.
4. I. Volodko. Diskrētā matemātika uzdevumos un piemēros. Rīga, RTU, 2004, 126 lpp.
5. S.B. Maurer, A. Ralston. Discrete algorithmic mathematics. Peters: Natick, Ma., 1990, 1998.
6. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский. Дискретная математика для инженера. Москва,
Энергоавтоиздат, 1988.
7. Г. И. Москинова. Дискретная математика для менеджера. Москва, Логос, 2004, 238 lpp.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Vidusskolas matemātikas kurss.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Kopu teorija: Operācijas ar kopām. Kopu attēlojumi, to veidi. Kopu binārās attieksmes, to veidi.
Kombinatorika: Izlases, to skaita aprēķināšana. Matemātiskā indukcija. Ņūtona binoms.
Matemātiskā loģika: Izteikumi, operācijas ar tiem. Būla funkciju normālformas. Polinomi pēc moduļa 2.
Diskrētās shēmas.
Predikāti, kvantori. Jēdziens par sintaksi un semantiku.
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Pēc kursa sekmīgas apgūšanas students spēj veikt operācijas ar kopām, noteikt attēlojuma veidu,
veikt operācijas ar binārajām attieksmēm, noteikt bināras attieksmes veidu.

Stundu skaits
12
4
12
1
3

Rezultātu vērtēšanas metodes
Studentu zināšanas un spējas tiek novērtētas
pēc viņu mājasdarba, kontroldarba, testu un
eksāmena darba rezultātiem.
Spēj aprēķināt izlašu skaitu, pēc matemātiskās indukcijas metodes pierādīt matemātisku
Savas zināšanas un spējas studenti parāda
apgalvojumu, izvirzīt binomu pēc Ņūtona binoma formulas.
mājasdarbā, testos un eksāmenā.
Spēj sastādīt Būla funkcijas patiesumvērtību tabulu, atrast Būla funkcijas disjunktīvo un konjunktīvo Par minētajām tēmām studentiem paredzēts
normālformu, polinomu pēc moduļa 2, kā arī duālo funkciju.
kontroldarbs, mājasdarbs vai 2 testi, kā arī
daži uzdevumi eksāmenā.
Spēj Būla funkciju attēlot ģeometriski un minimizēt to, noteikt, vai Būla funkciju sistēma ir pilna.
Pārbaudes darbi ir mājasdarbs, tests un daži
uzdevumi eksāmenā.

Priekšmeta struktūra

Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara
*

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
1.0

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Maģistra darbs"
12303 Programmatūras izstrādes tehnoloģijas prof. gr.

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DIP002
Maģistra darbs
Gala pārbaudījums
Augstākā līmeņa
Akadēmiskais
Zaiceva Larisa - Doktors, Profesors
Prokofjeva Natālija - Doktors, Docents
1 daļa, 20.0 kredītpunkti, 30.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Literatūra

Maģistra darbs ir oriģināls zinātniskais un pētniecības autora darbs, kurā analītiski, eksperimentāli
un praktiski tiek novērtētas un integrētas informācijas tehnoloģijas un komunikācijas nozares
uzdevumu risināšanai eksistējošās metodes, metodoloģijas, tehnoloģijas, datorsistēmas, rīki un
valodas.
Maģistra darba mērķis ir dot iespēju studentam, pamatojoties uz savām zināšanām veikt
pētniecības uzdevuma risināšanu, pamatoti pieņemt lēmumus un ierosināt ieteikumus, loģiski
secīgi un argumentēti izklāstīt un prezentēt iegūtus rezultātus, parādot spējas veikt pētniecības
darbu augstā profesionālā līmenī.
1. Norādījumi studiju noslēguma darba noformēšanai / H.Guļevskis. – Rīga: RTU, 2001. – 13 lpp.
2. L. Novickis, T. Rikure. Metodiskie norādījumi specializācijas "Lietišķo datorsistēmu
programmatūra" maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. – Rīga, 2008. – 22 lpp.

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj analizēt, klasificēt un salīdzināt zinātniskā un tehniskā literatūrā izklāstītas idejas saskaņā ar
darba uzdevumu.
Spēj lietot aplūkotas metodes, metodoloģijas, tehnoloģijas, datorsistēmas, rīkus un valodas
uzdevumu risināšanai.

Prot formulēt problēmas, kuras eksistē pētāmā jomā, spēj izteikt pieņēmumus par šo problēmu
cēloņiem.
Prot integrēt iegūtas zināšanas un izteikt pieņēmumus par esošo problēmu risinājumiem.

Spēj pamatot savus lēmumus par problēmu risināšanas iespējām.

Spēj prezentēt, argumentēti izskaidrot un diskutēt par sava darba aspektiem publiskā auditorijā.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara
*

KP
Vasaras
20.0

Lekcijas
0.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Rezultātu vērtēšanas metodes
Maģistra darba vadītāja un recenzenta pozitīvs
vērtējums par literatūras analītiskā apskata
pilnīgumu un mūsdienīgumu.
Maģistra darba vadītāja un recenzenta pozitīvs
vērtējums par metožu, valodu, rīku,
datorsistēmu utt. atbilstošu lietošanu
uzdevumu risināšanai.
Maģistra darbā skaidri, precīzi un pamatoti
formulētas atklātās problēmas un noskaidroti
to cēloņi.
Maģistra darba vadītāja un recenzenta pozitīvs
vērtējums par darbā piedāvātiem problēmu
risinājumiem.
Maģistra darba vadītāja un recenzenta pozitīvs
vērtējums par izvēlēto risinājuma pamatojumu
un analīzi.
Pozitīvs gala pārbaudījumu komisijas lēmums
par patstāvīgi izstrādāta un noformēta
maģistra darba atbilstību prasībām
akadēmiskā maģistra grādam.

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
*
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RTU studiju priekšmets "Prakse"
12303 Programmatūras izstrādes tehnoloģijas prof. gr.

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DIP010
Prakse
Prakse
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Zaiceva Larisa - Doktors, Profesors
Bule Jekaterina - Lektors
1 daļa, 26.0 kredītpunkti, 39.0 EKPS kredītpunkti
Nav paredzēts

Prakse ir paredzēta, lai nostiprinātu iegūtās teorētiskās zināšanas un pilnveidotu praktiskās iemaņas
programmētāja un programmēšanas inženiera profesijā saistībā ar programmatūras izstrādi,
ieviešanu un uzturēšanu. Prakses laikā students strādā uzņēmumā un piedalās uzņēmuma
projektos. Prakse ir paredzēta visos studiju līmeņos: koledžā (iepazīšanas un kvalifikācijas prakse),
bakalaura studijās (programmēšanas), maģistra studijās (ražošanas un pētniecības).
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Prakses mērķis ir sagatavot studentu darbam programmatūras izstrādātāju komandā. Uzdevumi
prasmēs
katrai praksei ir formulēti literatūrā [2 – 7]. Prakses laikā students apgūst prasmi izstrādāt
programmu vai programmatūras sistēmu un noformēt pārskatus atbilstoši projektu dokumentācijas
noformēšanas noteikumiem, kā arī publiski aizstāvēt iegūtos rezultātus.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Prakses uzdevumu, kurā norādītas veicamās aktivitātes un termiņi, formulē prakses vadītājs
uzņēmumā. Priekšmets tiek apgūts patstāvīgi, regulāri konsultējoties ar prakses vadītāju
uzņēmumā, prakses koordinatoru universitātē, ievērojot struktūrvienības norādījumus pārskata
izstrādes gaitas kontrolei.
Literatūra
1. Programmas „Datorsistēmas” prakses tipveida programma / L.Zaiceva. – Rīga: RTU, 2006. –
24 lpp.
2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas” studentu prakses
darba programma / L.Zaiceva, S.Kataļņikova. – Rīga: RTU, 2007. – 22 lpp.
3. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas” studentu prakses
darba programma / L.Zaiceva. – Rīga: RTU, 2008. – 19 lpp.
4. Maģistra profesionālās studiju programmas „Datorsistēmas” programmēšanas inženiera
profesijas studentu prakses darba programma / L.Zaiceva. – Rīga: RTU, 2006. – 20 lpp.
5. Metodiskie norādījumi pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
„Datorsistēmas” studentiem praksē / G.Matisons, N.Prokofjeva. – Rīga: RTU, 2007. – 41 lpp.
6. Metodiskie norādījumi otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
„Datorsistēmas” studentiem praksē / J.Bule. – Rīga: RTU, 2008. – 21 lpp.
7. Metodiskie norādījumi maģistra profesionālo studiju programmas „Datorsistēmas”
programmēšanas inženiera profesijas studentiem praksē / G.Matisons. – Rīga: RTU, 2006. – 31
lpp.
8. Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmas „Datorsistēmas” studentu prakses organizēšanai un īstenošanai / G.Matisons, J.Bule.
– Rīga: RTU, 2007. – 30 lpp.
9. Prakses organizēšanas ieteikumi prakses vadītājiem pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmas „Datorsistēmas” studentu prakses organizēšanai un īstenošanai / J.Bule. –
Rīga: RTU, 2007. – 25 lpp.
10. Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem uzņēmumos maģistra profesionālo studiju
programmas „Datorsistēmas” programmēšanas inženiera profesijas studentu prakses organizēšanai
un īstenošanai / J.Bule, G.Matisons. – Rīga: RTU, 2006. – 17 lpp.
Nepieciešamās priekšzināšanas
Programmatūras izstrādes tehnoloģija, programmatūras plānošana un metroloģija
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti
DIP122 Programmēšanas valodas UN DIP218 Programmatūras inženierija (pamatkurss) UN
DIP219 Programmatūras inženierija UN DPI369 Tīmekļa tehnoloģijas UN DIP203 Datu struktūras
UN DIP333 PHP valoda Web lietojumu izstrādē UN DIP403 Programmatūras plānošana un
metroloģija UN DIP404 Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi UN DIP421 Tīmekļa
lietojumu izveide (studiju projekts)

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj projektēt un veidot lietotāja saskarni, konstruēt un aprakstīt algoritmus, rakstīt programmas
kodu, atkļūdot programmas, veikt vienībtestēšanu un sagatavot dokumentus.

Rezultātu vērtēšanas metodes
Izpildīta iepazīšanas un kvalifikācijas prakse,
par kuru saņemti pozitīvi prakses vadītāja
uzņēmumā, prakses koordinatora un prakses
vērtēšanas komisijas vērtējumi.
Spēj analizēt prasību realizācijas iespējas, veikt sistēmas projektēšanu, izvēlēties uzdevuma
Izpildīta programmēšanas prakse, par kuru
risināšanai piemērotās programmēšanas valodas, rakstīt, atkļūdot, testēt un dokumentēt programmas. saņemti pozitīvi prakses vadītāja uzņēmumā,
prakses koordinatora un prakses vērtēšanas
komisijas vērtējumi.

Spēj veikt sistēmu analīzi, prasību analīzi, izveidot prasību specifikāciju un sistēmas projektējumu,
implementēt un testēt programmatūru.

Spēj vērtēt esošos un iespējamos risinājumus, apgūt jaunas tehnoloģijas un izvirzīt ieteikumus to
lietošanai.

Spēj prezentēt un argumentēti izskaidrot sasniegtus rezultātus, diskutēt par tiem.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara
*

KP
Vasaras
26.0

Lekcijas
0.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Izpildīta prakses ražošanas daļa, par kuru
saņemti pozitīvi prakses vadītāja uzņēmumā,
prakses koordinatora un prakses vērtēšanas
komisijas vērtējumi par prakses atbilstību
uzdevumam.
Izpildīta prakses pētniecības daļa, par kuru
saņemti pozitīvi prakses vadītāja uzņēmumā,
prakses koordinatora un prakses vērtēšanas
komisijas vērtējumi par prakses atbilstību
uzdevumam.
Publiski aizstāvēts prakses pārskats un
saņemts pozitīvs prakses vērtēšanas komisijas
vērtējums.

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
*
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RTU studiju priekšmets "Bakalaura darbs ar projekta daļu"
12303 Programmatūras izstrādes tehnoloģijas prof. gr.

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DIP012
Bakalaura darbs ar projekta daļu
Gala pārbaudījums
Pamatstudiju
Profesionālais
Zaiceva Larisa - Doktors, Profesors
Bule Jekaterina - Lektors
1 daļa, 12.0 kredītpunkti, 18.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Literatūra

Bakalaura darbs ietver analītisku pētījumu un praktisku risinājuma izstrādi lietišķo datorsistēmu
programmatūras specializācijas pārstāvētajās zinātnes un profesionālās darbības jomās par
studentam individuāli uzdoto tematu. Pētījuma rezultāti balstās uz zinātniskās un tehniskās
literatūras avotu analīzi. Praktiskā bakalaura darba daļa paredz programmatūras izstrādi.
Bakalaura darba mērķis ir pierādīt studenta spējas patstāvīgi veikt pētījumu, kurā tā autors parāda
prasmi izmantot profesionālajās studijās iegūtās zināšanas, atlasīt, analizēt un salīdzināt literatūras
avotos aprakstītus teorētiskus un praktiskus risinājumus (programmēšanas valodas, izstrādes
tehnoloģijas, rīkus) un izvēlēties piemērotāko programmatūras izstrādei. Students parāda prasmi
noformēt bakalaura darbu atbilstoši zinātniskās un programmatūras projektu dokumentācijas
noformēšanas noteikumiem.
1. Norādījumi studiju noslēguma darba noformēšanai / H.Guļevskis. – Rīga: RTU, 2001. – 13 lpp.
2. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. – Rīga: Zvaigzne, 1989. – 297 lpp.
3. Nolikums par datorzinātņu profila bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu / S.Kozlova,
L.Zaiceva. – Rīga: RTU, 1996. – 13 lpp.
4. Latvijas valsts standarti. Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. LVS 66, 68, 70, 72, 73
: 1996
5. McConnel S. Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction. – 2nd edition. –
Microsoft press, 2004. – 960 p.

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj lietot zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, veikt sistēmas analīzi un izvērtēt esošos un
iespējamos risinājumus.

Rezultātu vērtēšanas metodes
Bakalaura darbā ir iekļauta pētniecības daļa,
par ko saņemts pozitīvs darba vadītāja un
recenzenta vērtējums.
Spēj atlasīt un analizēt literatūras avotos aprakstītus teorētiskus un praktiskus risinājumus, kā arī
Bakalaura darbā ir izmantoti vismaz pieci
izvēlēties piemērotāko programmatūras izstrādei.
zinātniskās literatūras avoti, t.sk. trīs grāmatas
vai rakstu krājumos (žurnālos) publicētie
raksti.
Spēj veikt sistēmas analīzi, specificēt prasības, izstrādāt un aprakstīt projektējumu, implementēt un Bakalaura darbā ir praktiskā daļa, kas paredz
testēt programmatūru.
programmatūras izstrādi, par ko saņemts
pozitīvs darba vadītāja un recenzenta
vērtējums.
Spēj prezentēt un argumentēti izskaidrot pētījumu metodes, rezultātus un praktiskus risinājumus, kā Pozitīvs valsts pārbaudījuma komisijas
arī prot diskutēt par tiem.
lēmums par patstāvīgi izstrādāta un noformēta
bakalaura darba atbilstību prasībām
profesionālā bakalaura grādam un
programmēšanas inženiera kvalifikācijai.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
12.0

Lekcijas
0.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
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RTU studiju priekšmets "PHP valoda Web lietojumu izstrādē"
12303 Programmatūras izstrādes tehnoloģijas prof. gr.

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DIP333
PHP valoda Web lietojumu izstrādē
Obligātais/Obligātais izvēles
Pamatstudiju
Profesionālais
Datorika
Prokofjeva Natālija - Doktors, Docents
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN
Nav paredzēts

Šajā priekšmetā ir aplūkota tīmekļa lietojumu izstrāde ar PHP līdzekļiem; PHP valodas sintakse,
funkcijas un galvenās iespējas; PHP saistība ar citām tīmekļa tehnoloģijām (HTML, JavaScript,
MySQL); tīmekļa lietojumu piemēri (forums/debates, ziņu 'dēlis' utt. ) un to izstrādes tehnoloģijas
principi, izmantojot PHP valodu.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Mācību priekšmeta mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes par PHP valodas sintaksi, funkcijām un
prasmēs
galvenajām iespējām, kā arī interaktīvo tīmekļa lietojumu izstrādes pamatprincipiem, izmantojot
PHP valodu un datu bāzes MySQL. Mācību priekšmeta uzdevumi: - apgūt PHP valodas sintakses,
funkcijas un lietošanas piemērus tīmekļa dokumentu izveidei, kā arī PHP un MySQL iespējas
interaktīvo Web lietojumu izstrādei; - iemācīt studentiem praktiski pielietot iegūtās zināšanas un
prasmes mūsdienīgu tīmekļa lietojumu izstrādē.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Nav paredzēts
Literatūra
1. What is PHP? / Internets - http://www.php.net .
2. V.Mika, K.Apsītis, L.Rasiņa. “Web lapu veidošanas rokasgrāmata” // Internets http://www.liis.lv/webgramata/
3. Koļisničenko D.N. Samoučiteļ PHP 5. - Izdanie 2-е – CPb.: Nauka i tehnika, 2005. – 576 s.
4. Kuzņecov M.V., Simdjanov I.V. Samoučiteļ PHP 5. – CPb.: Peterburg, 2005. – 560 s.
5. D. Tansley. Create Dynamic Webpages using PHP and MySQL, Addison-Wesley Pub Co 2001, 304 p.
6. Ulman L. Osnovi programmirovanija na PHP, DMK - 2002, 288 str.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
computers
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Valoda HTML; JavaScript
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Ievads priekšmetā. Kursa mērķis, mācīšanas metodes un vērtēšanas principi. Tēmas aktualitāte.
Apache un PHP instalācija. PHP datu tipi, mainīgie, konstantes. Operācijas. Pārvaldības struktūras.
Masīvi. PHP funkcijas. Lietotāju funkcijas. Argumentu nodošana funkcijām. Mainīgo apgabals.
Regulāras izteiksmes. GET un POST metodes. Ievadīto datu korektuma pārbaude.
Faili PHP valodā. Funkcijas darbam ar failiem. Darbs ar katalogiem.
Cookie un PHP. Sesijas. Viesu grāmatas izstādes piemērs.
MySQL instalācija. Ievads SQL valodas pamatos. PHP funkcijas darbam ar MySQL.
Dažādu PHP scenāriju apskats tīmekļa lietojumu izstrādei. Piemēru apskats un analīze.
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj izveidot mājas lapu, kurā datu ievade un izvade realizēt ar failu apstrādes funkcijas palīdzību.
Spēj izveidot mājas lapu, kurā datu ievade, izvade, rediģēšana, dzēšana tiek realizēta ar PHP un
MySQL līdzekļiem.
Pārzina valodas HTML iespējas tīmekļa lietojumu izveidē.

Pārzina PHP iespējas un galvenās funkcijas tīmekļa lietojumu izstrādē.
Pārzina PHP un MySQL datu bāzes iespējas tīmekļa lietojumu izstrādē.

Stundu skaits
4
4
4
4
4
4
4
4

Rezultātu vērtēšanas metodes
Patstāvīgi izpildīts un pozitīvi novērtēts 1.
laboratorijas darbs
Patstāvīgi izpildīts un pozitīvi novērtēts 2.
laboratorijas darbs
Izpildīta datorizētā zināšanu pārbaude (tēma
„HTML valoda”), par kuru iegūts pozitīvs
vērtējums.
Nokārtots kontroldabs (tēma "PHP valoda"),
par kuru iegūts pozitīvs vērtējums.
Izpildīta datorizētā zināšanu pārbaude (tēma
„PHP un MySQL”), par kuru iegūts pozitīvs
vērtējums.

Pārzina PHP galvenās funkcijas, kā arī PHP un MySQL datu bāzes iespējas tīmekļa lietojumu
izstrādē.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Nokārtots eksāmens, par kuru iegūts pozitīvs
vērtējums.

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Programmatūras plānošana un metroloģija"
12303 Programmatūras izstrādes tehnoloģijas prof. gr.

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DIP403
Programmatūras plānošana un metroloģija
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Zaiceva Larisa - Doktors, Profesors
Bule Jekaterina - Lektors
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Programmatūras projektu pārvaldība: izstrādes procesa plānošana, darbu sadale, darbu izpildes
grafika sastādīšana, projekta un programmatūras uzturēšanas izmaksu novērtēšana, lietojot dažādas
metodes. Programmatūras metrikas un kvalitāte. Testēšanas un risku pārvaldība.
Programmatūras inženierijas paveidi. Bezcerīgo projektu pārvaldība.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir sagatavot studentu darbam programmatūras projektu izstrādē, lai viņš,
prasmēs
strādājot komandā, varētu pildīt gan projekta (grupas) pārvaldnieka, gan izstrādātāja pienākumus,
t.i., veikt projekta plānošanu, darbu sadali, izmaksu novērtēšanu utt.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Referāta sagatavošana par izvēlēto tematu, trīs laboratorijas darbu izpilde: 1) programmatūras
projekta plānošana; 2) programmatūras izmaksu novērtēšana; 3) programmatūras projekta izstrāde
grupā (uzdevums katram laboratorijas darbam ir izklāstīts atsevišķā dokumentā)
Literatūra
1. Pressman R.S. Software Engineering: A practitioner’s Approach.– McGraw-Hill Comp., 2009.
– 928 p.
2. Wysocki R.K. Effective Project Management: Traditional, Adaptive, Extreme. 4th Edition. –
WILEY, 2006. – 672 p.
3. Pearlson K.E., Saunders C.S. Strategic Management of Information Systems. International
Student Version. 4th Edition. – WILEY, 2009. – 416 p.
4.Marchewka J.T. Information technology project management. Providing measurable
organizational value. – WILEY, 2003. – 318 p.
5. Fenton N.E., Pfleeger S.L. Software metrics: A Rigorous & Practical Approach. 2nd Edition. –
PWS Pub. Comp, 1997. – 638 p.
6. Jalote P. Project Management in Practice. – Addison-Wesley, 2002. – 262 p.
7. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения : Разработка сложных
программных систем. – СПб. : Питер, 2002. – 464 c.
8. Pfleeger S.L., Atlee J.M. Software Engineering: Theory and Practice. 4th Edition. –
PRENTICE HALL, 2010. – 792 p.
9.Anderson D.J. Agile Management for Software Engineering. Applying the Theory of Constrains
for Business Results. – PRENTICE HALL, 2005.
10. Craig R.D., Jaskiel S.P. Systematic Software Testing. – Boston-London : Artech House Pub.,
2002. – 536 p.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
PC datorklase, datorprojektors
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
atbilstoši Bakalaura studiju programmai
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti
DIP383 Programmatūras izstrādes tehnoloģija

Tematu izklāsts
Tēma
Plānošanas un apskašu vieta programmatūras dzīves ciklā. Programmatūras projektu pārvaldība
Projektu pārvaldības modeļi: nodošanai orientēts modelis, spirālveida modelis, WINWIN modelis.
Programmatūras projektu pārvaldības struktūra. Plānošanas process. W5H2 princips. Izpildes grafiks un kalendārs
Riska pārvaldība. Objektorientēto projektu pārvaldība. Programmatūras konfigurācijas pārvaldība.
Programmatūras projekta dalībnieki. Pārvaldnieka funkcijas. Cilvēku pārvaldības modeļi.
Programmatūras izmaksu novērtēšana: tehnikas un modeļi. Algoritmiskie un analītiskie modeļi.
Programmatūras izmaksu novērtēšana. COCOMO modeļi: bāzes, starpmodelis, detalizētais modelis.
Balstītā uz funkcijpunktiem programmatūras izmaksu novērtēšana. COCOMO II.
Programmatūras lietošanas ekonomiskais efekts. Uzturēšanas izmaksu novērtēšana. Projektu izmaksu novērtēšanas rīki.
Programmatūras metrikas: mērīšanas principi un metriku atribūti. Tehniskās u citas metrikas.
Programmatūras kvalitātes koncepcijas. Programmatūras kvalitātes grupa. Kvalitātes pārvaldības metodes.
Programmatūras projektu apskates: pārvaldības apskate, tehniskā apskate, inspekcija, caurskate un auditēšana
Programmatūras reinženierija. Turpvērstā inženierija. Programmatūras atkārtotā lietošana.

Stundu skaits
2
2
6
4
4
4
8
4
2
8
4
2
4

Komponentiem bāzētā programmatūras inženierija un projektu pārvaldība.
Testēšanas plānošana un dokumentēšana. Testēšanas grupas uzdevumi, darba organizācija un pārvaldība
Bezcerīgie projekti: jēdziens un pamatproblēmas. Cilvēciskais faktors, procesi, pārvaldība.

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj plānot programmatūras projektu, t.i., noteikt izpildamus darbus, veikt darbu sadali, sastādīt
kalendāro plānu, lietojot CASE rīkus.
Spēj aprēķināt programmatūras projekta izmaksas, lietojot dažādas metodes un rīkus, kā arī novērtēt
katra izstrādes posma un uzturēšanas izmaksas.
Prot strādāt grupā, pildot gan pārvaldnieka, gan izstrādātāja pienākumus.
Pārzina programmatūras mērīšanas principus un metrikas, kā arī prot aprēķināt specifikācijas,
projektējuma un pirmkoda metrikas dažādām sistēmām.
Pārzina programmatūras paveidus un to pārvaldības metodes, testēšanas plānošanas un
organizēšanas metodes, programmatūras kvalitātes nodrošināšanas un riska pārvaldības metodes.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
3.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

4
4
2

Rezultātu vērtēšanas metodes
Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 1.
laboratorijas darbu.
Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 2.
laboratorijas darbu.
Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 3.
laboratorijas darbu.
Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto
datorizētās mācīšanās kursu „Programmatūras
metrikas”.
Nokārtots eksāmens, par kuru iegūta pozitīvā
atzīme.

Laborat
2.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi"
12303 Programmatūras izstrādes tehnoloģijas prof. gr.

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DIP404
Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Zaiceva Larisa - Doktors, Profesors
Bule Jekaterina - Lektors
Prokofjeva Natālija - Doktors, Docents
1 daļa, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Programmatūras izveides posmi, vides un rīki. Datorsistēmu resursi. Programmu struktūra.
Bibliotēkas. Datu un atmiņas struktūra, tās vadība. Datu pārraides interfeisi. Virtuālā atmiņa.
Multiprogrammēšanas sistēmas. Modernās programmatūras izstrādes vides un tehnoloģijas.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir iemācīt studentus veidot datorsistēmas, lietojot modernās tehnoloģijas,
prasmēs
izstrādes vides un rīkus. Studentam jāzina lietišķās programmatūras izveides pamatprincipi un
līdzekļi, jāprot strādāt vizuālās programmēšanas vidēs, jābūt spējīgam izvēlēties piemērotākos
paņēmienus, rīkus un tehnoloģiskos līdzekļus programmatūras izstrādei; jāprot veidot dažādu klašu
programmatūras sistēmas, lietojot modernās tehnoloģijas, līdzekļus un rīkus.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Referāta sagatavošana par izvēlēto tematu, laboratorijas darbu izpilde.
Literatūra
1. Shneiderman B., Plaisant C., Cohen M., Jacobs S. Designing the User Interface: Strategies for
Effective Human-Computer Interaction. – 5th Edition. – Addison Wesley, 2009. – 624 p.
2. Anderson J., McRee J., Wilson R. Effective UI: The Art of Building Great User Experience in
Software. – O'Reilly Media, 2010. – 320 p.
3. James Martin , James J. Odell. Principles of Object-Oriented Analysis and Design. – Prentice
Hall, 2008. – 412 p.
4. McConnell S. Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction. – 2nd Edition.
–Microsoft Press, 2004. – 960 p. / Макконнел С. Совершенный код. Мастер-класс. – М:
Издательство “Русская редакция”; СПб.: Питер, 2007. – 896 с.
5. Smith E., Nichols R. Ruby on Rails Enterprise Application Development: Plan, Program,
Extend. – Packt Publishing Limited, 2007.
6. Lane J., Smith S. Foundation Web Standards: Design with CSS, XHTML, and AJAX. – 1st
Edition. – Publisher: Friends of ED, 2008.
7. Spaanjaars I. Beginning ASP.NET 3.5: In C# and VB. – Wrox, 2008. – 768 p.
8. Swart B. Delphi 2009 Development Essentials. – Bob Swart Training, 2008.
9. Купер А., Рейман Р., Кронин Д. Алан Купер об интерфейсе. Основы проектирования
взаимодействия. – Символ-Плюс, 2009. – 688 c.
10. Ганеев Р.. Проектирование интерфейса пользователя средствами Win32 API. – 2-е
издание. – Горячая Линия – Телеком, 2006. – 358 c.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Datorprojektors, datorklase
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
atbilstoši profesionālā maģistra 1. kursa studiju programmai
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Programmatūras izveides vides un rīki, klasifikācija. Multiprogrammēšanas sistēmas. Starpprogrammu interfeisi.
Lietotāja saskarnes izstrādes principi, vērtēšanas raksturlielumi un kritēriji. Lietotāja saskarnes standartizācija.
Lietišķo datorsistēmu struktūras, to veidi, raksturojums un izvēle. Dialoga struktūras, to vērtējums, scenāriji.
Vizuālās programmatūras izstrādes vides, to lietojuma specifika un priekšrocības.
Vizuālās programmēšanas vides: struktūra, rīki un iespējas, bibliotēka, palete, lietojums. Projekta organizācija.
Programmatūras sistēmu izveide, kuri balstās uz datubāzu pārvaldības sistēmām (Oracle, MySQL, PostgreSQL, u.c.).
Modernās tehnoloģijas tīmekļa programmatūras izstrādei (AJAX, Php, Ruby on Rails, ASP.Net, Python, u.c.).
Vairāku moderno tehnoloģiju lietošana programmatūras sistēmas izveidē.
Daudzvalodu programmatūras izstrādes vides, to iespējas un priekšrocības. Datu pārraides interfeisi.
Daudzprocesu darba organizācija. Problēmas un to risinājumi.
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana

Stundu skaits
2
2
4
4
12
8
10
4
10
8

Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj izvēlēties modernās tehnoloģijas un datubāzu pārvaldības sistēmu, kā arī izmantot tos
programmatūras sistēmas izstrādē.
Spēj izstrādāt lietojumprogrammu, lietojot daudzvalodu programmatūras izstrādes vides.
Pārzina daudzprocesu darba organizācijas paņēmienus un spēj novērtēt ar to saistītu problēmu
risinājumus.
Pārzina modernās tīmekļa programmatūras izstrādes vides un tehnoloģijas, daudzvalodu izstrādes
vides, daudzprocesu darba organizācijas paņēmienus, datu pārraides interfeisus, piekļuves atmiņai.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
4.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Rezultātu vērtēšanas metodes
Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 1.
laboratorijas darbu.
Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 2.
laboratorijas darbu.
Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi uzrakstīto un
prezentēto referātu.
Nokārtots eksāmens, par kuru iegūts pozitīvs
vērtējums.

Laborat
2.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Risinājumu apstrāde Microsoft vidē"
12314 Informātikas un programmēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Maksimālais studentu skaits auditorijā
Maksimālais studentu skaits semestrī
Anotācija

DIP406
Risinājumu apstrāde Microsoft vidē
Obligātais/Obligātais izvēles
Pamatstudiju
Akadēmiskais
Datorika
Lavendels Jurijs - Doktors, Profesors
Uhanova Marina - Docents
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV
Nav paredzēts

100
100
Priekšmets „Risinājumu apstrāde Microsoft vidē” apskatā platformās Microsoft .NET iespējas.
Kursā tiek apskatīti jautājumi, kas ir saistīti ar programmēšanas īpatnības Microsoft Visual Studio
.NET vidē, valodas C# sintaksi, bibliotēkas Windows Forms un WPF izmantošanu Windows
lietojumprogrammu izstrādei. Uzmanība arī tiek pievērsta ADO.NET izmantošanai.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Iegūt zināšanas par Microsoft .NET tehnoloģiju. Spēj veikt Windows lietojumu izstrādi, nodrošināt
prasmēs
pieeju pie datu bāzēm.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Darbs ar literatūru, laboratorijas darbi saistīti ar lietojumu izstrādi valodā C#. Laboratorijas darbu
noformēšana un prezentāciju sagatavošana.
Literatūra
1. Троелсен Э. Язык программирования С# 2008 и платформа .NET 3.5. - Вильямс, 2009. –
1344 с.
2. Нейгел К. C# 2008 и платформа .NET 3.5 для профессионалов. - Диалектика, 2009. – 1392
3. Павловская Т. С#. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов. Питер, 2008. – 432 с.
4. Glenn Johnsn. Programming Microsoft ADO.NET Applications: Advanced Topics. Microsoft Press, 2005. – 495 p.
5. Peter De Betta. Introducing Microsoft SQL Server 2005 for Developers. – Microsoft Press,
2007. – 243 p.
6. К. Андерсен. Основы Windows Presentation Foundation. – M.: ДМК Пресс, СПб.: БХВПетербург, 2008 – 432 с.
7. Петцольд Ч. Программирование для Microsoft Windows на C#. В 2-х томах, 2002 – 576 с.,
624 с.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Coputers, software - Microsoft Visual Studio.
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Priekšzināšanas programmēšanā un algoritmizācijas pamatos.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti
DIP106 Risinājumu algoritmizācija un programmēšana

Tematu izklāsts
Tēma
Platforma Microsoft .NET. Programmēšanas īpatnības Microsoft Visual Studio .NET vidē. Valodas C# sintakse.
Bibliotēkas Windows Forms izmantošana Windows lietojumprogrammu izstrādei. WPF lietojumu izstrāde
ADO.NET izmantošana piekļūšanai datu bāzēm.
Laboratorijas darbi
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj izstrādāt konsoles lietojumu valodā C#, kas izmanto klases no vardu telpas System un
System.IO. Spēj izmantot atkļūdošanas līdzekļus, kurus piedāvā Visual Studio. Spēj izstrādāt Windows lietojumu izmantojot bibliotēku Windows Forms vai WPF. Spēj izmanot
programmā dažādus interaktīvus elementus, apstrādāt peles un tastatūras notikumus.
Spēj nodrošināt mijiedarbību ar datu bāzi izmantojot ADO.NET. - Laboratorijas darbi, ieskaite.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara
*

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Stundu skaits
8
8
8
24

Rezultātu vērtēšanas metodes
Laboratorijas darbi, ieskaite. Kritēriji: Spēj
izstrādāt un atkļūdot konsoles lietojumu
valodā C#.
Laboratorijas darbi, ieskaite. Kritēriji: Spēj
izstrādāt un atkļūdot Windows lietojumu.
Spēj izstrādāt datu bāzes lietojumu.

Laborat
1.0

Ieskaite
*

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Lietojumrisinājumu izstrāde Flash vidē"
12314 Informātikas un programmēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DIP416
Lietojumrisinājumu izstrāde Flash vidē
Brīvās izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Latiševa Eleonora - Doktors, Asociētais profesors
Uhanova Marina - Docents
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, RU
Nav paredzēts

Priekšmets apskata dažādas animācijas izstrādes metodes un paņēmienus. Tiek apskatīti jautājumi,
kas saistīti ar animācijas un skaņu efektu efektu pielietošana web lapu izstrādei, interaktīvo
elementu izveidošanu un izmantošana web lapās. Kursā izskatīti skriptu izstrāde valodā Action
Script, sadarbība ar servera puses scenāriem un Web servisiem, XML datu izmantošana.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Iegūt zināšanas par web animācijas izstrādes tehnoloģijām un līdzekļiem. Spēj veikt ActionScript
prasmēs
scenāriju izstrādi.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Darbs ar literatūru, laboratorijas darbi saistīti ar ActionScript scenāriju izstrādi. Laboratorijas
darbu noformēšana un prezentāciju sagatavošana.
Literatūra
1.Мук К. ActionScript 3.0 для Flash. Подробное руководство. – СПб.: Питер, 2010. – 992 с.
2.Лотт Дж., Шалл Д., Питерс К. Action Script 3.0. Сборник рецептов.-СПб.: Символ-Плюс,
2007. - 608 с.
3.Корсаро С. Мультипликация и Flash. – СПб: Символ-Плюс, 2008. – 240 с.
4.Adobe Flash CS4 Professional: Официальный учебный курс. – ЭКСМО, 2009. – 400 c.
5.ActionScript 3.0 для Abode Flash CS4 Professional: Официальный учебный курс. – ЭКСМО,
2009. – 400 c.
6.Коул А. Изучаем Flex 3. Руководство по разработке насыщенных интернет- приложений. –
СПб.: Символ-Плюс, 2009. – 384 с.
7.Буньон Л. Silverlight 2. – М.: ДМК Пресс, 2009. – 528 с.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Software Adobe Flash, Flex SDK, Microsoft Visual Studio.
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Priekšzināšanas programmēšanā un algoritmizācijas pamatos.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti
DIP101 Datormācība (pamatkurss) UN DIP102 Datormācība (speckurss)

Tematu izklāsts
Tēma
Animācijas izstrādes metodes un paņēmieni. Flash paketes iespējas un struktūra. Konkurējošie līdzekļi Flex,Silverlight.
Flash filmu publicēšana, atskaņošana. Zīmēšanas paņēmieni. Skati, laika skala, kadru un slaņu veidi.
Skriptu izstrāde valodā ActionScript. Attēlojamo objektu vadība. Notikumu apstrade. Mijiedarbība ar peli un tastatūru.
Attēlu veidošana ar ActionScript līdzekļiem. Filtru izmantošana. Darbs ar tekstu. Skaņu pievienošana filmai.
Mijiedarbība un datu apmaiņa ar servera puses scenārijiem un Web servisiem. XML datu izmantošana.
Laboratorijas darbi.
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj izstrādāt un nopublicēt tīmeklī Flash filmu. Spēj izvēlēties animācijas izstrādes līdzekļi un
pamatot savu izvēli.
Spēj izstrādāt scenārijus valodā Action Script. Spēj izmantot filmā interaktīvus elementus, kā arī
nodrošināt peles un tastatūras notikumu apstrādi.
Spēj nodrošināt ar Action Script scenāriju palīdzību mijiedarbību ar servera puses scenārijiem un
Web servisiem. Spēj apstrādāt XML datus.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Semestris
Rudens Pavasara
1.
*
*

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
Laborat
0.0
1.0

Ieskaite

Stundu skaits
2
2
4
4
4
16

Rezultātu vērtēšanas metodes
Laboratorijas darbi, ieskaite. Kritēriji: spēj
pievienot Web lapai animācijas efektus.
Laboratorijas darbi, ieskaite. Kritēriji: spēj
pievienot Web lapai interaktīvus elementus ar
animācijas efektiem.
Laboratorijas darbi, ieskaite. Kritēriji: spēj
nodrošināt datu apmaiņu ar Web serveri.

Pārbaudījumi
Eksām.
Darbs
*

Brīvās izvēles pārbaudījumi
Ieskaite Eksām.
Darbs
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RTU studiju priekšmets "Lietišķās intelektuālās sistēmas"
12301 Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora gr.

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DIP418
Lietišķās intelektuālās sistēmas
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Novickis Leonīds - Habilitētais doktors, Profesors
Rikure Tatjana - Doktors, Pētnieks
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, RU
Nav paredzēts

Ievads intelektuālās sistēmās. Adaptīvais dialogs "lietotājs-dators". Dialogs dabīgā valodā.
Zināšanu iegūšana un attēlošana. Apmācību komponentu realizācija. Intelektuālo sistēmu
matemātiskie pamati.Loģiskie izvades algoritmi
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir sniegt izpratni par lietišķo intelektuālo sistēmu izstrādes modeļiem un
prasmēs
metodem, iemācīt konstruēt zinašānu bāzi un programmēt zzinašānu bāzes apstrādes algoritmus.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Tiek piedāvats darbs, kurš ir jāizstrādā pa posmiem saskaņā ar uzdevuma nostādni. Uzdevums
ietver sevī priekšmetiskas jomas formalizāciju, zināšanu bāzes izveidi IF-THEN produkciju veidā,
lēmumu koka izveidi, trīs loģisko izvades algoritmu algoritmizāciju un programmēšanu.
Literatūra
1. L.Novickis, V.Kaminska, V.Šitikovs. Intelektuālo sistēmu projektēšana. Lekciju konspekts.
Pirmā daļa. Rīga, 1996. - 57 lpp.
2. Intelektuālo sistēmu projektēšana/ J.Grundspeņķis, L. Novickis, J.Osis, V.Šitikovs. 1997. - 63
lpp.
3. Artificial Intelligence and Expert Systems. Ellis Horwood Ltd., 1998. - 278 p.
4. Grundspeņķis J., Novickis L., Osis J., Šitikovs V. Intelektuālo sistēmu projektēšana, RTU, Rīga.
- 63 lpp.
5. www.cs.rtu.lv/ASTF/LDPPG/lidzekli.htm - mācību līdzekļi
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
IP kat. un LDP prof. gr. datorklase
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Zinašānu atspoguļošanas modeļi (no priekšmeta Mākslīgā intelekta pamati)
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
1. Zināšanu iegūšanas metodes
2. Zināšanu atspoguļošanas modeļu aoskats
3. Produkciju modeļu apraksts un piemeri
4. Lemumu koka modeļa pārveidošana IF-THEN noteikumos
5. Zināšanu bāzes struktūra un apstrādes procedūras
6. Loģiskie izvades algoritmi: tieša spriedumu ķēdīte
7. Loģiskie izvades algoritmi: apgriezta spriedumu ķēdīte
8. Loģiskie izvades algoritmi: uz varbūtībām balstītā izvade

Stundu skaits
6
6
6
6
6
6
6
6

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
1) Spēj formalizēt priekšmetisko jomu un algoritmizēt zinašānu bāzes apstrades procedūras
2) Spēj patstāvīgi ieprogrammēt atsevišķus loģiskus izvades algoritmus
3) Spēj patstāvīgi izstrādat lietišķas intelektuālās sistēmas mācību prototipu
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
3.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Rezultātu vērtēšanas metodes
Sēkmīgi nokārtots rakstisks eksamens
Sēkmīgi izpildīti laboratorijas darbi
Izstrādātais un sēkmīgi aizstāvētais studiju
darbs

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Ievads risinājumu datorizētā apstrādē"
12314 Informātikas un programmēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DIP419
Ievads risinājumu datorizētā apstrādē
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Lavendels Jurijs - Doktors, Profesors
Jēkabsons Gints - Doktors, Vadošais pētnieks
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV
Nav paredzēts

Vadīta mašīnapmācība, regresijas modelēšana, lineārā regresija, mazāko kvadrātu metode, modeļu
novērtēšana, automātiska modeļu būvēšana, heiristiska pārmeklēšana, ģenētiskie algoritmi,
ģenētiskā programmēšana un to praktiskie pielietojumi.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Iegūt teorētiskas un praktiskas zināšana par vadītu mašīnapmācību, regresijas modelēšanu, lineāro
prasmēs
regresiju, mazāko kvadrātu metodi, modeļu novērtēšanu, automātisku modeļu būvēšanu,
heiristisku pārmeklēšanu, ģenētiskajiem algoritmiem, ģenētisko programmēšanu un to praktiskiem
pielietojumiem. Spēt pielietot problēmām atbilstošas metodes un algoritmus. Izprast to darbību un
spēj tās implementēt programmatūrā un pielietot praksē.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Mājasdarbi (matemātiski aprēķini, programmēšana), studiju darbs (literatūras pētīšana, tēmas
teksta gatavošana, programmēšana), eksāmens.
Literatūra
Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The elements of statistical learning: Data mining, inference
and prediction, Springer, 2nd edition, 2009, 746 p.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Cherkassky V., Mulier F.M. Learning from Data: Concepts, Theory, and Methods, 2nd ed. WileyIEEE Press, 2007, 538 p.
Computer classrooms
Algoritmizācija, programmēšana, matemātika, statistika
DIP106 Risinājumu algoritmizācija un programmēšana UN DIM401 Inženiermatemātika

Tematu izklāsts
Tēma
Ievads vadītā mašīnapmācībā un regresijas modelēšanā, pielietojumu piemēru apskats
Lineārā regresija, mazāko kvadrātu metode
Polinomu regresijas modeļi
Vienkārša modeļu novērtēšana
Modeļu novērtēšana, izmantojot validēšanas metodes un analītiskos kritērijus
Automātiska modeļu būvēšana, stāvokļu telpa, heiristiska pārmeklēšana, pārmeklēšanas algoritmi
Ģenētiskie algoritmi un to pielietojumi
Ģenētiskā programmēšana un simboliskā regresija
Dažādu regresijas modelēšanas metožu praktiski pielietojumi
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Ir apgūtas teorētiskas un praktiskas zināšana par vadītu mašīnapmācību, regresijas modelēšanu,
lineāro regresiju, mazāko kvadrātu metodi, modeļu novērtēšanu, automātisku modeļu būvēšanu,
heiristisku p

Stundu skaits
4
4
6
4
6
4
4
4
12

Rezultātu vērtēšanas metodes
Spēj pielietot problēmām atbilstošas metodes
un algoritmus. Izprot to darbību un spēj tās
implementēt programmatūrā un pielietot
praksē.
Praktiskie darbi, studiju darbs, eksāmens.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
3.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Programmēšana datortīklu vidē"
12314 Informātikas un programmēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DIP428
Programmēšana datortīklu vidē
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Latiševa Eleonora - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV
Nav paredzēts

Priekšmetā „Programmēšana datortīklu vidē” tiek apskatīti klients-serveris arhitektūras
pamatprincipi un datortīklu programmatūras izstrāde, izmantojot programmēšanas valodu Java.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Iegūt zināšanas par klients-serveris arhitektūras pamatprincipus un datortīklu programmatūras
prasmēs
izstrādi, izmantojot programmēšanas valodu Java. Apgūt Java applets izstrādes pamatus.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Laboratorijas darbi datorklasē, izstrādājot Java applets un dažāda veida daudzpavedienu klientsserveris arhitektūras programmatūru, darbs ar literatūru.
Literatūra
Graba J., An Introduction to Network Programming with Java, Addison-Wesley, 2nd ed., 2007,
429 p.
Reilly D., Reilly M. Java(TM) Network Programming and Distributed Computing, AddisonWesley Professional, 2002, 496 p.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Harold E.R., Java Network Programming, 3rd ed., O'Reilly Media, 2004, 442 p.
LDI computer classes, open source software NetBeans or Eclipse
Programmēšanas pamati, algoritmizacija
DIP101 Datormācība (pamatkurss) UN DIP102 Datormācība (speckurss)

Tematu izklāsts
Tēma
Īss ievads programmēšanas valodā Java
Daudzpavedienu programmēšana
Java applets
Tīkla protokolu steks
Klients-serveris arhitektūra, realizācijas valodā Java
Laboratorijas darbi

Stundu skaits
3
3
2
1
7
16

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj izstrādāt klients-serveris tipa programmatūru, izmantojot programmēšanas valodu Java.
Prot izstrādāt Java applets.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Rezultātu vērtēšanas metodes
Praktiskie laboratorijas darbi, mājas darbi un
ieskaite.
Praktiskie laboratorijas darbi, mājas darbi un
ieskaite.

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Informatīvo sistēmu drošība"
12301 Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora gr.

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Maksimālais studentu skaits auditorijā
Maksimālais studentu skaits semestrī
Anotācija

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

DIP454
Informatīvo sistēmu drošība
Brīvās izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Šitikovs Vjačeslavs - Doktors, Asociētais profesors
Novickis Leonīds - Habilitētais doktors, Profesors
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts
25
25
Informatīvo sistēmu drošības pamatprincipi - autentiskums, autorizācija, integritāte,
konfidencialitāte, bezatteikums, auditoru ieraksts. Informācijas drošības matemātiskās metodes šifrēšana/atšifrēšana, ciparu paraksts, simetriskas un asimetriskas atslēgas, "hashing". Drošības
principu realizācija. Drošība Internetā - MIME, SSL, Java applets, Java servlets.
Mērķi - saprast un apgūt informācijas drošības vajadzības un prasības, drošības jēdzienus, drošības
mehānismu, algoritmus un servisus, to labās īpašības un trūkumus.

Uzdevumi ir apgūt:
-šifrēšanas koncepcijas, simetriskas šifrēšanas pamatmetodes (pārvietošana, aizvietošana),
asimetriskas šifrēšanas pamatprincipus (vienvirziena funkcijas, modulāra aritmētika), šifrēšanas
algoritmu vēsturisku pilnveidošanu, mūsdienu algoritmu piemērus;
-autentificēšanas koncepcijas („rokas spiediens”, identificēšana ar zinību nepārraidīšanu u.t.t),
integritātes koncepcijas (jaucējfunkcijas), mūsdienu ciparparakstu piemērus
-atslēgu pārvaldīšanas koncepcijas simetrisko un asimetrisko kriptosistēmas gad
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Lekcijas laikā mācībspēks prezentē studējošiem visplašāk pielietotu rīku, pēc tam studējošie pēc
noteiktas kartības patstāvīgi sagatavo nākošam nodarbībām prezentācijas par noteiktiem
konkrētiem
-drošības jēdzieniem un tas realizācijas mehānismiem
-simetriskajiem un asimetriskajiem šifrēšanas algoritmiem
-jaucējfunkcijām un ciparparakstu algoritmiem
-protokoliem, servisiem un standartiem.
Studējošo prezentācijas laikā klātesošie aktīvi piedalās tēmu apspriedē.
Literatūra
Pamatliteratūra:
Computer security - http://en.wikipedia.org/wiki/Security_%28computers%29
RSA Laboratories' Frequently Asked Questions About Today's Cryptogra-phy, v4.0, 1998, RSA
Data Security Inc.
Ieteicamā literatūra:
Basics of Cryptography - http://cryptodox.com/Cryptography
Digital Signatures - http://www.math.clemson.edu/faculty/Gao/crypto_mod/node5.html
Хэш-функции - http://www.intuit.ru/department/security/networksec/8/1.html
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
auditorija ar projektoru un datoru
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Modulāra aritmētika, operācijas ar matricām
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti
DIP101 Datormācība (pamatkurss) UN DIP121 Lietojumprogrammatūra UN DIP120
Operētājsistēmas

Tematu izklāsts
Tēma
Drošības vajadzības, prasības. Drošības draudi. Uzbrukuma veidi.
Drošības pakalpojumi. Drošības mehānismi. Serviss, Mehānismi, Algoritmi. Mehānismus apskats. Drošības protokolus līmeni
Šifrēšanas Algoritmi un Tehnoloģija. Simetriskie šifri. Vēsturiskie Šifri
Atslēgas plūsma šifri
Modernas simetriskas kriptosistēmas. Šenona pamatprincipi. Bloku Šifrēšana (Block Ciphers).
Bloku Šifra Izmantošana (režīmi)
Asimetriskas Kriptosistēmas - Šifrēšana ar Publisku Atslēgu
Autentificēšanas Algoritmi. Elektroniskais ciparparaksts
Atslēgu pārvaldīšana

Stundu skaits
2
4
4
4
4
3
4
4
3

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Zina un izprot priekšmeta saturu studējošais spēj nodrošināt informatīvo sistēmu drošības jēdzienu
realizāciju, tajā skaiti:
-pielietot nepieciešamos mehānismus informācijas drošības jēdzienus nodrošināšanai;
-nodrošināt informācijas konfidencialitāti pielietojat visspiemērotāku konkrētiem apstākļiem
šifrēšanas tipu – konvencionālo vai asimetrisko
-nodrošināt informācijas avota autentificēšanu un informācijas integritāti
-izvelēt visspiemērotākas algoritmus drošības mehānismu realizācijai

Priekšmeta struktūra
Daļa
Semestris
Rudens Pavasara
1.
*

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
Laborat
0.0
1.0

Ieskaite
*

Rezultātu vērtēšanas metodes
Vērtējumam „ieskaitīts” ir nepieciešams
saņemt 4 apakšieskaites par 4 publiskām
prezentācijām, katra no kuriem ir veltīta
vienai no drošības jēdzienu apakšgrupai.
Studējoša publiska prezentācija par drošības
mehānismu būtību un atšķirību
Studējoša publiska prezentācija par šifrēšanas
algoritmiem
Studējoša publiska prezentācija par
jaucējfunkcijām un ciparparakstu
Studējoša publiska prezentācija par drošības
servisiem un standartiem

Pārbaudījumi
Eksām.
Darbs

Brīvās izvēles pārbaudījumi
Ieskaite Eksām.
Darbs
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RTU studiju priekšmets "Datortīklu operētājsistēmas"
12314 Informātikas un programmēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DIP496
Datortīklu operētājsistēmas
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Latiševa Eleonora - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, RU
Nav paredzēts

Priekšmets raksturo datortīklu operētājsistēmu kā līdzekli, kas ļauj lietotājiem sadarboties cits ar
citu un izveidot grupas, lai sasniegtu vairāk nekā var sasniegt atsevišķs lietotājs, kopīgi izmantot
dažādas tīkla iekārtas, tuvināt datu apstrādes līdzekļus datu avotiem un datu uztvērējiem un
izveidot dalītas datu apstrādes sistēmas.Tiek dots datortīklu operētājsistēmu apskats. Tiek
raksturoti tīkla iespējas un priekšrocības, tīkli Novell Netware 3.11., tīkla administratora
pienākumi, lietotāju kategorijas, drošības sistēma, failu atribūti, ierīču rādītāji, iespiedierīču darba
organizācija, katalogu sistēma NDS. Tiek apskatita operētājsistēma UNIX kā globāla tīkla
Internet bāze, tas kodols un procesi. Alukoti līdzekli, kas atbalsta tīklu OS Windows NT vidē.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Sagatavot datorzinību speciālistu modernu datortīklu plašai izmantošanai un apkalpošanai,
prasmēs
atsevišķu tīklu pielikumu un dalītu programmu kompleksu izstrādei, kas nav iespējams bez
datortīklu pamatprincipu saprašanas, vadības un apkalpošanas rīku zināšanas.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Darbs ar literatūru, laboratorijas darbi datorklasē, izstradājot dažāda veida klients-serveris
programmatūru.
Literatūra
•Джеймс Е. Гаскин NetWare 5. Полное руководство: B 2 т.: Пер. с англ. – K.:BEK+, M.:
ЭНТРОП, СПб.: Корона-Принт, 2000. – T.1. – 736 c.
•Джеймс Е. Гаскин NetWare5. Полное руководство: B 2 т.: Пер. с англ. – K.:BEK+, M.:
ЭНТРОП, СПб.: Корона-Принт, 2000. – T.2. – 656 c.
•Робачевский А. M. Операционная система UNIX. – СПб.:БХВ-Петербург, 2002. – 528 c.:ил.
•Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, H. A. Олифер. – СПб.: Питер, 2001. – 544
c.:ил.
•Операционные системы / Д. Бэкон, Т. Харрис. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа
BHV, 2004. – 800 c.: ил.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Datorklase. Iespēja lietot OS UNIX, OS Novell NetWare.
Datoru tīkli. Operētājsistēmas.
DIP381 Operētājsistēmas UN DOP319 Datoru tīkli

Tematu izklāsts
Tēma
IEVADS: OS un globālie un lokālie tīkli. Datortīklu priekšrocības.
TĪKLA OS (TOS) FUNKCIONALIE KOMPONENTI: TOS jēdziens un komponenti. Tīkla dienesti kā klientserveru sistēmas.
DALĪTĀS APSTRĀDES KONCEPCIJAS TĪKLA OS. TĪKLA DIENESTI.
TĪKLA OS APSKATS.
ISO/OSI MODELIS. KOMUNIKĀCIJAS PROTOKOLU STANDARTA STEKI.
OPERĒTĀJSISTĒMAS NOVELL NETWARE pamati.
OS UNIX pamati.
TĪKLA ATBALSTS OS-mā WINDOWS NT.
KLIENTSERVERIS TEHNOLOĢIJAS PAMATI.
UZ TCP/IP TĪKLIEM BAZĒTI PIELIKUMI: TCP/IP protokolu grupa un adresācija. Soketu mehānisms.
TĪKLA DROŠĪBAS pamati.
Laboratorijas darbi.
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj izskaidrot dalītu sistēmu funkcionēšanas principus un skaitļošanas procesu mijiedarbību.
Spēj lietot datortīkla vadības līdzekļus un noteikt tīkla aizsardzības līdzekļus.
Spēj lietot operētājsistēmas NetWare un UNIX tīkla uzdevumu risināšanai un skaņošanai.

Stundu skaits
2
2
2
2
2
4
4
4
2
4
4
16

Rezultātu vērtēšanas metodes
Praktiskie un laboratorijas darbi unieskaite.
Praktiskie un laboratorijas darbi unieskaite.
Praktiskie un laboratorijas darbi unieskaite.

Spēj instalēt un noskaņot tīklu operētājsistēmas.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Praktiskie un laboratorijas darbi unieskaite.

KP
Vasaras
3.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte
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RTU studiju priekšmets "Informācijas aizsardzība"
12314 Informātikas un programmēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DIP497
Informācijas aizsardzība
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Latiševa Eleonora - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, RU
Nav paredzēts

Priekšmētā tiek izskatti jautājumi par informācijas aizsardzbu un datorsistēmu drošIību. Raksturoti
iespējamo informācijas zudumu kanāli un informācijas aizsargāšanas sistēmas no nesankcionētas
pieejas līdzekļi, kas ļauj kontrolēt pieeju datiem. Aplūkoti jautājumi par OS, DBVS drošību.
Raksturotas tkla aizsardzības problēmas un to risinājumi.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Sagatavot datorzinību speciālista informācijas aizsardzības jomā, t.i., saprast bāzes informācijas
prasmēs
aizsardzības un komunikācijas drošības principus un mehānismus, pārzināt un būt spējīgam
pielietot populārākus riska novērtēšanas modeļus, iepazīties ar svarīgiem un populārākiem rīkiem
un tehnoloģijām aizsardzības jomā, būt spējīgam identificēt Internet sistēmas ievainojamības un
atpazīt uzbrukumu mehānismus.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Darbs ar literatūru, referātu sagatavošana. Laboratorijas darbi, kas ir saistīti ar informācijas
aizsardzības ldzeku pielietošanau un izstrādi. Referātu un laboratorijas darbu noformēšana un
prezentāciju sagatavošana.
Literatūra
1.Введение в теорию и практику компьютерной безопасности / А.Ю.Щербаков. - М.:
издатель Молгачева С.В., 2001. – 352 с., ил. ISBN 5-2.Основы современной криптографии.
Учебный курс / Баричев С.Г., Гончаров В.В., Серов Р.Е. – М.: Горячая линия – Телеком,
2001. – 120с., ил. ISBN 5-93517-022-1.89251-098-0
3.Осторожно: компьютерные вирусы / Фролов А.В., Фролов Г.В. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ,
1996. – 256с., ил. ISBN 5-86404-072-X (T.5)
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Datorklase ar pieslēgumu globālam tīklam.
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Priekšzināšanas programmēšana, algoritmizācijas pamatos un tīkla arhitektūra.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti
DIP101 Datormācība (pamatkurss) UN DIP102 Datormācība (speckurss) UN DOP319 Datoru
tīkli

Tematu izklāsts
Tēma
Ievads informācijas drošbā: galvenie jēdzieni un definīcijas; draudi; informācijas nesankcionētas iegūšanas kanāli.
Aizsardzības metožu un līdzekļu klasifikācija; galvenie noteikumi informācijas aizsardzību darbu organizācijai.
Kriptografija: kriptogrāfijas sistēmu galvenās prasības; simetriskas kriptogrāfijas sistēmas, DES algoritms.
Kriptografija: asimetriskas kriptogrāfijas sistēmas, RSA algoritms; elektroniskais paraksts; atslēgu vadības sistēmas.
OS drošība: OS drošības draudu klasifikācija; tipiskie uzbrukumi uz OS; OS aizsardzības apakšsistēmas pamatfunkcijas.
OS drošība: pieejas sadale, lietotāja identifikācija un autentifikācija; audits; OS drošības paņēmienu salīdzināšana.
DBVS aizsardzības paņēmieni: drošības prasības; aizsardzības mehānisma funkcijas; drošības politika.
DB loģiskā veseluma uzturēšanas līdzekļi; pieejas vadība DBVS informācijas objektiem; DBVS ORACLE aizsardzības
paņēmieni
Drošības mehānismi tīklu vidē: tīklu arhitektūras veidi, apvienošanas iekārtas, drošības pasākumi, ugunsmūris.
Lietišķu programmu aizsardzība: informācija aizsardzības īpatnības personāldatoros, izpildāmo failu aizsardzība OS vidē.
Magnētisko nesēju un cieta diska aizsardzība; aizsardzība pret programmu skaņošanas undiasamblēšanas līdzekļiem.
Datoru sistēmas drošības uzdevumu risināšanas normatīvi un standarti. Drošības novērtēšanas kritēriji.
Laboratorijas darbi
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj izskaidrot informācijas aizsardzības principus, līdzekļus informācijas sistēmu aizsardzības
metodes un stratēģijas, analizēt datorsistēmas aizsardzības organizāciju.
Spej izprast kriptogrāfijas jēdzienus, pamatprincipus un algoritmus, lietot aplūkotas metodes savās
izstrādēs.

Stundu skaits
2
2
4
4
2
2
2
2
4
3
3
2
16

Rezultātu vērtēšanas metodes
Mācībspēka pozitīvs vērtējums par atbilstošas
tēmas referātu un tā prezentāciju.
Laboratorijas darbi, to prezentācija un
ieskaite. Kritēriji: programmatūras
funkcionēšanas pareizba.

Spēj identificēt Internet sistēmu ievainojamības, lietot dažādas informācijas aizsardzības utilītas.
Spēj pamatot savus lēmumus par problēmas risināšanas iespējām.
Prot izpildīt informācijas aizsardzības apakšsistēmas analīzi un pamatot to izvēli veicamajiem
uzdevumiem un jaunas programmatūras izstrādei. Spēj prezentēt, argumentēti izskaidrot savu
risinājumu.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
3.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laboratorijas darbi, to prezentācija un
ieskaite. Kritēriji: programmatūras
funkcionēšanas pareizba.
Mācībspēka pozitīvs vērtējums par atbilstošas
tēmas referātu un tā prezentāciju.

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra"
12301 Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora gr.

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DIP498
Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Novickis Leonīds - Habilitētais doktors, Profesors
Rikure Tatjana - Doktors, Pētnieks
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, RU
Nav paredzēts

Lietotāja adaptīva interfeisa projektēšanas psiholoģiskie un matemātiskie pamati . Datorsistēmu
lietotāju modeļu klasifikācijas algoritmi. Optimālās dialoga struktūras formēšana. Praktiskās
pielietošanas piemēri.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Mērķis ir sniegt izpratni par datorsistēmu adaptīvo interfeisa realizēšanu, izmantojot matematisko
prasmēs
modeļu kopu. Iemācīt izstrādāt attiecīgu programmatūru , kas nodrošina lietotāju adaptīvu
interfeisu ar lietišķo datorsistēmu.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Tiek piedāvāts praktisks uzdevums - lietišķo datorsistēmu lietotāju adaptīvā interfeisa projektēšana
un programmēšana.
Literatūra
1) Л.Зайцева, Л.Новицкий, В.Грибкова. Разработка и применение автоматизированных
обучающих систем на базе ЭВМ. - Рига, Зинатне. - 165 с.
2) Rikure T., Novickis L. Building a Learner Psychophysiological Model Based Adaptive eLearning System: A General Framework and Its Implementation. In: Advances in Databases and
Information Systems, Springer, 2010. - pp. 31 - 39.
3) Brusilovsky P. Methods and Techniques of Adaptive Hypermedia. In :User Modelling and
User-Adapted Interaction, 6(2-3), pp. 87-129, 2005
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
LDP un IP katedras datorklase
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
DIP208 ,Programmēšanas valodas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
1. Datorsistemu lietotāju modelēšana
2. Dialoga struktūras grafa modeļi
3. Lietotāju klasifikācijas vispārejie principi
4. Lietotāju klasifikācijas matematiskie pamati
5. Klasifikācijas algoritma bāzes variants
6. Lietotāju klasifikācijas algoritma 2.modifikācija
7. Lietotāju modeļu klasifikācijas 3.modifikācija
8. Dialoga optimālās struktūras formēšana

Stundu skaits
6
6
6
6
6
6
6
6

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
1) Spēj formulēt adaptiva interfeisa organizēšanas pamatprincipus,
spēj algoritmizēt lietotāju modeļu klasifikācijas un optimālās dialoga struktūras formēšanas
metodes.
2) Spēj patstāvīgi realizēt atsevišķas adaptīva interfeisa uzbūves metodes
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
3.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Rezultātu vērtēšanas metodes
Sēkmīgi nokārtots rakstisks eksamens

Sēkmīgi izpildīti laboratorijas darbi

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte
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RTU studiju priekšmets "Skaitliskās metodes"
12021 Inženiermatemātikas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks

DOP204
Skaitliskās metodes
Obligātais/Obligātais izvēles
Pamatstudiju
Akadēmiskais
Iltiņš Ilmārs - Doktors, Asociētais profesors
Smirnova Raisa - Doktors, Docents
Koliškins Andrejs - Doktors, Profesors
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

Lineāru vienādojumu sistēmu risināšanas metodes - tiešās, iterāciju, variāciju tipa. Nelineāru
vienādojumu un sistēmu risināšanas metodes. Interpolācija, aproksimācija, mazāko kvadrātu
metode, to pielietojumi. Jēdziens par nekorektiem uzdevumiem. Tihonova regularizācijas metode.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
1. M. Iltiņa, I. Iltiņš. Skaitliskās metodes. Rīga, RTU, 2002, 95 lpp.
2. R. Smirnova, M.Iltiņa, I. Iltiņš. Skaitlisko metožu pielietojumi Mathcad vidē. Rīga, RTU, 2003,
93 lpp
3. H. Kalis. Diferenciālvienādojumu tuvinātās risināšanas metodes. R., Zvaigzne, 1986.
4. Samarskis A. A., Guļins A. B. Skaitliskās metodes. M., Zinātne, 1989. (krievu valodā).
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Auditorija lekcijām.
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Lin. algebra un anal. ģeom.un difrēķini.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
1.0

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Maģistra darbs"
12306 Lietišķo datorzinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI002
Maģistra darbs
Gala pārbaudījums
Augstākā līmeņa
Akadēmiskais
Sukovskis Uldis - Doktors, Prorektors mācību darbā
Osis Jānis - Habilitētais doktors, Profesors
1 daļa, 20.0 kredītpunkti, 30.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN
Nav paredzēts

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Literatūra

Maģistra darbs ir oriģināls zinātniski pētniecisks autora darbs, kurā analītiski, eksperimentāli un
praktiski tiek novērtētas un integrētas informācijas tehnoloģijas un komunikācijas nozares
uzdevumu risināšanai eksistējošās zinātniskās un lietišķās metodes, metodoloģijas, tehnoloģijas,
izstrādes rīki, datorsistēmas un valodas.
Maģistra darba mērķis ir dot iespēju studentam, pamatojoties uz savām zināšanām veikt
pētnieciskā uzdevuma risināšanu, pamatoti pieņemt lēmumus, loģiski secīgi un argumentēti
izklāstīt un prezentēt iegūtus rezultātus, pierādot spējas veikt pētniecisku darbu un diskusiju augstā
profesionālā līmenī.
RTU noslēgumu darbu noformēšanas noteikumi. Rīga: RTU, 2001.-14 lpp.
LDK noteikumi noslēguma darbu noformēšanai. Rīga: RTU, LDK, 2004. – 16 lpp.

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj analizēt, klasificēt, salīdzināt zinātniski pētnieciskā un tehniskā literatūrā izklāstītās idejas
saskaņā ar darba uzdevumu.

Rezultātu vērtēšanas metodes
Atbilstība darba uzdevumam, darba vadītāja
un recenzenta pozitīvs vērtējums par
literatūras analītiskā apskata pilnīgumu un
mūsdienīgumu.
Spēj lietot izskatītas metodes, metodoloģijas, tehnoloģijas, datorsistēmas, izstrādes rīkus un valodas Darba vadītāja un recenzenta pozitīvs
uzdevumu risināšanai.
vērtējums par metožu, metodoloģiju,
tehnoloģiju utt. atbilstošu lietošanu uzdevumu
risināšanai.
Prot formulēt problēmas, kuras eksistē pētāmā jomā, spēt izteikt pieņēmumus par šo problēmu
Skaidri, precīzi un pamatoti maģistra darbā
cēloņiem.
formulētas atklātās problēmas un noskaidroti
to cēloņi.
Prot integrēt iegūtās zināšanas un izteikt pieņēmumus par šo problēmu iespējamiem risinājumiem.
Darba vadītāja un recenzenta pozitīvs
vērtējums par darbā piedāvātiem problēmu
risinājumiem.
Spēj pamatot savus lēmumus par problēmu risināšanas iespējām, un, ja nepieciešams, veikt papildus Pamatoti izvēlēts un, iespējams, analizēts
analīzi.
risinājums, kas risina vienu vai vairākas
atklātās problēmas un ir ieguvis darba vadītāja
un recenzenta pozitīvu vērtējumu.
Spēj prezentēt, argumentēti izskaidrot un diskutēt par sava darba aspektiem publiskā auditorijā.
Darbs noformēts atbilstoši noteikumiem.
Prezentācija, kurā izskaidrota darba būtība un
darba rezultāti. Darba rezultātu publiska
aizstāvēšana un argumentētas atbildes uz
jautājumiem un piezīmēm.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara
*

KP
Vasaras
20.0

Lekcijas
0.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
*
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RTU studiju priekšmets "Prakse"
12306 Lietišķo datorzinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI010
Prakse
Prakse
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Rusakovs Pāvels - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 26.0 kredītpunkti, 39.0 EKPS kredītpunkti
Nav paredzēts

Prakse ir paredzēta, lai nostiprinātu iegūtās teorētiskās zināšanas un pilnveidotu praktiskās iemaņas
programmēšanas inženiera profesijā saistībā ar programmatūras izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu.
Prakses laikā students strādā uzņēmumā un piedalās uzņēmuma projektos. Praksei ir divas daļas ražošanas un pētniecības. Ražošanas praksē students piedalās programmatūras izstrādē - prasību
specificēšanā , projektēšanā, testēšanā, u.c. Pētniecības praksē students apgūst tehnoloģiju
izmantošanas prasmes, programmatūras izstrādes un citus rīkus.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Prakses mērķis ir sagatavot studentu darbam programmatūras izstrādātāju komandā. Ražošanas
prasmēs
prakses uzdevumi: darba vietas konfigurēšana, prasību specificēšana, programmatūras
projektēšana, kodēšana un atkļūdošana. Pētniecības prakses uzdevumi: tehnoloģiju izpēte,
eksistējošu pieeju uzlabošana. Students apgūst prasmi noformēt pārskatus atbilstoši zinātnisku
manuskriptu un programmatūras izstrādes projektu dokumentācijas noformēšanas noteikumiem, kā
arī publiski aizstāvēt iegūtos rezultātus.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Prakses uzdevumu, kurā norādītas veicamās aktivitātes un termiņi, formulē prakses vadītājs
uzņēmumā. Priekšmets tiek apgūts patstāvīgi, regulāri konsultējoties ar prakses vadītāju
uzņēmumā, prakses koordinatoru universitātē, ievērojot struktūrvienības norādījumus pārskata
izstrādes gaitas kontrolei.
Literatūra
1. Metodiskie norādījumi maģistra profesionālo studiju programmas „Datorsistēmas”
programmēšanas inženiera profesijas studentiem praksē. Rīga: RTU, 2006. – 33 lpp.
2. Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem uzņēmumos maģistra profesionālo studiju
programmas „Datorsistēmas” programmēšanas inženiera profesijas studentu prakses organizēšanai
un īstenošanai. Rīga: RTU 2006. – 17 lpp.
3. Maģistra profesionālo studiju programmas „Datorsistēmas” programmēšanas inženiera
profesijas studentu prakses darba programma. Rīga: RTU 2006. – 23 lpp.
4. Programmas „Datorsistēmas” prakses tipveida programma. Rīga: RTU 2006. – 26 lpp.
Nepieciešamās priekšzināšanas
Programmatūras izstrādes metodes, projektēšana un programmēšana.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj veikt sistēmu analīzi, prasību analīzi, izveidot prasību specifikāciju un sistēmas projektējumu,
implementēt un testēt programmatūru.

Spēj vērtēt esošos un iespējamos risinājumus, apgūt jaunas tehnoloģijas un izvirzīt ieteikumus to
lietošanai.

Spēj argumentēti izskaidrot sasniegtus rezultātus un diskutēt par tiem.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara
*

KP
Vasaras
26.0

Lekcijas
0.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Rezultātu vērtēšanas metodes
Izpildīta prakses ražošanas daļa, par kuru
saņemti pozitīvi prakses vadītāja uzņēmumā,
prakses koordinatora un prakses vērtēšanas
komisijas vērtējumi par prakses atbilstību
uzdevumam.
Izpildīta prakses pētniecības daļa, par kuru
saņemti pozitīvi prakses vadītāja uzņēmumā,
prakses koordinatora un prakses vērtēšanas
komisijas vērtējumi par prakses atbilstību
uzdevumam.
Publiski aizstāvēts prakses pārskats un
saņemts pozitīvs prakses vērtēšanas komisijas
vērtējums.

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
*
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RTU studiju priekšmets "Bakalaura darbs ar projekta daļu"
12306 Lietišķo datorzinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI012
Bakalaura darbs ar projekta daļu
Gala pārbaudījums
Pamatstudiju
Profesionālais
Sukovskis Uldis - Doktors, Prorektors mācību darbā
Rusakovs Pāvels - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 12.0 kredītpunkti, 18.0 EKPS kredītpunkti
LV
Nav paredzēts

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Literatūra

Bakalaura darbs ietver analītisku pētījumu un praktiska risinājuma izstrādi lietišķo datorzinātņu
specializācijas pārstāvētajās zinātnes un profesionālās darbības jomās par studentam individuāli
uzdoto tematu. Pētījuma rezultāti balstās uz patstāvīgi veiktu zinātniskās un tehniskās literatūras
avotu un esošo risinājumu analīzi. Praktiskais risinājums ietver programmatūras vai tās prototipa
izstrādi.
Bakalaura darba mērķis ir pierādīt studenta spējas patstāvīgi veikt pētījumu, kurā tā autors parāda
prasmi izmantot studijās iegūtās zināšanas, atlasīt un analizēt avotos aprakstītus teorētiskus un
praktiskus risinājumus, kā arī tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem. Autors spēj
izvēlēties vajadzīgās tehnoloģijas, veikt prasību analīzi, projektēšanu un implementāciju, parāda
prasmi noformēt darbu atbilstoši zinātnisku rakstu un projektu dokumentācijas noformēšanas
noteikumiem.
1. RTU noslēgumu darbu noformēšanas noteikumi. Rīga: RTU, 2001.-14 lpp.
2. LDK noteikumi noslēguma darbu noformēšanai. Rīga: RTU, LDK, 2004. – 16 lpp..
3. Latvijas Valsts standarti programmatūras izstrādes jomā.
4. Steve McConnell. Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction. Second
Edition. Microsoft Press, 2004. – 960 pages.

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj lietot zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, veikt sistēmu analīzi un izvērtēt esošos un
iespējamos risinājumus.
Spēj veikt prasību analīzi, izveidot prasību specifikāciju un sistēmas projektējumu.

Spēj veikt programmatūras implementāciju.

Parāda izpratni par pētījumu metodēm, rezultātiem un praktiskiem risinājumiem, kā arī tos
izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
12.0

Lekcijas
0.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Rezultātu vērtēšanas metodes
Bakalaura darbā ir iekļauta pētnieciskā daļa,
par ko saņemts pozitīvs darba vadītāja un
recenzenta vērtējums.
Bakalaura darbā ir iekļauta prasību
specifikācija un sistēmas projektējuma
elementi (ER, UML diagrammas, algoritmu
shēmas u.c.), par ko saņemts pozitīvs darba
vadītāja un recenzenta vērtējums.
Bakalaura darbā ir iekļauts sistēmas
realizācijas apraksts (t.sk. pirmkoda piemēri,
ekrānformas, pārskati u.c.), par ko saņemts
pozitīvs darba vadītāja un recenzenta
vērtējums.
Pozitīvs valsts pārbaudījuma komisijas
lēmums par patstāvīgi izstrādāta un noformēta
bakalaura darba atbilstību prasībām
profesionālā bakalaura grādam un piektā
līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
*
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RTU studiju priekšmets "Sadalītu datu apstrāde datoru tīklos"
12306 Lietišķo datorzinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI364
Sadalītu datu apstrāde datoru tīklos
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Rusakovs Pāvels - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, EN
Nav paredzēts

Internet Information Services (IIS). Informācijas apstrāde servera pusē. Tehnoloģija Active Server
Pages (ASP). Piekļuve datiem ar ActiveX Data Objects (ADO) palīdzību. ASP un ADO objektu
lietošana JScript un VBScript skriptos. Savienojumi, ierakstu kopas, operācijas ar ierakstiem,
transakcijas. .NET ietvars. ASP.NET koncepcija. ADO.NET datu piekļuvei. Skripti dažādās .NET
ietvara valodās. ASP.NET un ADO.NET lietošana informācijas apstrādei. Drošības politika.
ASP.NET 2.0 un 3.5 jaunas iespējas. XML dokumentu apstrāde ar ASP.NET. ASP.NET un
Asynchronous JavaScript and XML (Ajax). Tīmekļa pakalpes (Web Services).
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir sagatavot speciālista servera lietojumu izstrādei. Students spēj profesionāli
prasmēs
lietot vairākas Microsoft tehnoloģijas: ASP, ASP.NET, ADO, ADO.NET, Ajax. Viens no
rezultātiem ir dalīto lietojumu izstrāde, lietojot tīmekļa pakalpes. Students informēts par tīmekļa
lietojumu izstrādes drošības aspektiem un var konfigurēt IIS.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Priekšmeta pamats ir lekcijas un laboratorijas darbi. Mācībspēks piedāvā papildus tēmas
publiskajai apspriešanai. Laboratorijā var būt izpildīti papildus eksperimenti.
Literatūra
1. A. Keyton Weissinger. ASP in a Nutshell, 2nd Edition. O'Reilly Media, 2 edition, 2000.
2. John Kauffman, Kevin Spencer, Thearon Willis. Beginning ASP Databases. Apress, 2003.
3. Bill Evjen, Scott Hanselman, Devin Rader. Professional ASP.NET 3.5 SP1 Edition: In C# and
VB (Wrox Programmer to Programmer). Wrox, Har/Cdr edition, 2009.
4. Anne Boehm. Murach's ADO.NET 3.5, LINQ, and the Entity Framework with C# 2008
(Murach: Training & Reference). Mike Murach & Associates, 2009.
5. George Shepherd. Microsoft ASP.NET 3.5: Step by Step. Microsoft Press, 2008.
6. Christian Wenz. Programming ASP.NET AJAX: Build rich, Web 2.0-style UI with ASP.NET
AJAX. O'Reilly Media, 1 edition, 2007.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

7. Dino Esposito. Microsoft ASP.NET and AJAX: Architecting Web Applications (PRODeveloper). Microsoft Press, 1 edition, 2009.
Datori
HTML, CSS, vismaz viena skriptu valoda, relāciju datu bāzes.

Tematu izklāsts
Tēma
Tehnoloģijas ASP (Active Server Pages) pamati. IIS (Internet Information Services). Elementārie ASP skripti.
ASP operācijas ar datiem: ielikšana, dzēšana, atjaunināšana. Paketes režīms. Transakcijas. Formu apstrāde.
Datu avota izveidošana un iepazīšanās ar IIS. Vienkāršie ASP skripti un CSS lietošana. Laboratorijas darbs.
Glabājamie vaicājumi (Stored Queries). Parametru nodošana glabājamiem vaicājumiem. XML dokumentu apstrāde ASP skriptos.
ASP.NET lapu struktūra. Atšķirības starp ASP .NET un ASP.NET 2.0. ASP.NET izpildošā vide. IIS 5.0 procesa modelis.
Datubāzes apstrāde ar ASP skriptu palīdzību. VBScript un JavaScript kā skriptu valodas. Laboratorijas darbs.
Piekļuve datiem ar ADO.NET palīdzību. Datu piesaiste. Objekti DataSet un DataReader. Vadības elements DataGrid.
Bāzes klase WebControl. Web formu vadības elementi ASP.NET tehnoloģijā (ASP.TextBox, ASP:Button, ASP:Label un citi).
Formu satura apstrāde ASP skriptos. Get un Post metodes informācijas pārsūtīšanā. Laboratorijas darbs.
Darbs ar relāciju datiem. Datu kārtošana un filtrēšana. Objekti DataTable un DataView. Glabājamas procedūras.
Šabloni. Šablonu vadības elementi. Vadības elementi Repeater un DataList. Lietotāju vadības elementu radīšana.
Formu radīšana un apstrāde ASP.NET tehnoloģijā. Laboratorijas darbs.
Drošība. Servera un klientu autentificēšana. Klientu pilnvarošana. Cookie failu lietošana. Paroļu glabāšana.

Stundu skaits
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

XML faili .NET vidē. Objektu DataSet un XmlDataDocument sinhronizēšana. XML dokumentu validēšana.
XML failu apstrāde ASP.NET skriptos. Laboratorijas darbs.
Web Parts elementi informācijas atlases atvieglošanai. Web Parts zonas. Automātiska atjaunināšana.
Tradicionālo tīmekļa lietojumu trūkumi. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) kā jau eksistējošu tehnoloģiju summa.
ASP.NET tīmekļa lietojumu izstrādē ar ADO.NET lietošanu. Laboratorijas darbs.
Objekts XmlHttpRequest (XHR). Izsaukumi no ASP.NET mājas lapām. Objekts XmlDocument. Pieprasījuma pārraide uz serveri.
AJAX un XSLT (eXtensible Stylesheet Language for Transformation). Meklēšanas tehnoloģiju lietošana. Rezultātu atgriešana
AJAX tehnoloģija un objekts XmlHttpRequest. Laboratorijas darbs.
Lietotāja interfeisa programmēšana ar AJAX palīdzību: jaunie risinājumi.
AJAX lietojumu drošība. Pārlūkprogrammas aizsardzība. Servera-avota politika. Konfidenciālas informācijas aizsardzība.
XSLT tehnoloģijas lietošana AJAX kontekstā. Laboratorijas darbs.

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj konfigurēt Internet Information Services.
Spēj lietot ASP/ADO lietojumu izstrādei.
Spēj lietot ASP.NET/ADO.NET lietojumu izstrādei.
Spēj izstrādāt dalītos lietojumus.
Spēj orientēties alternatīvajās servera puses tehnoloģijās.
Spēj demonstrēt savas teorētiskās un praktiskās zināšanas par servera daļas lietojumu izstrādi citam
speciālistam.
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
3.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
1.0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Rezultātu vērtēšanas metodes
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Studiju darba rakstīšana.
Eksāmena darba rakstīšana.

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Programmatūras risku analīze"
12306 Lietišķo datorzinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI403
Programmatūras risku analīze
Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Sukovskis Uldis - Doktors, Prorektors mācību darbā
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN
Nav paredzēts

Risku analīze un pārvaldība ir būtisks informācijas tehnoloģijas pārvaldības komponents. Studenti
apgūst risku pārvaldību programmatūras dzīves cikla kontekstā, programmatūras izstrādes procesa
riskus un to mazināšanas līdzekļus. Īpaša uzmanība veltīta informācijas sistēmu drošības riskiem,
kā arī to juridiskajiem aspektiem. Studenti gūst iemaņas COBIT ietvara lietošanā un zināšanas par
informācijas sistēmu audita principiem. Priekšmeta apguves laikā studentu komandas risina
konkrētus uzdevumus, kas balstīti uz situāciju aprakstiem (case studies).
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Iegūt zināšanas un praktiskās iemaņas programmatūras risku identificēšanā un to mazināšanas
prasmēs
paņēmienu lietošanā, kas izmantojamas programmatūras izstrādes un citu informācijas
tehnoloģijas (IT) risinājumu ieviešanas projektu realizācijā. Studenti iegūst komandas darba
iemaņas un prasmes patstāvīgi strādāt ar IT pārvaldības vadlīnijām COBIT.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studentiem patstāvīgi jāanalizē dotie situāciju apraksti un literatūras avoti. Patstāvīgi jāsagatavo un
jāprezentē ziņojums, balstoties uz COBIT literatūru. Tā mērķis ir iegūt prasmi strādāt ar literatūras
avotiem, kurus izmanto IT industrijā, kā arī nostiprināt prezentācijas prasmi.
Literatūra
Pressman, Roger S. Software engineering: a practitioner's approach. Boston [etc.] : McGraw-Hill,
2010, 895 p.
Bohem W.B. Software Risk Management: Principles and Practices. IEEE Software , Vo. 8 , Issue
1, pp. 32 – 41, 1991, ISSN:0740-7459
Myerson M. Risk management processes for software engineering models. Artech House,
Inc.,1996
Baccarini D., Salm G., Love P. Management of risks in information technology projects. Industrial
Management & Data Systems, Vol. 104 , Emerald Group Publishing Limited, 2004, pp. 286-295,
ISSN 0263-5577
Handbook of Research on Information Security and Assurance, Ed. Gupta Jatinder N.D., Sharma
Sushil. Information Science Reference, 2009, 586 p., ISBN: 978-1-59904-855-0 (pieejams
ORTUS resursos)
McConnell S. Software estimation :demystifying the black art. Redmond (Wash.) : Microsoft
Press, 2006, 308 p.
COBIT 4.1. IT Governance Institute, 2007. ISBN 1-933284-72-2 (fragmenti, pieejami ORTUS)
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Programmatūras izstrādes dzīves cikls, programmatūras metrikas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Risku pārvaldības pamatkoncepcijas.
Riski dažādos informācijas sistēmu izstrādes procesa posmos.
Programmatūras izstrādes prognozēšanas metodes risku mazināšanai.
Informācijas sistēmu drošības risku analīze. Fizisko personu datu aizsardzība.
Elektronisko dokumentu drošība.
IT procesu pārvaldība risku mazināšanai. COBIT. ITIL.
Informācijas sistēmu audits.
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Pārzina risku pārvaldības posmus un ŗisku novērtēšanas kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes
Spēj veikt programmatūras izstrādes projekta risku analīzi un izveidot risku mazināšanas plānu

Stundu skaits
2
4
4
6
4
6
6

Rezultātu vērtēšanas metodes
Kontroldarbs par risku pārvaldību
Izpildīts praktiskais situācijas analīzes
uzdevums par programmatūras izstrādes
projekta risku vērtēšanu

Spēj veikt programmatūras izstrādes projekta darbietilpības prognozēšanu ar COCOMO metodi

Spēj veikt informācijas sistēmas drošības risku analīzi un sastādīt risku mazināšanas plānu
Spēj izskaidrot COBIT vadlīniju lietošanu risku pārvaldībā

Priekšmeta struktūra
Daļa
Semestris
Rudens Pavasara
1.
*

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
Laborat
1.0
0.0

Ieskaite
*

Izpildīts praktiskais situācijas analīzes
uzdevums par programmatūras izstrādes
darbietilpības prognozēšanu
Izpildīts praktiskais situācijas analīzes
uzdevums par drošības risku vērtēšanu
Sagatavots un prezentēts referāts par COBIT
lietošanu

Pārbaudījumi
Eksām.
Darbs

Brīvās izvēles pārbaudījumi
Ieskaite Eksām.
Darbs
*
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RTU studiju priekšmets "Objektorientētās programmēšanas praktikums (studiju projekts)"
12306 Lietišķo datorzinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI405
Objektorientētās programmēšanas praktikums (studiju projekts)
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Ņikiforova Oksana - Doktors, Profesors
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Studenti strādā nelielās komandās (pa 3-6 studenti katrā) un realizē uzdoto projektu. Lekciju
materiāls ir orientēts uz praktisku uzdevumu analīzi. Studentiem ir pašiem iespēja izvēlēties rīkus
un programmēšanas valodas, ar kurām tiek izstrādāta programmatūra un tās dokumentācija.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir nostiprināt studiju procesā apgūtās zināšanas, darbojoties komandā
prasmēs
programmatūras izstrādes dzīves cikla posmos, praktiski realizējot hipotētiska uzdevuma
risinājumu programmatūrā, izmantojot objektorientēto tehnoloģiju principus, programmatūras
standartus un objektorientētās programmēšanas vides un rīkus.
Uzdevumi:
-iegūt pieredzi programmatūras prasību specificēšanā, lietojot UML lietošanas gadījumu notāciju
un apraksta formu;
- iegūt pieredzi programmatūras sistēmas arhitektūras definēšanā turpmākai sistēmas realizācijai
objektorientētā programmēšanas vidē;
- iegūt pieredzi sistēmas realizācijā atbilstoši iepriekš izstrādātai prasību specifikācijai un
projektējuma
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studenti sistēmas analīzē, projektēšana, realizācijā un testēšanā strādā pilnīgi patstāvīgi, regulāri
demonstrējot izstrādāto artefaktu stāvokli un kvalitāti
Literatūra
1.Sommerville I. Software engineering, 8th Ed. - Pearson Education, 2007. - 864 p.
2.Unified Modeling Language Resource Page - http://www.uml.org/
3.Latvijas Valsts standarti programminženierijā
4.ANSI/IEEE programminženierijas standarti
5. Burnett M. Visual Programming, 1999
6. Hansen J.E., Thomsen C. Enterprise Development with Visual Studio .NET, UML, and MSF,
Apress, 2004
7. Mossenbock H., Beer W., Birngruber D., Wos A. .NET Application Development with C#,
ADO.NET, ASP.NET and Web Services, 2003
8. Pressman R.S., Pressman R. Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw-Hill, 6th Edition, 2005
9. Schach S.R. Object-Oriented and Classical Software Engineering, McGrawhill, 6-th Edition
2005
10. Microsoft Solutions Framework, Microsoft web-site - www.microsoft.com
11. MCSD Self-Paced Training Kit: Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET
Solution Architectures, Exam 70-300, by Microsoft Corporation, Microsoft Corporation, 2003
12. Rational Unified Process, Rational Corp. web-site – www.rational.com
Jacobson I., Booch G. Rumbaugh J. The Unified Software Development Process, Addison Wesley,
1999
13. Cockburn A. Agile Software Development, Addison-Wesley Pearson Education, 2001
14. Michele Marchesi, Giancarlo Succi, Don Wells, Laurie Williams, Extreme Programming
Perspectives, Addison Wesley, 2002
15. Larman C. Agile and Iterative Development: A Manager's Guide, Addison-Wesley, Pearson
Education, 2004
16. Mellor S.J., Scott K., Uhl A., Weise D. MDA Distilled Addison-Wesley, Object Technology
series, 2004
17. Fowler M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Third
Edition, Addison-Wesley, Object Technology series, 2004
18. Larman C. Applying UML and Patterns. An Introduction to Object-Oriented Analysis and
Design and Iterative Development, 3rd Edition, 2005
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
DITF LDI Lietišķo datorzinātņu katedras datorklase un tajā esošie programmatūras izstrādes rīki
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Vēlāma iepriekšēja iepzīšanas ar kādu no objektorientētas programmēšanas valodām un priekšstats
par programmatūras izstrādes dzīves ciklu
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Priekšmeta satura un prasību skaidrojums. Problēmvides definēšana. Programmatūras prasību specificēšana.

Stundu skaits
4

Sistēmas arhitektūras veidošana. Pirmās iterācijas plānošana.
Pirmās iterācijas realizācija kādā no objektorientētām programmēšanas vidēm.
Pārējo iterāciju plānošana un realizācija.
Sistēmas testēšana, integrēšana, sagatavošana ieviešanai.

4
4
16
4

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj analizēt problērmvidi, definēt topošas programmatūras sistēmas lietošanas gadījumus un
izstrādāt programmatūras prasību specifikāciju (PPS) pēc standartiem
Spēj sadalīt sistēmu komponentēs, pārdomāt sistēmas arhitektūru atbilstoši realizācijai
objektorientētajā programmēšanas vidē un izstrādāt programmatūras projektējuma aprakstu (PPA)
pēc standartiem
Spēj realizēt PPS un PPA uzdoto sistēmu kādā no objektorientētām programmēšanas vidēm
Spēj testēt, savienot sistēmas moduļus vienotā programmatūrā un sagatavot sistēmu izvietošanai
lietotāja pusē
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
1.0

Rezultātu vērtēšanas metodes
Pasniedzējs pārbauda uzdevuma izpildīšanu
Pasniedzējs pārbauda uzdevuma izpildīšanu

Pasniedzējs pārbauda uzdevuma izpildīšanu
Pasniedzējs pārbauda uzdevuma izpildīšanu

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
*
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RTU studiju priekšmets "Modeļvadāmas programmatūras izstrādes praktikums"
12306 Lietišķo datorzinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI407
Modeļvadāmas programmatūras izstrādes praktikums
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Asņina Ērika - Doktors, Docents
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Šā kursa ietvaros tiek apspriestas modeļvadāmas programmatūras izstrādes, tai skaitā OMG
modeļvadāmas arhitektūras (MDA), pamatprincipi un modeļu transformācijas veidi. Izskatītās
idejas, kuru pamatā atrodas metamodelēšana un modeļu transformācijas, tiek praktiski
demonstrētas. Papildus tiek diskutēta un ilustrēta modeļu savstarpēja atbilstība dažādos
metalīmeņos, un to saistība ar modeļu transformācijām.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir integrēt studentu zināšanas objektorientētā programmatūras izstrādē ar
prasmēs
modeļvadāmas programmatūras izstrādes paaugstināto abstrakcijas līmeni, attīstīt metamodeļu
lietošanas un transformāciju projektēšanas spējas. Studentiem ir piedāvāta iespēja praktiski
pielietot iegūtās spējas lietojumprogrammas izstrādē.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgais darbs ietver nepieciešamu modelēšanas un modeļu transformāciju rīku funkciju izpēti,
iegūto teorētisko zināšanu praktisku pielietošanu neliela programmprodukta izstrādei un rezultātu
publisko prezentāciju.
Literatūra
1.Thomas Stahl, Markus Volter. Model-Driven Software Development: Technology, Engineering,
Management. Wiley, 2003.
2.Anneke Kleppe, Jos Warmer, Wim Bast. MDA Explained: The Model Driven Architecture(TM):
Practice and Promise. Addison-Wesley Professional, 2003.
3.Meta Object Facility Core Specification version 2.0, OMG Document: formal/2006-01-01;
available at: http://www.omg.org/spec/MOF/2.0/
4.The Model-Driven Architecture, Guide version 1.0.1, OMG Document: omg/2003-06-01;
available at: http://www.omg.org/mda
5.Jack Greenfield, Keith Short, Steve Cook, and Stuart Kent. Software Factories: Assembling
Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools. Wiley, 2004.
6.MOF 2.0 Query/Views/Transformations Version 1.1 Final Adopted Specification, OMG
Document: ptc/09-12-05, Object Management Group, Inc., (revised in 2009). Available at:
http://www.omg.org/spec/QVT/1.1/Beta2/
7.Object Constraint Language (OCL), Version 2.2., OMG Document Number: formal/2010-02-01,
2010. Available at: http://www.omg.org/spec/OCL/2.2/
8.Jos Warmer, Anneke Kleppe. The Object Constraint Language, 2nd ed., Getting Your Models
Ready for MDA. Addison-Wesley, 2003.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
DITF LDI LDK klase un metodiskais nodrošinājums, datorprojektors
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Objektorientēta analīze, projektēšana un programmēšana
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Modeļvadāmas programmatūras izstrādes pamat principi un terminoloģija. Ievads modeļvadāmā arhitektūra (MDA)
Vienotas modelēšanas valodas (UML) struktūra. UML klašu diagramma konceptuālajā un analīzes līmenī
Ievads objektu ierobežojumu valodā (OCL). Biznesa un programmatūras ierobežojumu apraksts OCL valodā
Metametamodelēšanas valodas. OMG Meta Obejct Facility. UML klašu diagrammas analīze metamodeļa līmenī
Modeļu kartēšana un transformācijas. UML klašu diagrammas horizontālas transformācijas likumi
MOF 2.X Query/View/Transformation (QVT). QVT Relational valodas kartēšanas likumi
Koda ģenerēšanas metodes. Transformācijas no modeļiem uz tekstu
Atvērta koda un komerciālu modeļu transformāciju rīku praktiskā izmantošana eksperimentālai sistēmai
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj atpazīt modeļvadāmas programmatūras izstrādes modeļus un sniegt to piemērus

Stundu skaits
4
4
4
4
4
4
2
6

Rezultātu vērtēšanas metodes
Ieskaitīts praktiskais darbs par sistēmām,
modeļiem, metamodeļiem un
metametamodeļiem

Spēj formulēt ierobežojumus OCL valodā un atpazīt to ietekmi uz katra metalīmeņa modeli

Spēj pielietot transformāciju valodu un metamodelēšanas principus transformāciju projektēšanai un
īstenošanai
Spēj pielietot modelēšanas un transformēšanas rīkus lietojumprogrammas izstrādei un sniegt
priekšlikumus par programmrīku koplietošanu
Spēj definēt modeļvadāmas programmatūras izstrādes pamatkoncepcijas, analizēt modeļus
metamodeļa un metametamodeļa līmenī, projektēt transformācijas likumus

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
1.0

Ieskaitīts praktiskais darbs par UML klašu
diagrammas izstrādi konceptuālajā un analīzes
līmenī un to ierobežošanu
Ieskaitīts praktiskais darbs par transformācijas
likumu projektēšanu un šo likumu realizācija
patstāvīgajā darbā
Ieskaitīts patstāvīgais darbs, kurā ir
demonstrēta modelēšanas un transformāciju
rīku argumentēta izvēle un pielietošana
Pozitīvi novērtēts eksāmens, kurš ietver
teorētiskus un praktiskus uzdevumus par
modeļvadāmas izstrādes principiem,
metamodelēšanu un transformācijām

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "PROLOG un loģiskā programmēšana"
12306 Lietišķo datorzinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI453
PROLOG un loģiskā programmēšana
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Rusakovs Pāvels - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Deklaratīvais un procedurālais programmēšanas stili. Loģiskā programmēšana. Valodas PROLOG
vēsture. Predikāti: fakti, likumi, pieprasījumi. PROLOG un ekspertsistēmas. Loģiskais slēdziens.
Rekursija. Pārmeklēšanas ierobežojumi: atciršana un neveiksme. Atciršanu veidi. Atciršanu
izmantošanas problēmas. Saraksti, salīdzināšana ar kopām un masīviem. Populāras operācijas ar
sarakstiem. Teksta rindu apstrāde. Failu apstrāde. Sarežģītās datu struktūras. Dinamiskās datu
bāzes. Lietotāja interfeiss valodā PROLOG. Ārējās datu bāzes. B - koki.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir apmācīt studenta loģiskās programmēšanas paradigmai. Students spēj lietot
prasmēs
vismaz divus Prolog valodas dialektus daudzveidīgo uzdevumu risināšanai, īpaši mākslīgā
intelekta uzdevumos. Students spēj rekursīvi apstrādāt kokveida datu struktūras, grafus,
programmēt ekspertsistēmas un semantiskos tīklus. Pēc mācību kursa pabeigšanas studentam ir
zināšanas par deduktīvo datubāzu konstruēšanas principiem.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Priekšmeta pamats ir lekcijas un laboratorijas darbi. Mācībspēks piedāvā papildus tēmas
publiskajai apspriešanai. Laboratorijā var būt izpildīti papildus eksperimenti.
Literatūra
1. Bratko Ivan. Prolog Programming for Artificial Intelligence. Third edition.
Addison-Wesley, Pearson Education Limited, 2001.
Братко Иван. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG. Третье издание.
Москва, Издательский дом “Вильямс”, 2004.
2. Luger George F. Artificial Intelligence. Structures and Strategies for Complex Problem Solving.
Fourth Edition. Addison-Wesley, Pearson Education Limited, 2002.
Люгер Д.Ф. Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем.
Четвертое издание. Москва, Издательский дом "Вильямс", 2003.
3. Адаменко А.Н., Кучуков А.М. Логическое программирование и Visual Prolog.
Санкт-Петербург, “БХВ-Петербург”, 2003.
4. Yin Khin Maung, Solomon David W. Using Turbo PROLOG. Que, 1987.
Ин Ц., Соломон Д. Использование Турбо-Пролога. Москва, "Мир", 1990.
5. Covington Michael A., Nute Donald, Vellino Andre.
Prolog Programming in Depth. Prentice Hall, 1996.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

6. Sterling Leon, Shapiro Ehud. The Art of Prolog. The MIT Press, 1994.
Стерлинг Леон, Шапиро Эхуд. Искусство программирования на языке Пролог.
Москва, “Мир”, 1990.
Datori
Algoritmu konstruēšana, datu struktūras, predikātu loģikas pamati, mākslīgā intelekta pamati
DSP207 Ievads mākslīgajā intelektā UN DIP321 Algoritmi un programmēšanas metodes

Tematu izklāsts
Tēma
Ekspertsistēmu struktūra. Produkciju likumi ( If - Then). Procedurālās un neprocedurālās valodas.
Mainīgie un konstantes. Programmas struktūra. Vienkāršas Prolog programmas. Datu tipu klasifikācija Prolog valodā.
Ģenealoģiskā koka apstrāde ar rekursijas palīdzību. Predikātu uzrakstīšana radinieku meklēšanai. Laboratorijas darbs.
Struktūras, to grafiskā un loģiskā interpretācija. Struktūru apstrāde. Elementārā aritmētika. Nosacījumu programmēšana.
Sarakstu radīšana. Saraksti kā viens no Prolog būtiskiem mehānismiem. Sarakstu galva un aste. Tukšie saraksti.
Aritmētisko funkciju programmēšana ar rekursijas palīdzību. Laboratorijas darbs.
Operācijas ar sarakstiem: elementa meklēšana, jauna elementa pievienošana, elementa izslēgšana. Sarakstu konkatenācija.
Pārmeklēšanas stratēģija Prolog valodā. Pārmeklēšanas vadība. Atciršanu lietošana programmas optimizācijai.
Sarakstu apstrāde. Aritmētiskie uzdevumi uz sarakstu pamata. Laboratorijas darbs.

Stundu skaits
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Atciršanu formalizēšana: vispārināts gadījums. Iepriekš apskatītu piemēru optimizācija ar atciršanu palīdzību.
Noliegšana kā neveiksme. Predikāts fail. Atciršanas un noliegšana. Predikāta not radīšana.
Sarakstu apstrāde. Kombinatoriskie uzdevumi uz sarakstu pamata. Laboratorijas darbs.
Atciršanu lietošanas priekšrocības un trūkumi. Atciršanu veidi. Atciršanas un deklaratīvais programmas stils.
Fakti un saraksti. Datu apvienošana sarakstos (predikāts findall ). Teksta virknes. Bāzes operācijas ar teksta virknēm.
Teksta virkņu apstrāde. Laboratorijas darbs.
Datnes. Datņu apstrāde. Operētājsistēmas funkcijas darbam ar datnēm. Bāzes operācijas ar datnēm.
Dinamiskie fakti datu bāzēs. Faktu pievienošana un dzēšana. Predikāti assert, asserta, assertz, retract, retractall.
Datņu apstrāde. Tiešā un secīga piekļuve. Laboratorijas darbs.
Informācijas sistēmas programmēšana Prolog valodā. Dinamisko faktu lietošana informācijas sistēmā.
Termu ķēdītes. Ķēdīšu radīšana un apstrāde. Darbs ar ķēdītēm kā ar divkāršs saistītiem sarakstiem.
Deduktīvo datu bāzu imitēšana. Laboratorijas darbs.
B+ koki un termu ķēdītes. Ķēdīšu apstrādes paātrināšana ar B+ koku palīdzību. Semantisko tīklu programmēšana.
Grafika. Lietotāja saskarne, ekrāna logi. Atšķirības starp Turbo Prolog un SWI Prolog. Ievads Visual Prolog vidē.
Termu ķēdīšu apstrāde. Laboratorijas darbs.

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj lietot deklaratīvo pieeju dažādu uzdevumu risināšanai.
Spēj lietot Prolog kombinatoriskajiem uzdevumiem.
Spēj lietot Prolog deduktīvo datubāzu radīšanai.
Spēj lietot Prolog grafu un semantisko tīklu apstrādei.
Spēj orientēties dažādos Prolog dialektos.
Spēj spriest par loģiskās programmēšanas lietošanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara
*

KP
Vasaras
3.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Rezultātu vērtēšanas metodes
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Eksāmena darba rakstīšana.

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Paralēlie procesi un valoda ADA"
12306 Lietišķo datorzinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI455
Paralēlie procesi un valoda ADA
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Rusakovs Pāvels - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Programmēšanas krīze un valodas Ada izveidošana. Valodas Ada galvenās konstrukcijas. Pakotnes
un noskaņotās pakotnes. Paralēlās programmēšanas pamati, pavedieni. Uzdevumi un uzdevumu
masīvi. Statiskie un dinamiskie uzdevumi. Satikšanās. Selektīvie operatori darbā ar uzdevumiem.
Aizsargātie tipi. Signāli un semafori. Semaforu realizācija ar aizsargātu tipu palīdzību. Pavedieni
valodā Java. Klase Thread un interfeiss Runnable. Informācijas aizsardzība no konkurējošiem
pavedieniem. Pavedienu sinhronizācijas aspekti valodā Java.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir iepazīstināt studenta ar paralēlās programmēšanas principiem divās
prasmēs
objektorientētajās programmēšanas valodās, kā arī apgūt valodu Ada, kuru intensīvi lieto reālā
laika sistēmās. Students spēj lietot vairākas Ada iespējas (tajā skaitā sistēmas programmēšanas
jomā). Students brīvi orientējās pavedienu veidošanā un vadībā, sinhronizācijas problēmās un spēj
lietot attiecīgos Ada un Java rīkus. Iegūtās zināšanas var viegli izmantot citās valodās ar paralēlās
programmēšanas atbalstu.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Priekšmeta pamats ir lekcijas un laboratorijas darbi. Mācībspēks piedāvā papildus tēmas
publiskajai apspriešanai. Laboratorijā var būt izpildīti papildus eksperimenti.
Literatūra
1. John Barnes. Programming in Ada 2005. Addison-Wesley, 2006.
2. John Barnes. Programming in Ada. Addison-Wesley, 1995.
3. Jānis Osis. Programmēšanas valoda ADA. Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, 1993.
4. Нарайн Джехани. Язык Ада. Москва, “Мир”, 1988.
5. Eugen N. Vasilescu. Ada Programming With Applications. W C B/McGraw-Hill, 1987.
Юджин Василеску. Прикладное программирование на языке Ада.
Москва, “Мир”, 1990.
6. Ada Home: The Web Site for Ada. Internets: http://www.adahome.com.
7. Ada Information Clearinghouse. Internets: http://www.adaic.com.
8. Alan Burns, Andy Wellings. Concurrent and Real-Time Programming in Ada. Cambridge
University Press, 3rd edition, 2007.
9. Brian Goetz, Tim Peierls, Joshua Bloch, Joseph Bowbeer. Java Concurrency in Practice.
Addison-Wesley Professional, 2006.
10. Patrick Naughton, Herbert Schildt. Java 2: The Complete Reference, Third Edition. Osborne
Publishing, 3rd edition, 1999.
11. Jeff Magee, Jeff Kramer. Concurrency: State Models and Java Programs. Wiley, 2 edition,
2006.
12. Scott Oaks, Henry Wong. Java Threads. O'Reilly Media, 3 edition, 2004.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

13. Andrew J. Wellings. Concurrent and Real-Time Programming in Java. Wiley, 2004.
Datori
Procedurālā programmēšana, objektorientētā programmēšana, Pascal un C++ valodu zināšanas,
procesu sinhronizācijas pamati.
DIP162 Programmēšanas valoda PASCAL UN DIP211 Programmēšanas valodas UN DPI230
Objektorientētā programmēšana

Tematu izklāsts
Tēma
Objektpamatotā valoda Ada’83 un objektorientētā valoda Ada’95. Ada standartu lietošana ražošanā: modernie projekti.

Stundu skaits
2

Aritmētiskie aprēķini valodā Ada. Laboratorijas darbs.
Pakotnes. Programma kā pakotņu kolekcija. Paralēlās programmēšanas pamatprincipi. Uzdevumu būtība un struktūra.
Neatkarīgu uzdevumu programmēšana valodā Ada. Laboratorijas darbs.
Uzdevumi ar parametriem (diskriminantiem). Uzdevumu sinhronizācija un satikšanās. Ieejas un pieņemšanas operatori.
Dinamisko uzdevumu ar diskriminantiem programmēšana valodā Ada. Laboratorijas darbs.
Uzdevumu izpildes kontrole. Uzdevumu prioritāte. Uzdevumu pabeigšana. Izņēmumu apstrāde uzdevumos.
Satikšanu programmēšana valodā Ada. Laboratorijas darbs.
Uzdevumu izvēle (selekcija) programmas izpildes laikā. Selektīvā operatora veidi. Atvērtās alternatīvas
Selektīvā operatora programmēšana valodā Ada. Laboratorijas darbs.
Resursu aizsardzība. Aizsargātie tipi. Aizsargāto operāciju ierobežojumi un praktiskā lietošana.
Aizsargāto tipu programmēšana valodā Ada. Laboratorijas darbs.
Java valodas pamati. Pavedieni Java programmā. Principiālās atšķirības pavedienu radīšanā starp Ada un Java.
Neatkarīgu pavedienu programmēšana valodā Java. Laboratorijas darbs.
Java pavedienu prioritāte. Pavedienu aizture un attiecīgā izņēmuma apstrāde. Pavediena palaišana un pabeigšana.
Resursu aizsardzība valodā Java. Laboratorijas darbs.

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj izstrādāt programmatūru Ada valodā bez paralelitātes atbalsta.
Zina laiksakritīgās programmēšanas īpatnības un ar to saistītas valodu konstrukcijas valodās Ada un
Java.
Spēj izstrādāt paralēlo programmatūru Ada valodā.
Spēj izstrādāt paralēlo programmatūru Java valodā.
Spēj spriest par paralelitātes problēmām neatkarīgi no programmēšanas valodas.
Spēj novērtēt ieguvumus, ko sniedz programmu adaptēšana laiksakritīgajai skaitļošanai.
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Rezultātu vērtēšanas metodes
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Ieskaites darba uzrakstīšana.
Ieskaites darba uzrakstīšana.

Laborat
1.0

Ieskaite
*

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
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Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI457
Vizuālā programmēšana
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Alksnis Gundars - Doktors, Docents
Ņikiforova Oksana - Doktors, Profesors
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, EN
Nav paredzēts

Priekšmetā tiek aplūkoti lietojumprogrammu vizuālas izstrādes jautājumi, demonstrējot
lietojumprogrammu izstrādes iespējas integrētās vidēs, izmantojot objektorientētās
programmēšanas valodas un paņēmienus. Detalizēti tiek aplūkoti vizuālo un nevizuālo
komponentu ietvari un bibliotēkas, ar kuru palīdzību tiek atvieglota darbvirsmas un tīmekļa
lietojumprogrammu integrācija ar datu avotiem, pārskatu veidošana un integrēšana
lietojumprogrammās. Priekšmets ir orientēts uz padziļinātu vizuālās izstrādes rīku pielietošanas
iemaņu apgūšanu un nostiprināšanu.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir padziļināti apgūt ar lietojumprogrammu vizuālu izstrādi saistītos jautājumus,
prasmēs
lai kursa noslēgumā studenti pārzinātu un spētu patstāvīgi lietot vismaz vienu integrētas izstrādes
vidi, kurā, izmantojot programmu ietvaru un bibliotēku vizuālos un nevizuālos komponentus un
rīkus, spētu izstrādāt darbvirsmas un tīmekļa lietojumprogrammas, kurās tiek izmantotas datu
ievades un manipulēšanas formas, dialogi un pārskati, un tiek nodrošināta integrācija ar datu
avotiem.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgais darbs sastāv no šādiem komponentiem:
- referāta par vizuālas izstrādes vides analīzi;
- izpildīto laboratorijas darbu noformēšanas un secinājumu izdarīšanas.
Literatūra
Sharp, John: Microsoft Visual C# 2008 Step by Step. Microsoft Press, 2007 – 656 p.
Brown, Erik: Windows Forms in Action. 2nd Ed., Manning Publications, 2006 – 752 p.
Silva, Vladimir: Practical Eclipse Rich Client Platform Projects. Apress, 2009 – 300 p.
Boeck, Heiko: The Definitive Guide to NetBeans™ Platform. Apress 2008 – 450 p.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Datorklase un datoros uzinstalētie programmatūras izstrādes rīki. Datorprojektors.
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekšēja pieredze ar mūsdienu operētājsistēmu grafiskajām lietotāja saskarnēm, datu bāzu
vadības sistēmām un objektorientētām programmēšanas valodām.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Kursa mērķi. Vērtēšanas kritēriji. Ievads vizuālās izstrādes vidēs. Lietojumprogrammas izstrādes projekta pārvaldība.
Klases, komponenti un to bibliotēkas. Lietojumprogrammu formas, vizuālie un nevizuālie komponenti.
Modālas formas. Vizuālie un nevizuālie komponenti. Lietojumprogrammu uzstādījumu pārvaldība. Darbs ar failiem.
Darbs ar datu avotiem. Datu avotu vizuālie un nevizuālie komponenti.
Darbs ar datu avotiem.
Pārskatu vizuālas veidošanas pamatprincipi un to integrēšana lietojumprogrammās.
Tīmekļa lietojumprogrammu formu vizuāla izstrāde un sasaiste ar datu avotiem.
Lietojumprogrammu palīdzības sistēmas un instalācijas sagatavošana. Referāta aizstāvēšana.
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Pārzina vismaz vienu integrētu vizuālās izstrādes vidi, tajā iespējamo lietojumprogrammu projektu
veidus un organizāciju. Spēj izskaidrot komponentu bibliotēku būtību un lietošanas scenārijus.
Spēj vizuāli projektēt darbvirsmas lietojumprogrammas formas un dialogus, aizpildot tos ar
vizuāliem un nevizuāliem komponentiem, pielāgojot to īpašības.

Prot izmantot datu avotu komponentus, izstrādes vidē projektējot datu bāzes struktūru un piesaistot
datu avotus lietojumprogrammu vajadzībām.

Stundu skaits
6
6
6
6
6
6
6
6

Rezultātu vērtēšanas metodes
Izpildīts laboratorijas darbs
‘Lietojumprogrammas izstrādes projekta
pārvaldība.’
Izpildīti laboratorijas darbi ‘Formas, vizuālie
un nevizuālie komponenti’ un 'Modālas
formas, lietojumprogrammas uzstādījumu
pārvaldība.'
Izpildīts laboratorijas darbs ‘Darbs ar datu
avotiem.’

Spēj veidot pārskatus, datus ņemot no datu avotiem, lietojot datu kārtošanu, grupēšanu un filtrēšanu,
un integrēt pārskatu funkcionalitāti lietojumprogrammās.
Spēj vizuāli veidot tīmekļa lietojumprogrammas formas, kas sasaistītas ar datu avotiem un ļauj
saglabāt formā ievadītās vērtības.
Prot integrēt lietojumprogrammās palīdzības dokumentāciju un sagatavot lietojumprogrammas
projekta instalāciju.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara
*

KP
Vasaras
3.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Izpildīts laboratorijas darbs ‘Pārskatu vizuāla
veidošana.’
Izpildīts laboratorijas darbs ‘Tīmekļa
lietojumprogrammas formas vizuāla izstrāde.’
Izpildīts laboratorijas darbs
'Lietojumprogrammas projekta instalācijas
sagatavošana.'

Laborat
2.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI458
Lietišķā datorgrafika
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Rusakovs Pāvels - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Vektorgrafika un rastra grafika. Vides CorelDRAW pamati. Objekti un objektu pārveidošanas vidē
Corel DRAW. Ģeometriskās operācijas ar objektiem. Attēlu eksports / imports. Kaligrafiskās
līnijas. Krāsu paletes. Speciālie efekti: pārtecēšana, perspektīva, konteineri, rāmītis, lēcas, 3D attēli. Interaktīvie rīki. Gradienti un raksti. Darbs ar tekstu. Rastra attēlu apstrāde vidē
CorelDRAW. Patstāvīgais darbs ar Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Quark XPress, Adobe
Pagemaker.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir sagatavot speciālista, kurš brīvi strādā CorelDRAW programmatūrā, kā arī
prasmēs
labi informēts par Adobe Photoshop un Quark XPress iespējām. Students spēj veidot sarežģītus
vektorgrafikas attēlus, kurus var lietot kā poligrāfijā, tā arī tīmekļa lietojumu izstrādē. Students labi
informēts par vektorgrafikas un rastra grafikas principiem, krāsu modeļiem, spēj pielietot savās
zināšanas arī citā programmatūrā (piemēram, Adobe Illustrator, Corel Photopaint). Students ir
orientēts uz datorizdevniecības biznesu.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Priekšmeta pamats ir lekcijas un laboratorijas darbi. Mācībspēks piedāvā papildus tēmas
publiskajai apspriešanai. Laboratorijā var būt izpildīti papildus eksperimenti.
Literatūra
1. Shane Hunt. CorelDRAW 8: Inventive Techniques & Outrageous Effects. USA, North Carolina,
"Ventana", 1998.
Хант Ш. Эффекты в CorelDRAW. Санкт-Петербург, "BHV", 1999.
2. Gary David Bouton. CorelDRAW: The Official Guide. McGraw-Hill Osborne Media, 2008.
3. Steve Bain. CorelDRAW 12: The Official Guide. McGraw-Hill Osborne Media, 2004.
4. Бурлаков М. В. CorelDRAW 12. Санкт-Петербург, BHV, 2004.
5. David Blatner, Bruce Fraser. Real World Adobe Photoshop CS. Peachpit Press, 6th edition,
2004.
6. Deke McClelland. Adobe Photoshop CS5 One-on-One. Deke Press, 1 edition, 2010.
7. Cyndie Shaffstall. Quarkxpress 8: Production Tricks And Experts' Tips. ThePowerXChange,
LLC, 1st edition, 2008.
8. David Blatner. Real World QuarkXPress 7. Peachpit Press, 1 edition, October 22, 2007.
9. Olav Martin Kvern, David Blatner. Real World Adobe InDesign CS4. Peachpit Press, 1 Pap/Dig
edition, 2009.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

10. Gordon Woolf. How to Start and Produce a Magazine or Newsletter. The Worsley Press, 4
edition, 2004.
Datori
Rastra grafikas pamati, vektorgrafikas pamati, krāsu modeļi.
DAA305 Datorgrafikas pamati

Tematu izklāsts
Tēma
Ievads datorgrafikā. Rastra grafika un vektorgrafika (objektorientētā grafika). Vektorgrafikas pamatjēdzieni.
CorelDRAW vides parametri. Elementāras vizuālās operācijas ar objektiem: kopēšana, pārvietošana, izmēru norādīšana.
Vienkāršie zīmējumi CorelDRAW vidē. Laboratorijas darbs.
Objektu izlīdzināšana. Objektu šķērsošana, apgriešana un apvienošana (komandas Intersection, ...). Objektu kombinēšana.
Mezgli kā objekta pamats. Mezglu veidi: simetriskie, gludie un asie. Darbs ar mezgliem (rīks Shape). Mezglu redaktors.
Firmas emblēmas zīmēšana ar Intersection, Trim un Weld komandu palīdzību. Laboratorijas darbs.
Vektoru un rastru attēlu imports/eksports. Līniju zīmēšana. Rīki Freehand un Bezier. Kaligrāfiskas līnijas.

Stundu skaits
2
2
2
2
2
2
2

Papildus rīki līniju zīmēšanai: Pen Tool un Polyline Tool. Līniju apgriešana un dzēšana. Rīki Eraser un Knife.
Simetrisko objektu zīmēšana. Laboratorijas darbs.
Krāsu modeļi. Krāsas uztveršana ar cilvēka acīm. Modeli RGB (Red, Green, Blue) un CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black).
Drukājamas un nedrukājamas krāsas. Krāsu paletes. Jaunas krāsas saglabāšana paletēs. Standartizētu palešu pārskats.
Zīmēšana ar mezglu redaktora palīdzību un kaligrāfija. Laboratorijas darbs.
Gradienti. Gradientu veidi. Divkrāsu gradienti un individuālie gradienti. Interaktīvā gradienta konstruēšana. Dzidrums.
Pārtecēšanas efekts (Blend). Efekta lietošanas principi. Pārtecēšana pēc uzdotā ceļa. Sarežģītā pārtecēšana.
Pārtecēšanas lietošana reklāmā un sarežģītas pārtecēšanas. Laboratorijas darbs.
Objekta uzmetums un uzmetuma parametri. Efekts
Daudzstūri, spirāles, režģi CorelDRAW vidē. Simetriskās rediģēšanas iespējas. Objektu izkropļošana (Distortion).
Čaulas un daudzstūri zīmējumos. Laboratorijas darbs.
Lēcas efekts (Lens). Lēcas veidi. Kontūras efekts (Contour). Rakstu veidi (Patterns). Vadotnes un slāni.
Mākslinieciskais teksts un paragrāfi. Teksta pārveidošana. Teksta izvietošana pēc uzdotā ceļa. Teksta garnitūras
Teksta lietošana zīmējumos. Laboratorijas darbs.
Trīsdimensiju iespējas un efekts
Krāsu dalīšana. Montēšana. Darbs ar drukāšanas iekārtām. Dokumenta sagatavošana izvadei. Izvades rezultāti.
Trīsdimensiju objektu veidošana. Laboratorijas darbs.

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj konstruēt sarežģītos grafiskos objektus, rediģējot mezglus un izpildot ģeometriskās
pārveidošanas.
Spēj strādāt ar vairāku tipu kaligrafiskajām līnijām.
Spēj lietot vairākus efektus: pārtecēšanu, lēcas, rāmīti, izkropļojumus.
Spēj strādāt ar krāsu paletēm, veidot nevienveidīgo aizliešanu.
Spēj veidot trīsdimensiju attēlus un kontrolēt to parametrus.
Spēj orientēties rastra attēlu apstrādē.
Spēj izpildīt maketēšanu.
Spēj demonstrēt teorētiskās un praktiskās zināšanas par lietišķo datorgrafiku citam speciālistam.
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
3.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Rezultātu vērtēšanas metodes
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Studiju darba rakstīšana.
Studiju darba rakstīšana.
Eksāmena darba rakstīšana.

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

29.05.2010 13:31

RTU studiju priekšmets "Moderno programmēšanas valodu praktikums"
12306 Lietišķo datorzinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI459
Moderno programmēšanas valodu praktikums
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Rusakovs Pāvels - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Valoda Java kā pilnīgi objektorientētā valoda. Klases, pakotnes, iekapsulēšanas aspekti.
Mantošana valodā Java. Klase Object kā visu klašu superklase. Interfeisi, to izmantošana
daudzkāršās mantošanas imitācijai. Klases - čaulas datu tipiem. Izņēmumu apstrāde. Kolekcijas, to
noskaņošana. Universālās datu struktūras. Sīklietotņu programmēšana. Bibliotēka Java Swing.
Valodas C++ 5.0 jaunās iespējas: vārdu telpas, bibliotēka STL, tipu pārveidošana, atribūtu
modifikācija. Valoda Python kā skriptu valoda. Elementāras operācijas. Saraksti, vārdnīcas,
daudzlīmeņu struktūras. Regulārās izteiksmes. Failu apstrāde. Objektorientētā programmēšana
Python valodā. Grafiskās iespējas Python valodā. C# iespējas salīdzinājumā ar Java iespējām.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir sagatavot speciālista, kurš var brīvi lietot trīs objektorientētās
prasmēs
programmēšanas valodas: Java, Python, C#. Students spēj izpildīt darba uzdevumus jebkurā C
grupas programmēšanas valodā. Savukārt, iegūtās Python valodas zināšanas atļauj ātri apgūt
jebkuru dinamisko programmēšanas valodu (piemēram, Ruby vai Lua). Students spēj izvēlēties
labāko valodu konkrētās problēmas risināšanai un pareizi lietot valodas rīkus. Students informēts
par dažām specifiskām problēmām: piemēram, par sīklietotņu programmēšanu, .NET ietvara
iespējām un dažādu valodu integrāciju .NET vidē.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Priekšmeta pamats ir lekcijas un laboratorijas darbi. Mācībspēks piedāvā papildus tēmas
publiskajai apspriešanai. Laboratorijā var būt izpildīti papildus eksperimenti.
Literatūra
1. Patrick Naughton, Herbert Schildt. Java 2: The Complete Reference, Third Edition. Osborne
Publishing, 3rd edition, 1999.
2. Herbert Schildt. Java 7: A Beginner's Guide, Fifth Edition. McGraw-Hill Osborne Media, 5
edition, 2010.
3. Joshua Bloch. Effective Java (2nd Edition). Prentice Hall, 2 edition, 2008.
4. David Flanagan. Java In A Nutshell, 5th Edition. O'Reilly Media, 5 edition, 2005.
5. Bruce Eckel. Thinking in Java (4th Edition). Prentice Hall, 4 edition, 2006.
6. Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel.Java How to Program, 7th Edition. Prentice Hall, 7 edition,
2007.
7. Mark Lutz. Learning Python: Powerful Object-Oriented Programming. O'Reilly Media, 4th
edition, 2009.
8. Alex Martelli. Python in a Nutshell, Second Edition (In a Nutshell (O'Reilly)). O'Reilly Media,
2 edition, 2006.
9. Mark Summerfield. Programming in Python 3: A Complete Introduction to the Python
Language (2nd Edition). Addison-Wesley Professional, 2 edition, 2009.
10. Hans Petter Langtangen. A Primer on Scientific Programming with Python (Texts in
Computational Science and Engineering). Springer, 1 edition, 2009.
11. Herbert Schildt. C# 4.0 The Complete Reference. McGraw-Hill Osborne Media, 1 edition,
2010.
12. Anders Hejlsberg, Mads Torgersen, Scott Wiltamuth, Peter Golde. The C# Programming
Language (3rd Edition). Addison-Wesley Professional, 3 edition, 2008.
13. Mark Michaelis. Essential C# 3.0: For .NET Framework 3.5 (2nd Edition) . Addison-Wesley
Professional, 2 edition, 2008.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas

14. Jesse Liberty, Brian MacDonald. Learning C# 3.0. O'Reilly Media, 3rd edition, 2008.
Datori
Objektorientētās programmēšanas principi, C++ valoda, algoritmu konstruēšana.

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

DPI230 Objektorientētā programmēšana UN DIP211 Programmēšanas valodas

Tematu izklāsts
Tēma
Valodas Java pamati. Baitu kods un virtuālā mašīna JVM (Java Virtual Machine). Drošums un drošība valodā Java.
Abstrakcija un iekapsulēšana valodā Java. Piekļuves specifikatori. Destruktora imitēšana ar finalizatora palīdzību.
Projekta veidošana Eclipse vidē. Pakotņu veidošana un informācijas importēšana no tām. Laboratorijas darbs.
Mantošana valodā Java. Mantošanas un metožu pārdefinēšanas aizliegšana. Masīvi. Tipu piemēru un objektu masīvi.
Saskarnes valodā Java. Konstanšu grupēšana ar saskarņu palīdzību. Rombveida mantošana: simetriskā un asimetriskā pieeja.
Klases un apakšklases radīšana valodā Java. Objektu masīva radīšana un apstrāde. Laboratorijas darbs.
Operācijas ar masīviem valodā Java. Masīvu kopēšanas aspekti. Pakotne java.util. Saskarnes Comparable un Comparator.
Klases-čaulas. Populāras klases no valodas Java pakotnes java.util. Saraksti, vārdnīcas, kopas.
Agregācija. Objektu secības kārtošana. Izņēmumi objektu pievienošanas/dzēšanas kontrolei. Laboratorijas darbs.
Sīklietotņu koncepcija un radīšanas pamati. Sīklietotnes dzīves cikls. Sīklietotnes atkļūdošana pārlūkprogrammā.
Notikumu apstrāde sīklietotnēs. Dažādu apstrādes shēmu analīze. Izvietošanas menedžeru lietošana.
Objektu identifikācija secībā. Vārdnīcas veidošana identifikācijas statistikas glabāšanai. Laboratorijas darbs.
Grafisko lietojumu izstrāde Java valodā. Bibliotēkas Swing koncepcija un lietošana.
Valodas Python pamati. Kontroles struktūras un aritmētisko aprēķinu īpašības. Izņēmumu ierosināšana un apstrāde.
Sīklietotnes radīšana. Laboratorijas darbs.
Vairāklīmeņu datu struktūras valodā Python. Vārdnīcu vārdnīcas, sarakstu vārdnīcas un tā tālāk. Darbs ar datnēm.
Klases un objekti valodā Python. Mantošana un agregācija. Dažu populāro metožu pārdefinēšana.
Saraksti un vārdnīcas valodā Python. Laboratorijas darbs.
Citi Python valodas lietošanas aspekti. Grafisko lietojumu izstrāde Python valodā.
.NET platformas īpašības. C# valoda kā .NET platformas bāzes valoda. Kods MSIL kā .NET lietojumu kompilācija.
Vairāklīmeņu datu struktūras un datnes valodā Python. Laboratorijas darbs.
Objektorientētās iespējas C# valodā. Sakritības un atšķirības no Java koncepcijām.
Integrācija ar .NET platformu. Citu valodu modifikāciju apskats .NET platformas kontekstā (IronPython, IronRuby).
Kolekciju lietošana C# valodā. Kārtošana un izņēmumi. Laboratorijas darbs.
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Zina valodu Java, Python un C# vispārīgo sintaksi.
Zina objektorientētās programmēšanas īpatnības un ar tām saistītas valodu konstrukcijas valodās
Java, Python, C++ un C#.
Spēj izstrādāt programmas valodās Java, Python un C# , kas implementē apgūtos programmēšanas
konceptus.
Zina valodas C++ jaunās iespējas.
Pārzina un prot pielietot valodu Java, Python, C++ un C# standarta bibliotēku pamatelementus.
Spēj salīdzināt valodas Java, Python un C# gan savā starpā, gan ar citām apgūtajām
objektorientētajām programmēšanas valodām.
Spēj demonstrēt teorētiskās un praktiskās zināšanas par vairākām objektorientētajām
programmēšanas valodām citam speciālistam.
Priekšmeta struktūra
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Rezultātu vērtēšanas metodes
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Studiju darba rakstīšana.
Eksāmena darba rakstīšana.

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "HTML valoda"
12306 Lietišķo datorzinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI461
HTML valoda
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Rusakovs Pāvels - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Hiperteksta jēdziens. HTML dokumenta struktūra. Elementa <meta> iespējas. Teksta formatēšana.
Sarakstu veidi. Attēlu iebūvēšana. Tabulas. Kadri. Cascading Style Sheets (CSS). CSS likumi un
to struktūra. Likumu sasaistīšana ar HTML dokumentu. Likumu prioritātes. Teksta formatēšana,
rāmīšu veidošana, elementu pozicionēšana, citas CSS iespējas. CSS attīstības tendences: CSS2 un
CSS3. Document Object Model (DOM). Skriptu koncepcija. Skriptu valodas JavaScript lietošana.
JavaScript mainīgie, kontroles struktūras, masīvi. Notikumu apstrāde. Formu apstrāde. Taimera
programmēšana. Statiskie un dinamiskie filtri. Dokumenta slāni. Objektu radīšana. Regulārās
izteiksmes. Ievadāmās informācijas kontrole. DOM + JavaScript: papildu iespēju analīze.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir sagatavot speciālista tīmekļa lietojumu izstrādē, kurš ir orientēts uz klienta
prasmēs
pusi. Students brīvi izstrādā jebkuras sarežģītības statiskās un dinamiskās tīmekļa lappuses,
pielieto HTML un CSS formatēšanu, programmē dažādus skriptus. Students saprot DOM, spēj
apstrādāt dažādus notikumus, nodrošināt animāciju ar skripta palīdzību. Students informēts par
citu objektu iebūvēšanu. Studentam ir papildu zināšanas par tīmekļa vietņu uzturēšanas aspektiem:
piemēram, par sadarbību ar meklēšanas serveriem.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Priekšmeta pamats ir lekcijas un laboratorijas darbi. Mācībspēks piedāvā papildus tēmas
publiskajai apspriešanai. Laboratorijā var būt izpildīti papildus eksperimenti.
Literatūra
1. Schengili-Roberts Keith. Core CSS Cascading Style Sheets, 2nd edition.
Prentice Hall, Inc., 2004.
Шенгили-Робертс Кейт. CSS: каскадные таблицы стилей. Библиотека профессионала,
второе издание. Москва, издательский дом “Вильямс”, 2005.
2. Goodman Danny. JavaScript & DHTML Cookbook. O’Reilly, 2003.
Гудман Д. JavaScript и DHTML. Сборник рецептов для профессионалов.
Санкт-Петербург, “Питер”, 2004.
3. XHTML2 Working Group Home Page. http://www.w3.org/MarkUp/.
4. Cascading Style Sheets Home Page. http://www.w3.org/Style/CSS/.
5. Danny Goodman. Dynamic HTML: The Definitive Reference. O'Reilly Media, 3 edition, 2006.
6. David Flanagan. JavaScript: The Definitive Guide: Activate Your Web Pages. O'Reilly Media, 6
edition, 2010.
7. Steven M. Schafer. HTML, XHTML, and CSS Bible. Wiley, 5 edition, 2010.
8. Alexei White. JavaScript Programmer's Reference (Wrox Programmer to Programmer). Wrox,
2009.
9. Cody Lindley. jQuery Cookbook: Solutions & Examples for jQuery Developers. O'Reilly
Media, 1 edition, 2009.
10. Bear Bibeault, Yehuda Katz, John Resig. jQuery in Action. Manning Publications, 1 edition,
2008.
11. Danny Goodman, Brendan Eich, Michael Morrison. JavaScript Bible. Wiley, 6 edition, 2007.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

12. Nicholas C. Zakas. Professional JavaScript for Web Developers (Wrox Programmer to
Programmer). Wrox, 2 edition, 2009.
Datori
Programmēšana vismaz vienā „C grupas” programmēšanas valodā, objektorientētās
programmēšanas principi.
DPI230 Objektorientētā programmēšana

Tematu izklāsts
Tēma
Hiperteksta jēdziens. Dinamiskais HTML. Mājas lapas kā ASCII - datnes. Mājas lapu daļas. Simbolu kodēšana.
Hipersaites ar citām mājas lapām. Horizontālās līnijas. Sakārtotie un nesakārtotie saraksti. Definīciju saraksti.
Mājas lapas satura formatēšana ar HTML palīdzību. Laboratorijas darbs.
Tabulas. Ieliktās tabulas. Hierarhiskās tabulas. Citas informācijas ielikšana tabulu šūnās. Kadri.
Kaskadētas stilu tabulas (CSS). CSS likumi un to lietošana mājas lapā. Klases, identifikatori. CSS likumu prioritāte.
Hierarhiskā kadru struktūra un tabulas mājas lapā. Laboratorijas darbs.
Absolūtas un relatīvas mērvienības. Atkarīgas no iekārtas mērvienības. Mājas lapas fons, krāsa un citi parametri.
Rāmīšu formatēšana ar CSS palīdzību. 2D un 3D rāmīši. Mājas lapu elementu izvietošana telpā: 2.5D stils.
Mājas lapas satura formatēšana ar CSS palīdzību. Laboratorijas darbs.
Pārlūkprogrammas objektmodelis. Mājas lapas elementu dinamiskā adresēšana. Kolekcijas jēdziens. Kolekcija all.
Informācijas saņemšana par elementu numuriem un identifikatoriem. Elementu kolekciju iegūšana. Dinamiskas operācijas.
Dinamiskas izmaiņas mājas lapas saturā. Laboratorijas darbs.
JavaScript objektu veidi. Objekts style. Jaunu CSS likumu dinamiskā pievienošana.
Masīvi. Operācijas ar masīvu elementiem. Masīvu kārtošana. Vārdnīcu radīšana uz masīvu pamata. Teksta virknes.
Elementārās datorspēles programmēšana. Laboratorijas darbs.
DOM objekts window. Logu radīšana un aizvēršana. Loga parametru regulēšana. Iebūvētās dialoga formas. Modālie logi.
Formu elementi. Papildus DHTML formu elementi. Formu elementu adresēšana un stāvokļa kontrole ar skriptu palīdzību.
Formas radīšana, ievadītas informācijas analīze un lietotāja kļūdu komentēšana. Laboratorijas darbs.
DOM objekti document (dokuments), history (vēsture) un navigator (navigators).
DOM objekti location (izvietošana) un event (notikums).
Notikumu kontrole ar objekta event palīdzību. Laboratorijas darbs.
Filtri. Statiskie un dinamiskie filtri. Populāro filtru parametri, praktiskās lietošanas aspekti.
Klases un objekti. Prototipi. Taimera programmēšana. Multimedija informācijas izvietošana.
Filtru programmēšana ar taimera palīdzību. Laboratorijas darbs.
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Izprot tīmekļa lapu uzbūves un izstrādes pamatprincipus.
Zina iezīmēšanas valodas HTML, stila lapas valodas CSS un skriptu valodas JavaScript iespējas un
vispārīgo sintaksi.
Pārzina interfeisa DOM iespējas un prot šo interfeisu pielietot dinamiskam darbam ar tīmekļa
dokumentu saturu.
Ar klienta puses tehnoloģiju palīdzību spēj izstrādāt augstas sarežģītības tīmekļa lapas un pamatot
tehnoloģiju izvēli.
Spēj izstrādāt personisko tīmekļa vietni ar vairākiem dinamiskiem risinājumiem.
Spēj demonstrēt teorētiskās un praktiskās zināšanas par tīmekļa risinājumiem klienta pusē citam
speciālistam.
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Rezultātu vērtēšanas metodes
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana.
Studiju darba rakstīšana.
Eksāmena darba rakstīšana.

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Lielu programmsistēmu izstrādes objektorientētā tehnoloģija un rīki"
12306 Lietišķo datorzinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI465
Lielu programmsistēmu izstrādes objektorientētā tehnoloģija un rīki
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Ņikiforova Oksana - Doktors, Profesors
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN
Nav paredzēts

Priekšmetā tiek aplūkota objektorientētas tehnoloģijas lietošana lielu programsistēmu izstrādē.
Īpaša uzmanība ir pievērsta sistēmas analīzes, projektēšanas un programmēšanas uzdevumiem.
priekšmetā ir aplūkotas dažas metodes, tehnikas un rīki, kas tiek lietoti objektorientētā
programsistēmu izstrādē. Praktisko iemaņu iegūšanai tiek lietots objektorientētās sistēmas
modelēšanas, projektēšanas un koda ģenerēšanas rīks Sparx Enterprise Architect.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Mērķis ir apgūt ar objektorientētu tehnoloģiju lielu programsistēmu izstrādē saistītos jautājumus,
prasmēs
ka arī iemācīties lietot esošos rīkus objektorientētas sistēmas izstrādē.
Uzdevumi:
- aplūkot sistēmas izstrādes posmus, skatoties no objektorientācijas viedokļa
- iemācīties lietot UML valodas diagrammas sistēmas analīzes un projektēšanas fāzēs
- iemācīties lietot objektorientētu sistēmas modeli lielas programmatūras sistēmas izstrādē
- iemācīties analizēt dažādas metodes un rīkus objektorientētas sistēmas izstrādē: raksturīpašības,
priekšrocības, trūkumi, uzdevumu klase
- iemācīties praktiski lietot iegūtas zināšanas uzdotās programsistēmas izstrādē
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Katram laboratorijas darbam uzdevums ir uzdots tā, ka studentiem ir piedāvāts izpildīt daļu no
uzdevuma pasniedzēja vadībā un atlikusi uzdevuma daļu pēc analoģijas izpildīt patstāvīgi.
Literatūra
1.R.Pressman.Software Engineering:A Practitioner's Approach.McGraw-Hill, 2007
2.Rumbaugh J. et al..Object Modeling Technique. Prentice Hall,1991.
3. Sommerville I. Sofware Engineering, Addison Wesley, 2007
4. Satzinger J. et. al. Object Oriented Analysis and Design, Prentice Hall, 2009
5. Up to date documentation of Usage of Sparx Enterprise Architect, available at www.sparx.com
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Software available at the department's computer classroom
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Vēlāma iepriekšēja iepzīšanas ar kādu no objektorientētas programmēšanas valodām un priekšstats
par programmatūras izstrādes dzīves ciklu
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Programmatūras izstrādes vispārēja uzbūve. Programmatūras izstrādes dzīves cikls. OOT lietošanas motivācija.
UML notācijas loma objektorientētā tehnoloģijā. Prasību specificēšana lietošanas gadījumu diagrammas veidā.
Sistēmas konceptuālo klašu diagrammas veidošana. Sistēmas struktūras definēšanas pamati.
Objektu mijiedarbības projektēšana. UML secību un komunikācijas diagrammas.
Sistēmas realizācijas klašu proejktēšana. Klašu stereotipi.
Koda ģenerēšanas principi no sākotnējas klašu diagrammas. Modeļvadāmas arhitektūras pamata uzbūve.
Sistēmas uzvedības modelēšana. Stāvokļu un aktivitāšu diagrammu vieta programmatūras sistēmas realizācijā.
Modeļvadāmas programmatūras izstrādes atbalsta rīki. Metodes un tehnikas koda ģenerēšanas uzdevumā.
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj veidot UML lietošanas gadījumu diagrammu sākotnēji definētām prasībām
Spēj veidot sistēmas konceptuālo klašu diagrammu atbilstoši problēmvides aprakstam
Spēj veidot secību diagrammu atbilstoši lietošanas gadījuma un konceptuālo klašu diagrammas
informācijai (manuāli un ar rīka palīdzību)
Spēj izmantot secību diagrammā esošo informāciju klašu diagrammas veidošanā (manuāli un ar rīka
palīdzību)
Spēj ģenerēt programmatūras kodu no klašu diagrammas
Orientējas sistēmas uzģenerētajā kodā un spēj lietot to turpmākas sistēmas izstrādē

Stundu skaits
4
4
4
4
4
4
4
4

Rezultātu vērtēšanas metodes
Pasniedzēja uzdevuma izpildes pārbaude
Pasniedzēja uzdevuma izpildes pārbaude
Pasniedzēja uzdevuma izpildes pārbaude
Pasniedzēja uzdevuma izpildes pārbaude
Pasniedzēja uzdevuma izpildes pārbaude
Pasniedzēja uzdevuma izpildes pārbaude

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
1.0

Ieskaite
*

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Biznesoptimizācija ar datortīkliem"
12306 Lietišķo datorzinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI469
Biznesoptimizācija ar datortīkliem
Brīvās izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Rusakovs Pāvels - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN
Nav paredzēts
Elektroniskā dokumentācija un "bezpapīra" darba stils. Automatizācija darbā ar dokumentiem.
Darbinieku sadarbības paaugstināšana. Lēmums kā kolektīva diskusijas produkts. Korporatīvie
tīkli un organizācijas pasūtītāji. Korporatīva tīkla ētika. Intranet praktiskie pielikumi: atskaites,
pakalpojumi, preiskuranti, utt. Informācijas drošuma jautājumi. Investīcijas korporatīvos tīklos un
to izdevīgums. Intranet izmantošanas izmaksas. Bastion host kā kontroles punkts.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
1.Intranet Solutions. Oficial Microsoft. BHV-Sankt Peterburg, 1998.2.Lynn M.Bremner, Anthony
F.Iasi, Al Servati. Intranet Bible. 1998
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Lietišķo datorzinātņu prof.gr. datorklase
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Semestris
Rudens Pavasara
1.

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
Laborat
0.0
1.0

Ieskaite
*

Pārbaudījumi
Eksām.
Darbs

Brīvās izvēles pārbaudījumi
Ieskaite Eksām.
Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

29.05.2010 14:24

RTU studiju priekšmets "Vizuālās programmēšanas pamati (studiju projekts)"
12306 Lietišķo datorzinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI723
Vizuālās programmēšanas pamati (studiju projekts)
Obligātais/Obligātais izvēles
Pamatstudiju
Profesionālais
Datorika
Alksnis Gundars - Doktors, Docents
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV
Nav paredzēts

Priekšmetā tiek aplūkoti vizuālās programmēšanas pamatjautājumi, demonstrējot
lietojumprogrammu vizuālas izstrādes iespējas integrētās izstrādes vidēs, izmantojot
objektorientētās programmēšanas valodas. Detalizēti tiek aplūkoti ietvari un bibliotēkas, kas
piedāvā vizuālus un nevizuālus komponentus darbvirsmas un tīmekļa lietojumprogrammu
integrācijai ar datu avotiem, kā arī pārskatu veidošanai un integrēšanai lietojumprogrammās.
Priekšmets ir orientēts uz praktisko iemaņu nostiprināšanu, pa posmiem patstāvīgi izstrādājot
lietojumprogrammatūru un kursa beigās to aizstāvot.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir apgūt vizuālās programmēšanas pamatjautājumus, lai kursa noslēgumā
prasmēs
studenti spētu patstāvīgi lietot integrētas izstrādes vides, lai, izmantojot programmu ietvaru un
bibliotēku vizuālos un nevizuālos komponentus, izstrādātu darbvirsmas un tīmekļa
lietojumprogrammas, kurās tiek izmantotas datu ievades un manipulēšanas formas un pārskati, un
tiek nodrošināta integrācija ar datu avotiem.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Priekšmeta apguves gaitā studenti studiju projekta ietvaros izstrādā lietojumprogrammu. Projekts
tiek īstenots patstāvīgi veicot darbus šādos posmos:
- lietojumprogrammas projekta izveide;
- vizuālo un nevizuālo komponentu lietošana;
- vizuāla datu avotu piesaistīšana un izmantošana;
- pārskata vizuāla veidošana;
- tīmekļa formas vizuāla izstrāde;
- projekta aizstāvēšana.
Darbi tiek plānoti, lai katru posmu studenti vispirms realizētu pasniedzēja vadībā, bet pēc tam
patstāvīgi izpildītu līdzīgu uzdevumu, demonstrējot jauniegūtās iemaņas.
Literatūra
Sharp, John: Microsoft Visual C# 2008 Step by Step. Microsoft Press, 2007 – 656 p.
Brown, Erik: Windows Forms in Action. 2nd Ed., Manning Publications, 2006 – 752 p.
Silva, Vladimir: Practical Eclipse Rich Client Platform Projects. Apress, 2009 – 300 p.
Boeck, Heiko: The Definitive Guide to NetBeans™ Platform. Apress 2008 – 450 p.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Computer class with preinstalled required development software packages. Projector.
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekšēja pieredze ar mūsdienu operētājsistēmu grafiskajām lietotāja saskarnēm, datu bāzu
vadības sistēmām un objektorientētām programmēšanas valodām.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti
DPI232 Objektorientētā programmēšana UN DIP120 Operētājsistēmas UN DSP103 Datu bāzu
tehnoloģijas

Tematu izklāsts
Tēma
Kursa mērķi. Vērtēšanas kritēriji. Ievads vizuālās izstrādes vidēs. Lietojumprogrammas izstrādes projekta pārvaldība.
Klases, komponenti un to bibliotēkas. Darbvirsmas lietojumprogrammu vizuālie elementi.
Vizuālo komponentu apskats.
Nevizuālo komponentu apskats. Darbs ar failiem.
Darbs ar datu avotiem. Datu avotu vizuālie un nevizuālie komponenti.
Pārskatu vizuālas veidošanas pamatprincipi un to integrēšana lietojumprogrammās.
Tīmekļa lietojumprogrammu formu vizuāla izstrāde un sasaiste ar datu avotiem.
Lietojumprogrammu sagatavošana instalācijai. Projekta aizstāvēšana.
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Pārzina vismaz vienu integrētu vizuālās izstrādes vidi, tajā iespējamo lietojumprogrammu projektu
veidus un organizāciju. Spēj izskaidrot komponentu bibliotēku būtību un lietošanas scenārijus.
Spēj vizuāli projektēt darbvirsmas lietojumprogrammas formas un dialogus, aizpildot tos ar
vizuāliem un nevizuāliem komponentiem, pielāgojot to īpašības.

Stundu skaits
4
4
4
4
4
4
4
4

Rezultātu vērtēšanas metodes
Izpildīts posms ‘Lietojumprogrammas
projekta izveide.’
Izpildīts posms ‘Vizuālu un nevizuālu
komponentu lietošana.’

Prot izmantot datu avotu komponentus, izstrādes vidē projektējot datu bāzes struktūru un piesaistot
datu avotus lietojumprogrammu vajadzībām.
Spēj veidot pārskatus, datus ņemot no datu avotiem, lietojot datu kārtošanu, grupēšanu un filtrēšanu,
un integrēt pārskatu funkcionalitāti lietojumprogrammās.
Spēj vizuāli veidot tīmekļa lietojumprogrammas formas, kas sasaistītas ar datu avotiem un ļauj
saglabāt formā ievadītās vērtības.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Izpildīts posms ‘Datu avotu komponentu
izmantošana.’
Izpildīts posms ‘Pārskatu vizuāla veidošana.’
Izpildīts posms ‘Tīmekļa lietojumprogrammas
formas vizuāla izstrāde.’

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
*
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RTU studiju priekšmets "Maģistra darbs"
12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DSP002
Maģistra darbs
Gala pārbaudījums
Augstākā līmeņa
Akadēmiskais
Grundspeņķis Jānis - Habilitētais doktors, Profesors
1 daļa, 20.0 kredītpunkti, 30.0 EKPS kredītpunkti
LV
Nav paredzēts

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Literatūra

Maģistra darbs ir oriģināls zinātniski pētniecisks autora darbs, kurā analītiski, eksperimentāli un
praktiski tiek novērtētas un integrētas informācijas tehnoloģijas un komunikācijas nozares
uzdevumu risināšanai eksistējošās zinātniskās un lietišķās metodes, metodoloģijas, tehnoloģijas,
izstrādes rīki, datorsistēmas un valodas.
Maģistra darba mērķis ir dot iespēju studentam, pamatojoties uz savām zināšanām veikt
pētnieciskā uzdevuma risināšanu, pamatoti pieņemt lēmumus, loģiski secīgi un argumentēti
izklāstīt un prezentēt iegūtus rezultātus, pierādot spējas veikt pētniecisku darbu un diskusiju augstā
profesionālā līmenī.
RTU noslēgumu darbu noformēšanas noteikumi. Rīga: RTU, 2001.-14 lpp.
STPK Metodiskie norādījumi ir publicēti katedras mājas lapā

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj analizēt, klasificēt, salīdzināt zinātniski pētnieciskā un tehniskā literatūrā izklāstītās idejas
saskaņā ar darba uzdevumu.

Rezultātu vērtēšanas metodes
Atbilstība darba uzdevumam, darba vadītāja
un recenzenta pozitīvs vērtējums par
literatūras analītiskā apskata pilnīgumu un
mūsdienīgumu.
Spēj lietot izskatītās metodes, metodoloģijas, tehnoloģijas, datorsistēmas un izstrādes rīkus un
Darba vadītāja un recenzenta pozitīvs
valodas uzdevumu risināšanai.
vērtējums par metožu, metodoloģiju,
tehnoloģiju utt. atbilstošu lietošanu uzdevumu
risināšanai.
Prot formulēt problēmas, kuras eksistē pētāmā jomā, spēt izteikt pieņēmumus par šo problēmu
Skaidri, precīzi un pamatoti maģistra darbā
cēloņiem.
formulētas pētāmās problēmas un to
pamatojums.
Prot integrēt iegūtās zināšanas un izteikt pieņēmumus par šo problēmu iespējamiem risinājumiem.
Darba vadītāja un recenzenta pozitīvs
vērtējums par darbā piedāvātiem problēmu
risinājumiem.
Spēj pamatot savus lēmumus par problēmu risināšanas iespējām, un, ja nepieciešams, veikt papildus Pamatoti izvēlēts un, iespējams, analizēts
analīzi.
risinājums, kas risina vienu vai vairākas
atklātās problēmas un ir ieguvis darba vadītāja
un recenzenta pozitīvu vērtējumu.
Spēj prezentēt, argumentēti izskaidrot un diskutēt par sava darba aspektiem publiskā auditorijā.
Darbs noformēts atbilstoši noteikumiem.
Prezentācija, kurā izskaidrota darba būtība un
darba rezultāti. Darba rezultātu publiska
aizstāvēšana un argumentētas atbildes uz
jautājumiem un piezīmēm.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
20.0

Lekcijas
0.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
*
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RTU studiju priekšmets "Prakse"
12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DSP010
Prakse
Prakse
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Grundspeņķis Jānis - Habilitētais doktors, Profesors
Ciekure Judīte - Lektors
1 daļa, 26.0 kredītpunkti, 39.0 EKPS kredītpunkti
Nav paredzēts

Maģistra profesionālo studiju programmā ietilpst studentu prakse ārpus izglītības iestādes. Tā
paredzēta teorētisko zināšanu nostiprināšanai un lietošanai, lai iegūtu praktiskās iemaņas
sistēmanalītiķa profesijā. Prakse paredzēta, lai palīdzētu studentiem veiksmīgi iekļauties darba
tirgū. Prakse galvenokārt noris organizācijās, kuras veic programmatūras izstrādi. Tās ietvaros
studenti analizē biznesprocesu, izstrādā prasības IT risinājumam un piedalās šo risinājumu
attīstīšanā, kā arī veic citus uzdevumus, kas atbilst sistēmanalītiķa profesijas standarta prasībām.
Praksei ir divas daļas ražošanas prakse (20KP) un pētnieciskā prakse, pētnieciskās prakses apjoms
atkarīgs no studenta iepriekšējās izglītības: pēc bakalaura akadēmiskajām studijām tas ir 12KP,
pēc bakalaura profesionālajām 6KP.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Prakses mērķis ir studiju laikā iegūto teorētisko zināšanu nostiprināšana un praktisko iemaņu un
prasmēs
prasmju attīstīšana sistēmanalītiķa profesijai atbilstošu uzdevumu patstāvīgas risināšanas gaitā un
pētniecības prasmju pilnveidošana, praktikantam kā sistēmanalītiķim piedaloties projektu izstrādes
procesā.
Veicot sistēmanalītiķa profesijai atbilstošu darbu, studenti iegūst vai pilnveido šādas prasmes:
–strādāt ar tehnisko dokumentāciju un standartiem;
–veidot un lietot shēmas, un diagrammas; Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Students patstāvīgi veic individuālo uzdevumu, kuru sagatavo prakses vadītājs uzņēmumā.
Uzdevumu tematikai jāatbilst mūsdienu prasībām datorzinātnē un uzņēmuma darbības specifikai.
Individuālā uzdevuma tēma ir balstīta uz RTU jau iegūto teorētisko zināšanu izmantošanu, un
patstāvīgu jaunu tēmu apguvi. Prakses noslēgumā tiek rakstīts pārskats par veikto darbu.
Literatūra

1.L.Zaiceva, M.Kirikova, J.Ciekure Maģistra profesionālo studiju programmas „Datorsistēmas”
sistēmanalītiķa profesijas prakses darba programma, RTU, Rīga, ISBN 9984-32-611-X, 2006. – 23
lpp.
2.G.Matisons, J.Ciekure Metodiskie norādījumi maģistra profesionālo studiju programmas
„Datorsistēmas” sistēmanalītiķa profesijas studentiem praksē, RTU, Rīga, ISBN 9984-32-575-X,
2006. – 31 lpp.
3.J.Bule, G.Matisons, J.Ciekure Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem uzņēmumos maģistra
profesionālo studiju programmas „Datorsistēmas” sistēmanalītiķa profesijas studentu prakses
organizēšanai un īstenošanai, RTU, Rīga, ISBN 9984-32-623-3, 2006. – 18 lpp.
Prakses teorētiskā bāze ir šādi studiju laikā apgūtie mācību priekšmeti: Programmatūras plānošana
un metroloģija; Informācijas sistēmu metodoloģijas; Lielu programmsistēmu izstrādes
objektorientētā tehnoloģija un rīki; Programmēšana datortīklu vidē; Risinājumu apstrāde Microsoft
vidē; Integrētais CASE rīks GRADE; Intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes;

Nepieciešamās priekšzināšanas

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Praktiski iepazīstas ar sistēmanalītiķa lomu konkrētas organizācijas darba vidē, prot izvēlēties un
lietot sistēmanalīzes metodiku
Praktiskajā darbā pilnveido prasmi izmantot sistēmas analīzes un modelēšanas metode

Spēj strādāt ar tehnisko dokumentāciju un sagatavot dokumentus atbilstoši standartam
Spēj aizstāvēt savus risinājumus, pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara
*

KP
Vasaras
26.0

Lekcijas
0.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Rezultātu vērtēšanas metodes
Prakses atskaitē aprakstīta uzņēmuma
organizatoriskā struktūra, biznesa procesi un
vadības metodes
Prakses atskaitē aprakstīta sistēmas analīzes
un modelēšanas metožu izmantošana
konkrētam uzdevumam
Prakses atskaite noformēta atbilstoši
standartam
Publiski aizstāvēts prakses pārskats un
saņemts pozitīvs vērtējums

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
*

Rīgas Tehniskā universitāte
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RTU studiju priekšmets "Bakalaura darbs ar projekta daļu"
12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DSP012
Bakalaura darbs ar projekta daļu
Gala pārbaudījums
Pamatstudiju
Profesionālais
Grundspeņķis Jānis - Habilitētais doktors, Profesors
1 daļa, 12.0 kredītpunkti, 18.0 EKPS kredītpunkti
LV
Nav paredzēts

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Literatūra

Bakalaura darbs ietver analītisku pētījumu un praktiska risinājuma izstrādi lietišķo datorsistēmu
specializācijas pārstāvētajās zinātnes un profesionālās darbības jomās par studentam individuāli
uzdoto tematu. Pētījuma rezultāti balstās uz patstāvīgi veiktu zinātniskās un tehniskās literatūras
avotu un esošo risinājumu analīzi. Praktiskais risinājums ietver programmatūras vai tās prototipa
izstrādi.
Bakalaura darba mērķis ir pierādīt studenta spējas patstāvīgi veikt pētījumu, kurā tā autors parāda
prasmi profesionālajās studijās iegūtās zināšanas, atlasīt un analizēt literatūras avotos aprakstītus
teorētiskus un praktiskus risinājumus, kā arī tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem. Darba
autors spēj pareizi izvēlēties nepieciešamās tehnoloģijas (programmēšanas valodas,
programmatūras izstrādes rīkus, citus rīkus), veikt prasību analīzi, projektēšanu un
implementēšanu.
1. RTU noslēgumu darbu noformēšanas noteikumi. Rīga: RTU, 2001.-14 lpp.
2. STPK Metodiskie norādījumi ir publicēti katedras mājas lapā
3. Latvijas Valsts standarti programmatūras izstrādes jomā.

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj lietot zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, veikt sistēmu analīzi un izvērtēt esošos un
iespējamos risinājumus.
Spēj veikt prasību analīzi, izveidot prasību specifikāciju un sistēmas projektējumu.

Spēj veikt programmatūras implementāciju.

Parāda izpratni par pētījumu metodēm, rezultātiem un praktiskiem risinājumiem, kā arī prot tos
izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
12.0

Lekcijas
0.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Rezultātu vērtēšanas metodes
Bakalaura darbā ir iekļauta pētnieciskā daļa,
par ko saņemts pozitīvs darba vadītāja un
recenzenta vērtējums.
Bakalaura darbā ir iekļauta prasību
specifikācija un sistēmas projektējuma
elementi (ER, UML diagrammas, algoritmu
shēmas u.c.), par ko saņemts pozitīvs darba
vadītāja un recenzenta vērtējums.
Bakalaura darbā ir iekļauts sistēmas
realizācijas apraksts (t.sk. pirmkoda piemēri,
ekrānformas, pārskati u.c.), par ko saņemts
pozitīvs darba vadītāja un recenzenta
vērtējums.
Pozitīvs valsts pārbaudījuma komisijas
lēmums par patstāvīgi izstrādāta un noformēta
bakalaura darba atbilstību prasībām
profesionālā bakalaura grādam un piektā
līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
*

Rīgas Tehniskā universitāte
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RTU studiju priekšmets "Ievads mākslīgajā intelektā"
12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DSP207
Ievads mākslīgajā intelektā
Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Pamatstudiju
Profesionālais
Datorika
Grundspeņķis Jānis - Habilitētais doktors, Profesors
Ciekure Judīte - Lektors
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Priekšmetā tiek apskatītas mākslīgā intelekta vēsturiskās saknes, paskaidrota Tjūringa testa būtība.
Apskatīta problēmas attēlošana ar stāvokļu telpu un stāvokļu telpas pārmeklēšanas algoritmi. Dots
ieskats dabīgās valodas apstrādes procesā un zināšanu atspoguļošanas pamatprincipos. Aplūkota
ekspertu sistēmas uzbūve un darbības principi. Apskatīta tēlu pazīšanas kā klasifikācijas uzdevuma
nostādne, perceptrona uzbūve un darbības pamati, loģiskā sliekšņa elementa apmācības metodes
un algoritmi. Dots ieskats modernajās pieejās mākslīgajā intelektā.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir palīdzēt studentiem izprast mākslīgā intelekta pētījumu sfēru un apgūt
prasmēs
terminoloģiju. Kursu nobeidzot studenti zina mākslīgā intelekta vēsturiskos pamatus, prot attēlot
problēmas stāvokļu telpu un realizēt pārmeklēšanas algoritmus, kā arī novērtēt to darbietilpību.
Studenti saprot dabīgās valodas apstrādes procesu, zina valodas analīzes līmeņus, spēj izveidot
ekspertu sistēmu, izmantojot ekspertu sistēmas čaulu, saprot klasifikatora darbības principus un
prot realizēt apmācības algoritmu ar kļūdu labojumu.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Priekšmeta apguves laikā studentiem jāizpilda patstāvīgais darbs, kurā jārealizē trīs uzdevumi.
1. uzdevums – pārmeklēšanas stratēģijas: studentam jāizvēlas reāla praktiska problēma un jāattēlo
šīs problēmas stāvokļu telpa. Izvēlētajā stāvokļu telpā ir jārealizē četri pārmeklēšanas algoritmi.
2. uzdevums – ekspertu sistēma: jāiepazīstas ar kādas dotās ekspertu sistēmas čaulas uzbūvi un
darbību, un jāizveido sava ekspertu sistēma.
3. uzdevums – klasifikators:
saprast klasifikatora darbības principus un realizēt apmācības algoritmu ar kļūdu labojumu.
Literatūra
Pamatliteratūra:
- Luger G.F. and Stubblefield W.A. Artificial Intelligence. Structures and Strategies for Complex
Problem Solving. Addison-Wesley Longman, Harlow, England, 1998.
Grāmata satur visu dotajam lekciju kursam vajadzīgo informāciju. Tajā aprakstīta mākslīgā
intelekta vēsture, attīstības posmi un pētījumu virzieni, struktūras un stratēģijas stāvokļu telpas
pārmeklēšanai, heiristiskā pārmeklēšana un visas četras zināšanu atspoguļošanas shēmu klases.
Bez dotajā lekciju kursā vajadzīgā mācību materiāla grāmatā vēl aprakstīti tādi jautājumi kā
programmēšanas tehnikas mākslīgā intelekta uzdevumu risināšanai (programmēšanas valodas
PROLOG un LISP), dabīgās valodas izpratne, automātiskās spriešanas sistēmas, un plašs mašīnas
apmācības metožu spektrs.
- J.Grundspeņķis. Ievads intelektuālās sistēmās, Rīgas tehniskā universitāte, Rīga, 1993.
Lekciju konspektā apskatīta mākslīgā intelekta vēsture un pētījumu jomas, zināšanu atspoguļošana,
problēmu risināšana, lietojot stāvokļu telpu, kā arī tādas intelektuālas sistēmas kā tēlu pazīšanas,
dabīgās valodas izpratnes un ekspertu sistēmas. Lekciju konspekts satur praktiski visu dotajam
kursam nepieciešamo izziņas materiālu.
Ieteicamā literatūra:
- J. Grundspeņķis, L. Novickis, J. Osis, V. Šitikovs. Intelektuālu sistēmu projektēšana, Rīgas
Tehniskā universitāte, Rīga, 1997.
Mācību līdzeklī apskatīti jautājumi, kas ir saistīti ar intelektuālu sistēmu projektēšanu un
realizāciju: zināšanu iegūšanas un atspoguļošanas metodes, ekspertu sistēmu uzbūve un loģiskās
secināšanas mehānisms.
- P. Rivža, I. Arhipova. Ievads ekspertu sistēmās, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava,
1995.
- A. Borisovs. Mākslīgā intelekta metodes. Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, 1993.
- Durkin J. Expert Systems. Design and Development. Macmillan Publishing Company, New
York, 1994.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Nav vajadzīgs
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Nav vajadzīga īpaša sagatavotība, jo tas ir ievadpriekšmets tematikā.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
MI pamatjēdzieni. Tjūringa tests.

Stundu skaits
2

Problēmu risināšana ar stāvokļu telpu. Stāvokļu telpas pārmeklēšanas algoritmi.
Heiristiskā novērtējuma funkcijas iegūšana. Heiristiskās pārmeklēšanas algoritmi.
Dabīgās valodas apstrāde. Valodas analīzes līmeņi. UN/VAI grafs kā stāvokļu telpa.
Ekspertu sistēmas (ES), to komponentes. Votermana shēma.
Zināšanu bāzes konstruēšana. Tiešā un inversā secināšana. ES paskaidrojošā komponente. Likumu modificēšanas iespējas.
Zināšanu inženierija. Zināšanu atspoguļošanas shēmas.
Tēlu pazīšana. Objektu kodēšana. Pazīmju lietderības minimizācija. Klasifikators.
Perceptrona uzbūve un darbības pamati. Perceptrona matemātiskais modelis. Klasifikators pēc attāluma minimuma.
Loģiskā sliekšņa bloka apmācības metodes. Apmācības algoritms ar kļūdu labojumu.
Modernās pieejas mākslīgajā intelektā.

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Prast attēlot problēmas stāvokļu telpu.
Mācēt realizēt stāvokļu telpas pārmeklēšanas pamatalgoritmus.
Zināt ekspertu sistēmas būtiskās komponentes. Prast izveidot ekspertu sistēmu, izmantojot ekspertu
sistēmas čaulu.
Saprast klasifikatora darbības principus. Prast realizēt apmācības algoritmu ar kļūdu labojumu.
Priekšmeta struktūra
Daļa
Semestris
Rudens Pavasara
1.
*

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
Laborat
1.0
0.0

Ieskaite
*

3
3
4
2
4
3
2
4
3
2

Rezultātu vērtēšanas metodes
Ieskaitīts patstāvīgā darba 1. uzdevums
Ieskaitīts patstāvīgā darba 1. uzdevums
Ieskaitīts patstāvīgā darba 2. uzdevums
Izpildīts praktiskais darbs – realizēts
apmācības algoritms ar kļūdu labojumu.

Pārbaudījumi
Eksām.
Darbs

Brīvās izvēles pārbaudījumi
Ieskaite Eksām.
Darbs
*

Rīgas Tehniskā universitāte
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RTU studiju priekšmets "Informācijas sistēmu metodoloģijas"
12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DSP404
Informācijas sistēmu metodoloģijas
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Kirikova Mārīte - Doktors, Profesors
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, EN
Nav paredzēts

Studiju priekšmets „Informācijas sistēmu metodoloģijas” parāda informācijas sistēmu izstrādes
iespēju daudzveidību. Studenti iepazīst tradicionālās un modernās informācijas sistēmu
metodoloģijas, izmēģina tās praktiski un iemācās izvērtēt, kādos gadījumos kuras metodoloģijas ir
piemērotākas sistēmu izstrādei. Kursā galvenā uzmanība ir pievērsta agrīnajiem informācijas
sistēmu izstrādes posmiem, kur pareizas pieejas izvēle ir noteicošais projekta veiksmes faktors.
Kursā studenti padziļināti iepazīst informācijas sistēmas ontoloģiju un dažādu sfēru informācijas
sistēmu kopīgās un atšķirīgās īpašības.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Studiju priekšmeta mērķis ir sagatavot erudītus informācijas sistēmu speciālistus, kas spēj rīkoties
prasmēs
atbilstoši konkrētas informācijas sistēmas izmaiņu, projektēšanas vai tās apakšsistēmu/elementu
izstrādes situācijai. Kursa uzdevumos ietilpst dažādu informācijas sistēmu metodoloģiju teorētiska
un praktiska apgūšana, kā arī padziļināta informācijas sistēmu un to projektu īpatnību izpratne.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgā darba laikā studenti individuāli vai grupā veic uzdevumus, kas slīpē praktiskās iemaņas
dažādu metodoloģiju izmantošanā.
Literatūra
Avison D. and Fitzgerald G. Information Systems Development: Methodologies, Techniques and
Tools , McGraw Hill Higher Education, 2008.
Specializētie metodoloģiju portāli:
http://www.enterprise-architecture.info/
http://www.e3value.com/
http://istar.rwth-aachen.de/tiki-view_articles.php
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Laboratorijas darbiem - datorklase ar metodoloģijām atbilstošu programmatūru.
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Ieteicams: Sistēmu analīzes un sistēmu projektēšanas pamati.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Informācijas sistēmu (IS) jēdziens šaurākā un plašākā nozīmē; IS ontoloģija
IS veidi un IS projektu spektrs
Informācijas sistēmu metodoloģiju (ISM) spektrs
Informācijas sistēmu inženierija un reinženierija
Biznesa mērķu un problēmu orientētas ISM
Procesu orientētas ISM
Aktieru/aģentu orientētas ISM
Datu un objektu orientētas ISM
Biznesa likumu orientētas ISM
Uzņēmumarhitektūru orientētas ISM
Vērtību tīklu orientētas ISM
Aspektorientēta pieeja IS izstrādei
Servisorientētas ISM
Nozares specifisku IS izstrāde un ieviešana
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Students pārzina ISM spektru un spēj noteikt, kādos gadījumos kāda ISM lietojama.

Stundu skaits
4
4
4
4
4
8
4
8
4
4
4
4
4
4

Rezultātu vērtēšanas metodes
Rakstiskā eksāmenā uzdotiem situāciju tipiem
jāpiemeklē piemērotas ISM vai to
kombinācijas un jāpamato izvēle.

Students prot analizēt problēmsfēru, izmantojot dažādus paņēmienus, noteikt problēmas, identificēt
problēmsfēras aktieru mērķus un datorizētu risinājumu lietderību.

Praktiskajos/laboratorijas/patstāvīgajos darbos
izvēlētai problēmsfērai lietotas SVID, mērķu
analīzes metodes un Elastīgā sistēmu
metodoloģija.
Students spēj projektēt datorizētus informācijas sistēmu risinājumus, kas veicina vērtību tīklu
Praktiskajos/laboratorijas/patstāvīgajos
attīstību.
darbos izvēlētai problēmsfērai lietota vērtību
tīklu orientēta ISM.
Students spēj izvērtēt, vai informācijas sistēmas projektu veidot, balstoties uz uzņēmumarhitektūru, Praktiskajos/laboratorijas/patstāvīgajos darbos
vai biznesa procesiem vai biznesa likumiem.
izvēlētai problēmsfērai lietota vērtību
uzņēmumarhitektūru, procesu un likumu
orientētas ISM, salīdzināti iegūtie rezultāti un
patērētais darba apjoms.
Students izprot atšķirību starp datu, objektu un aktieru orientētām ISM un prot noteikt, kurā situācijā Praktiskajos/laboratorijas/patstāvīgajos darbos
kura no šīm ISM ir piemērotāka.
izstrādātas IS arhitektūras, lietojot datu,
objektu un aģentu orientētas ISM, salīdzināti
iegūtie rezultāti un darba apjoms un specifika.
Students izprot aspektorientētu un servisorientētu ISM priekšrocības un trūkumus un prot noteikt,
Praktiskajos/laboratorijas/patstāvīgajos darbos
kādās situācijās šīs pieejas ir noderīgas.
izvēlētai problēmsfērai lietotas aspektu un
servisu orientētas ISM.
Students pārzina dažādu sfēru IS īpatnības un IS projektu realizācijas iespēju daudzveidību.
Rakstiskā eksāmenā jāspēj atspoguļot dažādu
sfēru IS īpatnības un to izpausmes formas
dažādos IS projektos.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
3.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
2.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Projektu kvalitātes vadība"
12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DSP406
Projektu kvalitātes vadība
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Kirikova Mārīte - Doktors, Profesors
Strazdiņa Renāte - Doktors, Vadošais pētnieks
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, EN
Nav paredzēts

Informācijas sistēmas projekta (ISP) procesa un produkta kvalitāte. Informācijas kvalitāte.
Vispārēja kvalitātes vadība ISP. Spēju brieduma modelis. Eirometode. Kvalitātes funkcijas
attīstīšana. Labākās pieredzes pārņemšana. Kvalitātes standarti, sistēmas un balvas.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Kursa mērķis ir nodrošināt izpratni par vispārīgiem un ar IS ieviešanu saistītiem kvalitātes vadības
prasmēs
pamatprincipiem, teorijām un metodēm un attīstīt prasmes, izmantot attiecīgās zināšanas reālas
vides piemēros neatkarīgi no vides specifikas.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Pastāvīgais darbs tiek organizēts paralēli katrai teorētiskai lekcijai, tādējādi nodrošinot zināšanu
nostiprināšanos. Apgūstot vairākas saistītas tēmas, tiek nodrošināts papildus patstāvīgais darbs, kas
apkopo vairākas teorētiskas tēmas.
Literatūra
LV standarti programminženierijas jomā
J.Oakland Total Quality Manegement, Elsevier 2003. (http://www.e-biblioteka.lv/lv/teksti/totalquality-management/3155/)
Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un to ieviešana ražošanā - - Izdevējs: Biznesa augstskola
Turība - 1997
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Nav specificēts
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Ieteicams: sistēmu analīze un informācijas sistēmu metodoloģijas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Informācijas sistēmu (IS) projektu kvalitātes vadības pamati
IS projektu kvalitātes vadības perspektīvas
Kvalitātes vadības metodes
Kvalitātes funkcijas attīstīšana IS projektos
Kvalitātes sistēmas, balvas un standartu sistēmas
Kvalitātes pieeju un standartu variācijās IS projektu kontekstā
Informācijas sistēmu projektu risku vadība
Informācijas sistēmu projektu audits
Datu kvalitāte
Kvalitātes izmaksas
Izmaiņu vadība IS projektos
Konfigurācijas pārvaldība IS projektu kontekstā
IS projekta kvalitātes plāna struktūra
Kvalitātes plānu piemēri
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Izprot kopīgo un atšķirīgo dažādās kvalitātes metodēs
Prot izmantot dažādas kvalitātes metodes neatkarīgi no darbības/pētījuma sfēras

Izprot IS projektu kvalitātes vadības procesu un dažādos tā posmos izmantojamās metodes un
standartus

Stundu skaits
3
3
4
4
3
3
4
4
4
3
4
3
4
2

Rezultātu vērtēšanas metodes
Pastāvīgo darbu rezultāti, kas ļauj demonstrēt
šo atšķirību
Pastāvīgo darbu, kuru pamatā ir reāla
situācija, izpildes rezultāti, kas demonstrē
attiecīgo spēju
Pastāvīgo darbu rezultāti, kas ļauj demonstrēt
attiecīgo izpratni

Prot izmantot un piedāvāt citiem dažādas IS projektu kvalitātes vadības metodes reālās situācijās

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
3.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
2.0

Pastāvīgo darbu, kuru pamatā ir reāla
situācija, izpildes rezultāti, kas demonstrē
attiecīgo spēju

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

29.05.2010 14:54

RTU studiju priekšmets "Multibāzu sistēmas"
12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DSP409
Multibāzu sistēmas
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Eiduks Jānis - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts
Izkliedētās datu bāzes, multibāzes, interoperablas sistēmas. Multibāzes arhitektūra. Datu bāzu
sistēmu integrācija. Heterogēnas sistēmas. Multibāzu transakciju vadība. Multibāzu sistēmu
valodas. Sistēmas Pegasus un VODAK. Heterogēnu transakciju vadība. Heterogēnu zināšanu bāzu
sistēmu integrācija.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
DSP201 ,Datu bāzu vadības sistēmas.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
3.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

29.05.2010 13:21

RTU studiju priekšmets "Tehniskā nodrošinājuma sistēmas un komunikācijas"
12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DSP419
Tehniskā nodrošinājuma sistēmas un komunikācijas
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Grundspeņķis Jānis - Habilitētais doktors, Profesors
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV
Nav paredzēts

Galvenais tehniskā nodrošinājuma infrastruktūras izveides mērķis ir nodrošināt pēc iespējas
pilnīgu atbilstību starp informācijas sistēmai (IS) izvirzītajām funkcionālajām, kā arī informācijas
apstrādes un saglabāšanas drošības prasībām no vienas puses un informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju iespējām un izmantotajiem risinājumiem no otras puses. Gan konkrētu tehnoloģiju un
risinājumu izvēle, gan to pielietojuma efektivitātes izvērtējums iespējams tikai balstoties uz
attiecīgām zināšanām.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Kursa mērķis ir sniegt ieskatu par IS tehniskās infrastruktūras izveidi kā par kompleksu uzdevumu,
prasmēs
kura risinājumā jāsabalansē bieži pretrunīgas prasības – liela veiktspēja, ērta piekļuve resursiem,
augsts drošums, sistēmas darbības ilgtspēja, nelieli kapitālieguldījumi un uzturēšanas izdevumi.
Kursā apgūstamo pamattēmu loks aptver gan IS energonodrošinājumu, gan tehniskajam
aprīkojumam nepieciešamā mikroklimata nodrošināšanu, gan tēmas, kas saistītas ar drošas
informācijas glabāšanas organizēšanu un realizāciju.
Priekšmeta apguves rezultātā students gūst zināšanas par dažādiem tehniskās infrastruktūras
izveides aspektiem, spēj piedalīties esošu sistēmu infrastruktūras novērtējumā un piedal
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Atsevišķu tēmu padziļināta izpēte pēc internetā pieejamās informācijas par datu glabāšanas
sistēmām un īss (3 līdz 5 min) mutisks ziņojums auditorijai par izpētes rezultātiem, diskusija par
attiecīgo tēmu.
Literatūra
Publikācijas periodikā un internetā
Semināru un izstāžu materiāli
Lektora aktualizēts ikgadējs izmantotās informācijas apkopojums e-formā (uz izdales CD, dažādās
valodās), paškontrolei tajos iekļauti iepriekšējā gada kontroldarbu jautājumi.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Vēlama auditorija ar videoprojekcijas iespējām, ja iespējams – ar Ethernet pieslēgumu
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Ievads datortehnikā, Datorahitektūra, Datortīklu pamati
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Ievads. IS tehniskā nodrošinājuma sistēma kā vienots komplekss.
Informācijas sistēmu energoapgāde.
IS energoapgādes drošuma paaugstināšana.
Datu glabāšanas sistēma (DGS).
RAID un DGS arhitektūra.
Korporatīvās DGS.
DGS komponentes.
Datu rezerves kopēšana un arhivēšana.

Stundu skaits
8
4
12
6
6
4
4
4

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēja izprast IS infrastruktūras komponenšu lomu un vietu datu apstrādes sistēmās.
Priekšstata iegūšana par ar tehniskā nodrošinājuma sistēmas veidošanu saistītajiem uzdevumiem un
atzītu kompāniju metodoloģiskiem ieteikumiem to risināšanā.
Informācijas iegūšana par jaunākajām izmantojamām tehnoloģijām un risinājumiem.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras

Lekcijas

Stundas nedēļā
Prakt d.

Rezultātu vērtēšanas metodes
Rakstisks kontroldarbs.
Rakstisks kontroldarbs ar individuālu
uzdevumu par lekcijās apgūtās informācijas
praktisku pielietojumu
Studenta sagatavots mutiska ziņojums par
izpētes rezultātiem.

Laborat

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs

1.

*

2.0

2.0

0.0

0.0

*

Rīgas Tehniskā universitāte
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RTU studiju priekšmets "Intelektuālu sistēmu projektēšanas metodes"
12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DSP425
Intelektuālu sistēmu projektēšanas metodes
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Grundspeņķis Jānis - Habilitētais doktors, Profesors
Ņikitenko Agris - Doktors, Docents
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Ekspertu sistēmu arhitektūra un projektēšanas līdzekļi. Tiešā un inversā izveduma sistēmu
projektēšanas metodes. Nedrošu zināšanu apstrāde (Beijesa teorēma, pārliecības teorija, izplūdusī
loģika).
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar visplašāk izmantotajām tehnikām mākslīgajā intelektā, kā
prasmēs
arī nodrošināt šādas studenta prasmes un kompetences:
1) Spēj raksturot ES arhitektūru un tās elementus
2) Spēj pielietot teišā un inversā izveduma tenikas
3) Spēj pielietot nedrošu spriedumu tehnikas
4) Spēj izmantot intelektuālu sistēmu projektēšanas metodes
5) Spēj pielietot uz freimiem balstītu sistēmu projektēšanas metodes
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Students izvēlas problēmsfēru, kurā ir eksperts un apraksta to. Darbā ir jāiekļauj:
1) Problēmsfēras apraksts;
2) Tiešā izveduma pielietojuma piemērs izvēlētajā problēmsfērā, realizējot visus projektēšanas
soļus;
3) Divu nedrošu spriešanas tehniku pielietojuma piemērs izvēlētajā problēmsfērā, realizējot visus
projektēšanas soļus;
4)Freimu sistēmas pielietojuma piemērs izvēlētajā problēmsfērā, realizējot visus projektēšanas
soļus;
Literatūra
1. J.Durkin. Expert Systems. Design and Development. New York. Macmillan Publishing
Company, 1994
2. J.Grundspeņķis, L.Novickis, J.Osis, V.Šitikovs. Intelektuālu sistēmu projektēšana. Rīga, RTU,
1997
3. S.Russell and P.Norving. Artificial Intelligence. A Modern Approach. Prentice Hall, Upper
Saddle River, New Jersey, 2003
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
DITF skaitļošanas centra datorklases, studentu personālie datori
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Ekspertu sistēmas un to arhitektūra
Tiešais izvedums
Inversais izveudms
Nedrošu spreidumu tehnikas (Beijesa pieeja, Pārliecību teorija)
Izplūdusī loģika
Freimu sistēmas
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj raksturot Ekspertu sistēmas arhitektūras elementus un to darbības principus
Spēj pielietot tiešā un inversā izveduma tehnikas konkrētu uzdevumu veikšanai

Spēj pielietot nedrošu spriedumu tehnikas konkrētu uzdevumu veikšanai

Stundu skaits
4
4
4
16
8
12

Rezultātu vērtēšanas metodes
Tēmai atbilstoši jautājumi gala pārbaudījuma
darbā
Tēmai atbilstoši jautājumi gala pārbaudījuma
darbā
Praktiskā darba uzdevums.
Tēmai atbilstoši jautājumi gala pārbaudījuma
darbā
Praktiskā darba uzdevums.

Spēj projektēt uz freimiem balstītas sistēmas

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Tēmai atbilstoši jautājumi gala pārbaudījuma
darbā
Praktiskā darba uzdevums.

KP
Vasaras
3.0

Lekcijas
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte
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RTU studiju priekšmets "Procesorientēta sistēmu izstrāde (studiju projekts)"
12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DSP430
Procesorientēta sistēmu izstrāde (studiju projekts)
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Kirikova Mārīte - Doktors, Profesors
Vinogradova Viktorija - Lektors
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN
Nav paredzēts

Priekšmetā studenti izstrādā biznesa procesa atbalsta sistēmas projektu. Galvenie nodevumi, kurus
jāiekļauj projektā ir: biznesa procesa modelis, biznesa procesa atbalsta sistēmas (vai tās izmaiņu)
koncepcijas elementi, koncepcijas realizācijas prototips saistītu biznesa procesa un datorizētas
informācijas apstrādes procesa modeļu formā. Priekšmets trenē procesorientēto domāšanu un
prasmes, kas svarīgas ne tikai biznesa procesu modelēšanā kā tādā, bet arī sadarbībā ar lietotājiem
un servisorientētu sistēmu izstrādē.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Studiju priekšmeta mērķis ir attīstīt studenta izpratni par procesu modeļu lomu informācijas
prasmēs
sistēmu modelēšanā un trenēt studenta spēju modelēt biznesa un programmatūras procesus,
izmantojot dažādus biznesa procesu modelēšnas rīkus. Studiju priekšmeta galvenie uzdevumi ir
dot studentam iespēju iemācīties konstruēt netriviālu biznesa procesa modeli un izmantot to, lai
izstrādātu tā darbību uzlabojošu informācijas apstrādes procesu.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgā darba ietvaros students padziļināti pēta projektā izmantoto problēmsfēru.
Literatūra
1.Biznesa procesu modelēšanas rīka GRADE dokumentācija, pieejama www.gradetools.com.
2.M. Kirikova. Integrētas CASE rīks GRADE, projekta "RTU studiju programmas
"Datorsistēmas" pilnveidošana absolventu profesionālās konkurētspējas paaugstināšanai"
2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0015/0007 materiāli, Rīga RTU, LDI, 2007.
3.Specht T., Drawehn J., Thränert M., Kühne S., Modeling Cooperative Business Process and
Transformation to a Service Oriented Architecture, IEEE, 2005.
4.P. Harmon, Business Process Change: A Manager's Guide to Improving, Redesigning, and
Automating Processes, Morgan Kaufman Publishers, 2003.
5.BPMN: BPMI.org, OMG: Business Process Modeling Notation Specification. Final Adopted
Specification. Object Management Group (2006), available at: http://www.bpmn.org
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Datorklase ar GRADE instalāciju. Dators ar interneta pieslēgumu un projektors prezentācijām
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Ieteicams: zināšanas sistēmu analīzes pamatos un programmatūras inženierijas pamatos.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Biznesa procesu modelēšanas loma informācijas sistēmu izstrādē un biznesa procesu modelēšanas rīki
Biznesa procesi un organizācijas struktūra
Biznesa procesi un datu struktūras
Daudzlīmeņu biznesa procesu modeļi
Biznesa procesu imitācijas modelēšana
Datorsistēma, kā procesa izpildītājs. Datorizpildāmu procesu modelēšana
Biznesa procesu modelēšanas valodas un notācijas
Datorizpildāmās biznesa procesu apakšsistēmas modeļa izstrāde kādā no de facto biznesa procesu modelēšanas standartiem
Biznesa procesa uzlabošanas projekta aizstāvēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Students izprot biznesa procesu lomu informācijas sistēmu projektēšanā, spēj piedāvāt datorizētu
risinājumu biznesa procesa uzlabošanai.
Students prot izstrādāt netriviālu biznesa procesa modeli.
Students prot veikt biznesa procesa imitācijas modelēšanu.

Stundu skaits
3
3
3
5
5
3
3
5
2

Rezultātu vērtēšanas metodes
Projektā ir iekļauti priekšlikumi biznesa
procesa uzlabošanai.
Izstrādāti laboratorijas darbi, izmantojot
biznesa procesu modelēšanas rīku.
Students demonstrē darbojošos imitācijas
modeli.

Students prot atdalīt cilvēka veicamos biznesa procesus no informācijas apstrādes procesiem, ko
veic dators.
Students prot izstrādāt datora veicamo procesu modeli kādā no de facto biznesa procesu
modelēšanas standartiem.
Students prot publiski paskaidrot datorsistēmas lomu biznesa procesa uzlabošanā.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
0.5

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Atsevišķi, bet saistīti parādīti cilvēka un
datora veicamie biznesa procesa apakšmodeļi.
Datora veicamā biznesa procesa apakšmodelis
ir iekļauts projekta dokumentācijā.
Veiksmīgi aizstāvēts projekts.

Laborat
1.5

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
*
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RTU studiju priekšmets "Arhitektūrorientēta sistēmu izstrāde (studiju projekts)"
12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DSP431
Arhitektūrorientēta sistēmu izstrāde (studiju projekts)
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Kirikova Mārīte - Doktors, Profesors
Strazdiņa Renāte - Doktors, Vadošais pētnieks
Bušinska Ligita - Asistents zinātniskajā darbā
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN
Nav paredzēts

Priekšmetā studenti izstrādā konkrētai uzņēmuma arhitektūrai atbilstošu informācijas sistēmas
modeli. Galvenie projektā ietveramie nodevumi: uzņēmuma arhitektūras modeļi konkrētai
organizācijai; uzņēmuma arhitektūrai atbilstošas informācijas sistēmas koncepcijas elementi;
koncepcijas realizācijas prototips informācijas sistēmas arhitektūras modeļu formā.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Studiju priekšmeta mērķis ir integrētas holistiskās un analītiskās domāšanas un atbilstošu
prasmēs
modelēšanas prasmju attīstīšana, kas svarīgi netriviālu informācijas sistēmu izstrādē, izmaiņu
vadībā un uzturēšanā. Priekšmeta uzdevumos ietilps uzņēmumarhitektūru atsevišķu modeļu
izstrāde, to savstarpējās sasaistes nodrošināšana un analīze, kā arī biznesa arhitektūrai atbilstošas
informācijas sistēmas arhitektūras izstrāde.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgā darba ietvaros studenti padziļināti iepazīst arhitektūras izstrādei izvēlēto problēmsfēru.
Literatūra
1.Biznesa procesu modelēšanas rīka GRADE dokumentācija, pieejama www.gradetools.com.
2.IBM Websphere un Rational rīku dokumentācijas.
3.BPMN dokumentācija, pieejama www.omg.org.
4.M. Kirikova. Integrētas CASE rīks GRADE, projekta "RTU studiju programmas
"Datorsistēmas" pilnveidošana absolventu profesionālās konkurētspējas paaugstināšanai"
2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0015/0007 materiāli, Rīga RTU, LDI, 2007.
5.Lankhorst, M. et al.: Enterprise Architecture at work: Modelling, Communication, and Analysis.
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH (2005).
6.Goikoetxea, A.: Enterprise Architecture and Digital Administration: Planning Design and
Assessment. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore (2007).
7.Saha, P.: Handbook of Enterprise Systems Architecture in Practice, IGI Global, (2007)
8.Zachman, J.: A Framework for Information Systems Architecture. In: IBM Systems Journal, Vol
26, No 3 (1987).
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Datorklase ar IBM Websphere un IBM Systems Architect un GRADE instalāciju. Dators ar
priekšmeta īstenošanai
interneta pieslēgumu un projektors prezentācijām.
Nepieciešamās priekšzināšanas
Ieteicams: Sistēmu analīzes un prasību inženierijas pamatkompetences
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Uzņēmumarhitektūra un informācijas sistēmas arhitektūra, to loma informācijas sistēmas projektēšanā
Uzņēmumarhitektūras modeļa elementu un to savstarpējo saišu konstruēšana
Mērķu modeļu loma arhitektūrā
Organizatoriskās struktūras loma arhitektūrā
Procesu modeļu loma arhitektūrā
Datu modeļu loma arhitektūrā
Izvietojuma modeļu loma arhitektūrā
Laika dimensija uzņēmumarhitektūrā un informācijas sistēmas arhitektūrā
Atbilstības nodrošināšana starp uzņēmumarhitektūras biznesa un datorsistēmas līmeni
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Students izprot uzņēmumarhitektūras lomu informācijas sistēmu projektēšanā.
Students spēj izstrādāt uzņēmumarhitektūras modeļus, kas raksturo organizācijas mērķus no
dažādiem redzes viedokļiem.

Stundu skaits
3
5
3
3
3
3
3
3
6

Rezultātu vērtēšanas metodes
Projektā atspoguļots uzņēmumarhitektūras
izstrādes nepieciešamības pamatojums.
Laboratorijas darbos izstrādāti mērķu modeļi.

Students spēj izstrādāt organizatoriskās struktūras modeļus no dažādiem redzes viedokļiem.
Students spēj izstrādāt procesu modeļus no dažādiem redzes viedokļiem.
Students spēj izstrādāt izvietojuma modeļus no dažādiem redzes viedokļiem.
Students spēj iestrādāt laika dimensiju arhitektūras modeļos.
Students spēj izstrādāt biznesa arhitektūrai atbilstošu informācijas sistēmas arhitektūru.
Students spēj publiski izskaidrot informācijas sistēmas arhitektūras atbilstības biznesa arhitektūrai
nepieciešamību.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
0.5

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laboratorijas darbos izstrādāti
organizatoriskās struktūras modeļi.
Laboratorijas darbos izstrādāti procesu
modeļi.
Laboratorijas darbos izstrādāti izvietojuma
modeļi.
Laboratorijas darbos izstrādāti modeļi ar laika
dimensiju.
Projektā parādītas savstarpēji atbilstošas
biznesa un informācijas sistēmas arhitektūras.
Veiksmīgi aizstāvēts projekts.

Laborat
1.5

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
*
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RTU studiju priekšmets "Sistēmu analīzes rīki"
12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DSP727
Sistēmu analīzes rīki
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Kirikova Mārīte - Doktors, Profesors
1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti
LV, EN
Nav paredzēts

Studiju priekšmets dod zināšanas par mūsdienīgiem sistēmu analīzes rīkiem, to funkcijām, uzbūvi
un izmantošanas iespējām. Studenti tiek iepazīstināti ar teorijām, uz kuru pamata rīki ir veidoti, un
iegūst prasmes šo rīku izmantošanā. Kursā ietverti rīki, kas aptver biznesa analīzi, prasību
inženieriju, uzņēmumarhitektūras modelēšanu, biznesa procesu modelēšanu, biznesa analītiku un
servisu projektēšanu. Kursā galvenais akcents ir tieši rīki kā tādi, lai studenti iegūtu pietiekami
dziļu izpratni par mūsdienīgo sistēmu analīzes rīku jaudu un spētu savā praktiskajā darbībā gan šos
rīkus izmantot, gan definēt prasības to tālākai attīstībai.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Studiju priekšmeta mērķis ir paplašināt studentu izpratni par modernajiem sistēmu analīzes rīkiem
prasmēs
un dot iespēju šos rīkus praktiski lietot. Studiju priekšmeta uzdevumos ietilpst rīku teorētisko
pamatu apgūšana, rīku lietošanas iemaņu iegūšana, un rīku novērtēšanas, salīdzināšanas un spēju
attīstīšana, kā arī to uzlabošanas iespēju novērtēšanas iemaņu iegūšana.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgā darba laikā studenti apgūst dažādu rīku demo versijas.
Literatūra
IBM Academic Innitiative materiāli
https://www.ibm.com/developerworks/university/academicinitiative/
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Datorklase laboratorijas darbiem
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Ieteicams: zināšanas sistēmu analīzē un zināšanu iegūšanā, programmatūras inženierijas pamatos
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Sistēmu analīzes uzdevumi dažādos biznesa un informācijas sistēmu kontekstos
Prasību inženierijas rīki
Uzņēmumarhitektūru projektēšanas rīki
Biznesa procesu modelēšanas rīki
Biznesa analītikas rīki
Servisu projektēšanas rīki
Integrētie rīki un rīku savietojamība
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Students pārzina sistēmu analīzes rīku spektru.
Students pārzina prasību inženierijas rīku funkcijas un spektru, prot lietot vismaz vienu sarežģītu
prasību inženierijas rīku.
Students pārzina uzņēmumarhitektūru projektēšanas rīku spektru, prot lietot vismaz vienu sarežģītu
uzņēmumarhitektūru projektēšanas rīku.
Students pārzina biznesa procesu modelēšanas rīku spektru, prot novērtēt rīku piemērotības pakāpi
dažādām modelēšanas situācijām.
Students pārzina biznesa analītikas rīku spektru. Prot biznesa procesa modelim piekārtot tā
monitoringa parametrus.

Students pārzina servisu projektēšanas rīkus un paņēmienus.

Stundu skaits
2
10
10
6
6
9
5

Rezultātu vērtēšanas metodes
Eksāmenā pietiekami plaši raksturots rīku
spektrs pēc uzdotajiem raksturošanas
nosacījumiem.
Izstrādāts laboratorijas darbs, izmantojot
prasību inženierijas rīku.
Izstrādāts laboratorijas darbs, izmantojot
uzņēmumarhitektūru modelēšanas rīku.
Eksāmenā dotajai situācijai pareizi izvēlēts
biznesa procesu modelēšanas rīks.
Eksāmenā pietiekami plaši raksturots biznesa
analītikas rīku spektrs. Laboratorijas darbā
pareizi piekārtoti biznesa procesa monitoringa
parametri.
Izstrādāts laboratorijas darbs, kurā students
demonstrē prasmi projektēt servisus vismaz 3
dažādos veidos.

Students pārzina informācijas sistēmu projektēšanas integrēto rīku spektru un prot novērtēt sistēmu
izstrādes rīku savietojamību.
Students spēj novērtēt rīkus un izteikt to uzlabošanas priekšlikumus.

Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
3.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Eksāmenā pietiekami dziļi raksturotas
projektēšanas integrēto rīku īpašības un
pareizi raksturota dažādu rīku savietojamība.
Eksāmenā dots pareizs rīku izvērtējums un
radoši rīku uzlabošanas ieteikumi.

Laborat
2.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Progresīvās datu bāzes"
12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DSP728
Progresīvās datu bāzes
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Nav norādīts
Datorika
Eiduks Jānis - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 0.0 kredītpunkti, 0.0 EKPS kredītpunkti
LV
Nav paredzēts

Informācijas sistēmu (IS) dažādība ir ļoti liela. Katram IS tipam nepieciešama arī noteikta tipa datu
bāzes sistēma (DBS). Relāciju, objektu un relāciju-objektu DBS nav orientētas uz noteiktu IS tipu.
Tās ir universālas. Lai iegūtu attiecīgam IS tipam specializētu DBS, tiek veidoti universālo DBS
paplašinājumi (extensions). Paplašinājumi galvenokārt tiek veidoti izmantojot relāciju-objektu
DBS. Šajās sistēmās dati glabājas modificētās relāciju struktūrās, kurās tiek iekļauti objekti ar
metodēm. Bez datu struktūrām datu bāzes (DB) serverī tiek glabātas speciālas servera
programmas, kas pilnveido un paplašina DB iespējas. Tas ļauj DBS: 1) kvalitatīvi kontrolēt datus,
nodrošinot datu integritāti; 2) veikt nepieciešamās datu transformācijas; 3) realizēt dažādus
likumus, kas attiecas uz datu apstrādi un DBS vadību.
Mācību kursā tiek apskatīti temporālo, ģeometrisko (spatial), daudzdimensiju, aktīvo, deduktīvo un
daļēji strukturizēto datu DB paplašinājumi. Tiek apskatīta arī šo paplašinājumu projektēšana un
izstrāde.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
1. Datu bāzes (DB) sistēmu paplašinājumu veidošanas tehnoloģiju (DB kodola paplašinājumi,
prasmēs
iekļautās procedūras un programmu paketes) apgūšana;
2. Ģeometrisko jeb telpisko (spatial) datu DB sistēmas paplašinājuma projektēšana un realizēšana;
3. Temporālo datu DB sistēmas paplašinājuma projektēšana un realizēšana;
4. Daudzdimensiju datu DB sistēmas paplašinājuma projektēšana un realizēšana;
5. Aktīvās un deduktīvās DB sistēmas paplašinājuma projektēšana un realizēšana;
6. Daļēji strukturizēto datu DB sistēmas paplašinājuma projektēšana un realizēšana.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Praktiskajos darbos tiek nostiprinātas un pilnveidotas lekcijās iegūtās zināšanas. Studentu
praktiskā darbība mācību kursā ir ļoti svarīga, jo daudzi risinājumi tiek detalizēti analizēti tieši
praktiskajos darbos. Praktiskie darbi dod studentiem arī priekšstatus par izmantojamo sistēmu
reālajām iespējām. Tiek pilnveidota arī relāciju-objektu datu bāzes struktūru izpēte un servera
programmēšanas valodu efektīvākie risinājumi.
Literatūra
1. Alan R. Simon. Strategic Database technology: Management for the year 2000. 1995, Morgan
Kaufman Publishers, Inc.
2. C.J. Date. An Indroduction To Databese Systems Seventh Edition. – New York: AddisonWesley Publishing Company, 2000. – 31 – 242 p.
3. T. Orci. Tettu Orci Lecture Notes in Temporal and Deductive Databases.- Stockholm:
Stockholm’s Universisty, 1995. – 109 – 148 p.
4. R. T. Snodgrass. The TSQL2 temporal query language. – Boston: Kluwer Academic Publishers,
1995. – 674 p.
5.Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshen. Database System Concepts. Third Edition.
1997, McGraw-Hill Book Co.
6.Shekhar S., Chawla S. Spatial Databases: Concepts, Implementation & Trends. 2001.
Pamatkoncepciju un attīstības tendenču viegli uztverams apraksts.
7.Philippe Rigaux, Michel Scholl, Agnes Voisard. Spatial Databases. With Application to GIS.
2002, Morgan Kaufmann Publishers. 408 lpp.
8.Santos M., Amaral L.Knowledge Discovery in Spatial Databases, University of Minho, Campus
de Azurem, 2000.
9.R. Kimball. The Data Warehouse Lifecycle Toolkit. 1998, John Wiley & Sons.
10.R. Kimball, R. Merz. The Data Webhouse Toolkit. Building the Web-Enabled Data Warehouse.
Willey, 2000.
11.R. Kimball, R. Merz. The Data Warehouse Toolkit. Practical Techniques for Building
Dimensional Data Warehouses. Willey, 1996.
12.Barquin C., Edelstein A. Building, Using and Managing the Data Warehouse. 1997, Prentice
Hall.
13.Inmon W.H.,Welch J.D., Glassey K.L. Managing the Data Warehouse. 1997, John Wiley &
Sons.
14.George F. Luger. Artificial intelligence. Structures and strategies for Complex Problem
Solving. Fourt edition. Addison Wesley, 2002.
15.Elisa Bertino, Gian Piero Zarri. Intelligent Database Systems. Addison-Wesley, 2001.
16.Parsaye, et al. Intelligent Databases: Object oriented, Deductive, Hypermedia Technologies.
1989, John Wiley & Sons.
17.Ceri S., Franterali P. Designing Database Applications with Objects and Rules. 1997, AddisonWesley.
18.C.J. Date. Dаtаbаse Systems. 8. editiοn.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

relāciju un objektu algebra; predikātu rēķini; loģiskā programmēšana; datu struktūras un algoritmi;
datu bāzes tehnoloģiju pamati; relāciju un relāciju-objektu datu bāzes sistēmas; mākslīgā intelekta
pamatjēdzieni; loģiskā programmēšana; informācijas sistēmu projektēšanas pamatjēdzieni un
metodes.
DSP201 Datu bāzu vadības sistēmas UN DSP211 Lielās datu bāzes

Tematu izklāsts
Tēma
Specializētās datu bāzes sistēmas
Datu bāzes sistēmu paplašinājumu veidošanas tehnoloģijas
Datu bāzes sistēmu paplašinājumi ģeometrisko objektu un attēlu datu glabāšanai un apstrādei
Datu bāzes sistēmu paplašinājumi laika vēstures datu glabāšanai un apstrādei
Datu bāzes sistēmu paplašinājumi daudzdimensiju datu struktūru glabāšanai un apstrādei
Daļēji strukturēto datu glabāšana un apstrāde datu bāzes sistēmās (XML datu bāzes)
Intelektuālās datu bāzes sistēmas
Aktīvās datu bāzes sistēmas
Deduktīvās datu bāzes sistēmas
Repozitoriji un meta datu vadība
Universālo datu bāzes sistēmu datu glabāšanas struktūru attīstības perspektīvas
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Stundu skaits
2
4
4
4
4
2
2
2
4
2
2

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
0.0

Lekcijas
0.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Datu bāzes projektēšanas tehnoloģijas"
12307 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DSP729
Datu bāzes projektēšanas tehnoloģijas
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Nav norādīts
Datorika
Eiduks Jānis - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 0.0 kredītpunkti, 0.0 EKPS kredītpunkti
LV
Nav paredzēts

Mācību kursā tiek apskatīta datu bāzes sistēmu (DBS) projektēšana, kas ir daudz plašāks jautājums
par datu bāzes (DB) projektēšanu. Ar DB parasti saprot datu glabāšanas struktūras, bet mūsdienās
papildus tiek veidotas speciālas servera procedūras un DBS paplašinājumi.
DBS jābūt ērti savienojamai ar lietojumprogrammām un to tehnoloģijām. Datu apmaiņai starp
operatīvās atmiņas struktūrām, kuras tiek lietotas lietojumprogrammās, un datiem DB jābūt ērtām
no programmēšanas viedokļa un pietiekami ātrdarbīgām.
Tiek apskatīta CASE (Computer Aided System ENgineering) tehnoloģija un dažādi datu
konceptuālie modeļi: Entity Relationship (ER) diagramma, Extended (paplašinātā) ER diagramma,
Object Role Modeling diagramma un klašu diagramma.
Lai no datu konceptuāliem modeļiem iegūtu universālo DBS un universālo DBS paplašinājumu
datu glabāšanas struktūras, tiek izmantoti transformēšanas likumi. Mācību kursā tie tiek izanalizēti
relāciju un relāciju – objektu DB atbilstošie pārveidojumi..
Detalizēti tiek apskatīti populārākie CASE rīki Oracle Designer, Power Designer un ERWin. Tiek
analizētas to iespējas un iegūto rezultātu kvalitāte (rīku “intelekts”).
Pieaugoša vērība tiek veltīta DB projektēšanai un realizēšanai izmantojot jaunās paaudzes
informācijas sistēmu izstrādes vides Integrated Development Environment (IDE) (JDeveloper,
NetBeans, Eclipse), kā arī noturīgo (persistent) objektu projektēšanai (lietojuma servera datu
struktūras).
DBS projektēšanas laikā tiek veikta standarta SQL vaicājumu noskaņošana. Izmantojot indeksus
un citas DB struktūras, kas nodrošina ātrdarbības uzlabošanu, tiek mēģināts nodrošināt vaicājumu
izpildi noteiktos laika limitos
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Mācību kurss “Datu bāzes sistēmu projektēšana” ir noslēdzošais kurss mācību kursu kopā (DB1 –
prasmēs
Datu bāzes tehnoloģiju pamati, DB2 – Lielās datu bāzes, DB3 – progresīvās datu bāzes, DB4 –
Multibāzes) , kuri domāti datu bāzes tehnoloģiju apguvei. Šajā kursā tiek izmantotas iepriekšējo
kursos mācītās zināšanas, tiek veikta to sistematizācija un integrācija, lai izprastu un apgūtu datu
bāzes sistēmu (DBS) projektēšanas problēmas un to risinājumus. Daudz vērības tiek veltīts DBS
projektēšanas automatizācijai izmantojot CASE (Computer Aided System Engineering)
tehnoloģijas.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi 1.Pirmais darbs ir veltīts relāciju DBS projektēšanas tehnoloģiju apguvei.
2.Otrajā darbā tiek izmantoti pirmā darba priekšmetiskās vides dati un ER diagramma.
Projektēšana tiek veikta ar CASE rīku.
3.Trešajā darbā tiek salīdzinātas ER diagrammas iespējas ar klašu diagrammas iespējām.
4.Ceturtais darbs ir veltīts SQL vaicājumu noskaņošanai.
5.Piektajā darbā (neobligāts) tiek veikta temporālās datu bāzes projektēšana lietojot relācijuobjektu DB tehnoloģiju.
6.Sestajā darbā (neobligāts) tiek projektēta datu noliktava (data warehouse).
7.Septītajā darbā (neobligāts) tiek izveidota jauna DBS, kurā no mantotiem datu avotiem tiek
ielādēti sākotnējie dati.
Literatūra
1.C.J. Date. An introduction to database systems. Addison-Wesley.
2.C.J.Date. Database in depth. Relational theory for practitioners. O` Reilly, 2005.
3.Hector Garcia-Molina, Jeffrey D.Ullman, Jennifer Widom. Database Systems: the complete
book. Prentice Hall, 2002.
4.Thomas M.Connoly, Carolyn E. Begg. Database Systems. A Practical approach to design,
implementation and management. Addisin-Wesley, 2003.
5.Rebecca Riordan. Designing Relational database systems. Microsoft Press, 1999.
6.Michael J. Hernandez. Database design for mere mortals. A hands-on guide to relational
database design. Addison Wesley, 2003.
7.Robert J. Muller. Database design for smarties. Using UML for data modeling.Morgan
Kaufman, 1999.
8.Oracle. Data modelling and relational database design. Course Code 20000C12, 2001.
9.I.T. Hawryszkiewycz. Introduction to system analysis and design. Prentice Hall, 2000.
10.Lilian Hobbs, Susan Hilson, Shilpa Lawande. Oracle 9i R2 data warehousing. Digital Press,
2002.
11.Joe Celko`s. SQL for smarties: advaced SQL programming. Morgan Kaufman, 2000.
12.Sanjay Mishra, Alan Beaulien. Mastering Oracle SQL. O`Reilly, 2002.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai

Nepieciešamās priekšzināšanas

Mācību kursa sekmīgai apgūšanai ir nepieciešamas priekšzināšanas: 1) datu bāzes sistēmas
uzbūvē un funkcionēšanā; 2) universālo datu bāzes veidu arhitektūrā, to datu glabāšanas struktūru
organizācijā; 3) SQL valodas pamatiespēju un sarežģītāko konstrukciju lietošanā; 4) informācijas
sistēmas analīzes pamatkoncepciju un metožu izmantošanā; 5) relāciju algebrā, objektu algebrā
un temorālajā algebrā; 6) datu noliktavu realizēšanas tehnoloģijās.

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Daudzkriterialitāte datu bāzes projektēšanā (semantiskā skaidrība, ātrdarbība, elastība)
Progresīvās informācijas sistēmu projektēšanas metodoloģijas(spirālveida, Agile tipa)
Universālo datu bāzes sistēmu datu glabāšanas struktūras (relāciju, objektu un relāciju-objektu datu bāzei)
Datu konceptuālie modeļi un to iespējas (Extended Entity Relationship model, class model, Role Object model)
Datu konceptuālo modeļu transformācija datu bāzes loģiskajā modelī
CASE (Computer Aided System Engineering) tehnoloģija un CASE rīki datu bāzes projektēšanai
Populārāko CASE rīku (Power Designer, Oracle Designer, ERWin) iespējas datu bāzes projektēšanā. Projektēšanas piemēri
Konceptuālo modeļu notācijas paplašināšanas iespējas. Jaunu konceptuālā modeļa elementu transformāciju datu bāzes loģisk
Datu bāzes projektēšana un realizēšana izmantojot jaunās paaudzes informācijas sistēmu izstrādes vides (Integrated Devel
Objektu – relāciju attēlojumu projektēšana izmantojot objektu-relāciju transformācijas (ORMapping) rīkus
SQL vaicājumu izpildes noskaņošana
Informācijas sistēmu projektēšana un izstrāde lietojot meta datu izmantošanas tehnoloģijas
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Stundu skaits
2
2
2
4
4
2
4
2
2
2
4
2

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
0.0

Lekcijas
0.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Elektrotehnika un elektronika"
11101 Elektrotehnikas un elektronikas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks

EEE226
Elektrotehnika un elektronika
Obligātais/Obligātais izvēles
Pamatstudiju
Akadēmiskais
Enerģētika un elektrotehnika
Nadežņikovs Ņikita - Doktors, Asociētais profesors
Hramcovs Vladimirs - Doktors, Profesors
Antonovičs Uldis - Lektors
Zītars Uldis - Doktors, Asociētais profesors
Priednieks Ēriks - Doktors, Asociētais profesors
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, RU
Nav paredzēts

Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

Elektriskā ķēde, tās elementi. Ķēžu vienādojumi un to atrisināšana. Jēdziens par trīsfāžu sistēmām.
Transformatori un elektriskās mašīnas. Pusvadītāju ierīces. Taisngrieži. Ciparu tehnikas elementi.
Mikroprocesoru sistēmas.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi

Literatūra

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Katrs students semestra laikā izpilda 7 laboratorijas darbus, kuri aptver sekojošas tēmas:
elektriskās ķēdes, elektriskās mašīnas un elektronikas pamati. Paraleli tam, patstāvīgi tiek risināti
uzdevumi, kuri aptver elektrisko ķēžu un elektronikas tēmas, kopskaitā - 5.
1. Nadežņikovs Ņ. Elektrotehnika un elektronika. Prezentācijas materiāli. -R.: RTU, http://
omega.rtu.lv/etp, 2008.
2. Priednieks Ē. Elektriskās ķēdes un to vienādojumi. - R.: RTU Izdevniecība, 2002.
3. Priednieks Ē. Elektriskās mašīnas elektrotehnikas kursā. - R.: RTU Izdevniecība, 1992.
4. Zītars U. Elektronikas pamati. - R.: RTU Izdevniecība, 2002.
5. Zolbergs J. Vispārīgā elektrotehnika. - R.: Zvaigzne, 1974.
6. Elektrotehnikas un elektronikas laboratorijas darbi.- R.: RTU Izdevniecība, 1999.
7. Grafoanalītisko darbu uzdevumi elektrotehnikā. - R.: RTU izdevniecība, 1990.
dators, projektors, tāfele, laborotorijas iekārtas.
elektrība un magnētisms

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Prot saslēgt elektrisku ķēdi noteikta eksperimentāla uzdevuma veikšanai un izmantojot
eksperimentālus rezultātus, noteikt elektriskās ķēdes elementu parametrus, to iespaidu uz
galvenajiem lielumiem .
Analītiski noteikt visus elektriskos lielumus (strāvu, spriegumu, jaudu u.t.t.) sazarotās elektriskās
ķēdēs.
Mācību procesā students iegūst priekšstatu par elektroenerģētiskās sistēmas darbu, par elektriskās
enerģijas iegūšanu, pārvadi, sadali, parveidi un izmantošanu, par sistēmas pamatelementu darbību.
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Rezultātu vērtēšanas metodes
katra atseviška darba ieskaite

katra uzdevuma ieskaite
eksāmena atzīme

Laborat
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Sociālās attīstības modeļi"
01129 Sociālo zinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks

HFL118
Sociālās attīstības modeļi
Obligātais/Obligātais izvēles
Pamatstudiju
Akadēmiskais
Cers Valdis - Docents (praktiskais)
Buceniece Ella - Asociētais profesors
Lejniece Zanda - Docents (praktiskais)
Stašāne Sandra - Lektors
Gobiņa Vineta - Filiāles nodaļas vadītājs
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, RU
Nav paredzēts

Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

Sociālā izziņa.Sabiedrības būtība,ģenēze un modeļi.Sabiedrības attīstības teorijas. Sabiedrību
modeļi. Demokrātijas modeļi. Globalizācija. Postsociālistiskā realitāte. Latvijas sabiedrības
attīstības perspektīvas.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
Zvejnieks A. Sociālās attīstības modeļi.Lekciju konspekts. R., 2003.
Buceniece E. Sociālās attīstības modeļi.Tekstu krājums.R.,RTU Izdevniecība, 2006
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Audio un video tehnika.
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
nav prasību.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
1.0

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Vadības socioloģija"
01129 Sociālo zinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

HSP375
Vadības socioloģija
Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Pamatstudiju
Akadēmiskais
Sociālās zinātnes
Taraškevičs Ronalds - Doktors, Profesors
Stašāne Sandra - Lektors
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, RU
Nav paredzēts
Tirgus zinības sociālie aspekti. Ražošanas uzņēmums - sociāla sistēma. Darbinieks sociālo
attiecību sistēmā. Sociālo procesu vadība. Sociālie aspekti darbā un tā organizācijā.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
R.Taraškevičs. Ievads vadības socioloģijā. R.,RTU, 1993.
R.Taraškevičs. Pārvaldes (vadības) organizācija.Efektīva līdera darbība//Industriālās
attiecības.Mācību līdzeklis.R.,RTU, 2001
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Audiovizuālie līdzekļi.
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Semestris
Rudens Pavasara
1.
*

KP
Vasaras
2.0

Rezultātu vērtēšanas metodes

Stundas nedēļā
Lekcijas Prakt d.
Laborat
1.0
1.0
0.0

Pārbaudījumi
Ieskaite Eksām.
Darbs
*

Brīvās izvēles pārbaudījumi
Ieskaite Eksām.
Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

29.05.2010 14:37

RTU studiju priekšmets "Mazās grupas un personības socioloģija"
01129 Sociālo zinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

HSP376
Mazās grupas un personības socioloģija
Obligātais/Obligātais izvēles
Pamatstudiju
Akadēmiskais
Ozolzīle Gunārs - Doktors, Asociētais profesors
Kuņickis Valerijs - Docents
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, RU
Nav paredzēts
Sociālo un sociāli psiholoģisko procesu mijiedarbība mazajā grupā. Personības uzvedība dažādās
situācijās. Sociālo grupu tipoloģija. Cilvēks darbā un ģimenē. Mazās grupas socioloģiskā izpēte.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
Mazās grupas un personības socioloģija//Lekciju konspekts. R.,RTU, 1994.
Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā.R.,Zvaigzne ABC, 1996.
P.Laķis. Socioloģija.Ievads socioloģijā. R.,Zvaigzne ABC, 2002.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Audiovizuālie līdzelkļi.
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
1.0

Laborat
0.0

Ieskaite
*

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Sociālā psiholoģija"
01129 Sociālo zinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks

HSP430
Sociālā psiholoģija
Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Augstākā līmeņa
Akadēmiskais
Gudzuka Sandra - Docents (praktiskais)
Girsova Laila - Docents (praktiskais)
Šteinberga Airisa - Doktors, Docents
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV
Nav paredzēts

Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

Sociālās psiholoģijas priekšmets. Mazā grupa kā psiholoģiskās izpētes objekts. Uzvedības
motivācija grupā. Pašaktualizācija. Masu psiholoģija.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
Reņģe V. Sociālā psiholoģija.R., 2002
Karpova Ā. Personība.Teorijas un to radītāji. R., 1997.
S.Omārova.Cilvēks dzīvo grupā. R.,2002.
A.Vorobjovs. Sociālā psiholoģija. R., 2003.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Audiovizuālie līdzekļi.
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Vispārējā socioloģija.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Semestris
Rudens Pavasara
1.
*

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
Laborat
1.0
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
Darbs
*

Brīvās izvēles pārbaudījumi
Ieskaite Eksām.
Darbs
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RTU studiju priekšmets "Industriālās attiecības"
01129 Sociālo zinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

HSP483
Industriālās attiecības
Obligātais/Obligātais izvēles
Pamatstudiju
Akadēmiskais
Kuņickis Valerijs - Docents
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts
Darba attiecību teorijas un jēdziens. Darba likumdošana. Organizācijas un institūti. Cilvēciskās
attiecības. Darba konflikti. Darba tirgus. Bezdarbs. Sociālā palīdzība.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
Industriālās attiecības//Mācību metodiskie materiāli.R.,RTU, 2001
Forands I. Vadītājs un vadīšana. R., Kamene, 1999
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Audiovizuālie līdzekļi
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
HSP377 ,Vispārējā socioloģija.
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
1.0

Laborat
0.0

Ieskaite
*

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
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RTU studiju priekšmets "Psiholoģija"
01129 Sociālo zinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks

HSP484
Psiholoģija
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Akadēmiskais
Šteinberga Airisa - Doktors, Docents
Gudzuka Sandra - Docents (praktiskais)
Girsova Laila - Docents (praktiskais)
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, RU
Nav paredzēts

Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

Psiholoģijas pamatjēdzieni. Psiholoģija kā zinātne, galvenie virzieni.Izpētes metodes. Psihiskie
procesi. Cilvēku uzvedība. Personība.Pedagoģiskā saskarsme.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
A.Vorobjovs.Psiholoģijas pamati.R,1996.
Psiholoģijas vārdnīca//Mācību grāmata.R.,1999.
A.Šteinberga. Vispārīgā un personības psiholoģija/Lekciju kurss. R., RTU Izdevniecība, 2006.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
Audiovizuālie līdzekļi.
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
1.0

Laborat
0.0

Ieskaite
*

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

29.05.2010 14:36

RTU studiju priekšmets "Civilā aizsardzība"
22231 Darba un civilās aizsardzības katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

ICA301
Civilā aizsardzība
Obligātais/Obligātais izvēles
Pamatstudiju
Akadēmiskais
Jemeļjanovs Anatolijs - Habilitētais doktors, Profesors
Jemeļjanovs Vladimirs - Doktors, Profesors
1 daļa, 1.0 kredītpunkti, 1.5 EKPS kredītpunkti
LV, RU
Nav paredzēts
Ārkārtēju situāciju prognozēšanas un novērtēšanas principi tehniskās sistēmās. Avāriju, katastrofu
un stihisku nelaimju likvidēšanas pasākumi.
Cilvēku dzīves un darbības apstākļu
nodrošinājums ārkārtējāssituācijās.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
1.Būvnormatīvs LNB 201-96 "Ugunsdrošības normas".
2.LR krimināllikums, R, 1998.
3.Valsts ugunsdrušības noteikumi (VUN-001), LR, IEM, 1992, 91 lpp.
4.Objekta civilās aizsardzības piāns ārķartēju gadījumos (makets), LR, CA centrs, 1995, 50 lpp.
5.Ārkārtējo situāciju apzināšana un gatavība tām vietējā līmenī. Reaģēšana uz tehnoģēnām
avārijām. Rupniecības un vides birojs Apvienoto Nāciju Vides Programmu LR CA centrs - 1995.
- 50.lpp.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
fizika, matemātika, ķīmija
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
1.0

Lekcijas
0.5

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
0.5

Ieskaite
*

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

29.05.2010 14:41

RTU studiju priekšmets "Darba aizsardzība"
22231 Darba un civilās aizsardzības katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

IDA403
Darba aizsardzība
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Vides inženierzinātnes un pārvaldība
Bērziņš Jānis - Docents (praktiskais)
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV
Nav paredzēts
Latvijas Republikas likums par darba aizsarzdību. Darba drošības standartu sistēma. Darba
aizsardzības un drošības vadīšana valsts līmenī, organizāciju un uzņēmumu līmenī. Tehnikas un
tehnoloģijas drošums. Darba aizsardzības pasākumu projektēšana.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
1. I.Brigers, V.Kozlovs, V.Urbāne, V.Ziemelis un c. Darba aizsardzība. Lekciju
konspekts. RTU, 2001. - 114 lpp.
2. V.Kozlovs, R.Večena, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekciju konspekts, 2. daļa.
RTU, Rīga - 2002. - 144 lpp.
3. V.Kaļķis, I.Kristiņš, Ž.Roja. Darba vides risku novērtēšanas vdlīnijas. Rīga, 2003.
- 72 lpp.
4. Darba aizsardzības Likuma vadlīnijas. Rīga, 2002. - 52 lpp.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
fizika, matemātika
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.5

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
0.5

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

29.05.2010 14:21

RTU studiju priekšmets "Inženierķīmija"
14021 Ķīmijas katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks

ĶVĶ115
Inženierķīmija
Obligātais/Obligātais izvēles
Pamatstudiju
Akadēmiskais
Kampars Valdis - Habilitētais doktors, Profesors
Vaivads Jānis - Doktors, Docents
Rozenštrauha Ineta - Doktors, Asociētais profesors
Kreicberga Jana - Doktors, Asociētais profesors
Millers Jānis - Doktors, Asociētais profesors
Plotniece Māra - Doktors, Docents
Batenko Nelli - Doktors, Pētnieks
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, RU
Nav paredzēts

Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

Termodinamika. Reakcijas siltumefekts. Degvielas. Patvaļīgi procesi. Līdzsvars. Reakciju ātrumi.
Detonācija. Reakcijas ātruma un līdzsvara maiņa. Gāzes, šķidras un cietas vielas. Gaiss. Kritiskā
temperatūra un spiediens. Superkritiskas parādības. Dispersas sistēmas un šķīdumi. Ūdens. Skābes
un bāzes. pH. Ūdens sagatavošana. Metāli. Supravadītāji. Ķīmiskie strāvas avoti. Metālu korozija.
Organiskie savienojumi. Polimēri. Fosilās un alternatīvās degvielas. Molekulārā elektronika un
molekulārās mašīnas. Nemetāli. Silīcijs. Pusvadītāji. Saistvielas. Radioaktivitāte.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
1. Lekciju konspekti, laboratoriju darbu apraksti.
2. Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm/ V. Brunere, L.Kamzole, 3. A.Blūms,
J.Kacens. - R., 1986. Laboratorijas darbi ķīmijā./ V. Kampars,
4. A.Blūms,V. Brunere, L.Kamzole, - R., 1994.L.Kamzole, V. Kampars , A.Blūms. 5. Ķīmija. Krauklītis, 1997
6. .M.Karapetjanc, S.Drakina. Obščaja I neorganičeskaja himija, 1999.
7. J.Mc.Murry. R.C.Fay. Chemistry,1998.
8. S.Zumdahl. Chemistry. 2000.
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
MĶF auditorijas un laboratorijas
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0

Laborat
1.0

Ieskaite
*

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

29.05.2010 14:20

RTU studiju priekšmets "Fizika"
14501 Kondensētās vielas inženierfizikas profesora gr.

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Mācībspēks

MFZ101
Fizika
Obligātais/Obligātais izvēles
Pamatstudiju
Akadēmiskais
Medvids Artūrs - Habilitētais doktors, Profesors
Demo Pasniedzējs - Lektors
Bērziņa Baiba - Habilitētais doktors, Asociētais profesors
Ruža Jānis - Doktors, Docents
Krivičs Anatolijs - Laboratorijas vadītājs
Mičko Aleksandrs - Doktors, Vadošais pētnieks
Grickus Armands - Cita grāda nosaukums, Docents
Lukse Silvija - Lektors
Miglāns Vladimirs - Lektors
2 daļas, 6.0 kredītpunkti, 9.0 EKPS kredītpunkti
EN, RU
Nav paredzēts

Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

Mehānika.Molekulārfizika un termodinamika. Elektrostatika. Līdzstrāva. Elektromagnētisms.
Svārstības un viļņi. Optika. Kvantu mehānika. Cietas vielas. Atomi. Elementārdaļiņas.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi
Literatūra
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
fizika,ķīmija,matemātika
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma

Stundu skaits

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
2.

Semestris
Pavasara

Rezultātu vērtēšanas metodes

KP
Vasaras
3.0
3.0

Lekcijas
2.0
2.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
0.0
0.0

Laborat
1.0
1.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.
*
*

Darbs

Rīgas Tehniskā universitāte

29.05.2010 13:28

RTU studiju priekšmets "Objektorientētās programmēšanas praktikums (studiju projekts)"
12306 Lietišķo datorzinātņu katedra

Vispārīgā informācija
Kods
Nosaukums
Studiju priekšmeta statuss programmā
Studiju priekšmeta līmenis
Studiju priekšmeta tips
Tematiskā joma
Atbildīgais mācībspēks
Apjoms daļās un kredītpunktos
Studiju priekšmeta īstenošanas valodas
Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā
Anotācija

DPI405
Objektorientētās programmēšanas praktikums (studiju projekts)
Obligātais/Obligātais izvēles
Augstākā līmeņa
Profesionālais
Datorika
Ņikiforova Oksana - Doktors, Profesors
1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti
LV, EN, RU
Nav paredzēts

Studenti strādā nelielās komandās (pa 3-6 studenti katrā) un realizē uzdoto projektu. Lekciju
materiāls ir orientēts uz praktisku uzdevumu analīzi. Studentiem ir pašiem iespēja izvēlēties rīkus
un programmēšanas valodas, ar kurām tiek izstrādāta programmatūra un tās dokumentācija.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Priekšmeta mērķis ir nostiprināt studiju procesā apgūtās zināšanas, darbojoties komandā
prasmēs
programmatūras izstrādes dzīves cikla posmos, praktiski realizējot hipotētiska uzdevuma
risinājumu programmatūrā, izmantojot objektorientēto tehnoloģiju principus, programmatūras
standartus un objektorientētās programmēšanas vides un rīkus.
Uzdevumi:
-iegūt pieredzi programmatūras prasību specificēšanā, lietojot UML lietošanas gadījumu notāciju
un apraksta formu;
- iegūt pieredzi programmatūras sistēmas arhitektūras definēšanā turpmākai sistēmas realizācijai
objektorientētā programmēšanas vidē;
- iegūt pieredzi sistēmas realizācijā atbilstoši iepriekš izstrādātai prasību specifikācijai un
projektējuma
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studenti sistēmas analīzē, projektēšana, realizācijā un testēšanā strādā pilnīgi patstāvīgi, regulāri
demonstrējot izstrādāto artefaktu stāvokli un kvalitāti
Literatūra
1.Sommerville I. Software engineering, 8th Ed. - Pearson Education, 2007. - 864 p.
2.Unified Modeling Language Resource Page - http://www.uml.org/
3.Latvijas Valsts standarti programminženierijā
4.ANSI/IEEE programminženierijas standarti
5. Burnett M. Visual Programming, 1999
6. Hansen J.E., Thomsen C. Enterprise Development with Visual Studio .NET, UML, and MSF,
Apress, 2004
7. Mossenbock H., Beer W., Birngruber D., Wos A. .NET Application Development with C#,
ADO.NET, ASP.NET and Web Services, 2003
8. Pressman R.S., Pressman R. Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw-Hill, 6th Edition, 2005
9. Schach S.R. Object-Oriented and Classical Software Engineering, McGrawhill, 6-th Edition
2005
10. Microsoft Solutions Framework, Microsoft web-site - www.microsoft.com
11. MCSD Self-Paced Training Kit: Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET
Solution Architectures, Exam 70-300, by Microsoft Corporation, Microsoft Corporation, 2003
12. Rational Unified Process, Rational Corp. web-site – www.rational.com
Jacobson I., Booch G. Rumbaugh J. The Unified Software Development Process, Addison Wesley,
1999
13. Cockburn A. Agile Software Development, Addison-Wesley Pearson Education, 2001
14. Michele Marchesi, Giancarlo Succi, Don Wells, Laurie Williams, Extreme Programming
Perspectives, Addison Wesley, 2002
15. Larman C. Agile and Iterative Development: A Manager's Guide, Addison-Wesley, Pearson
Education, 2004
16. Mellor S.J., Scott K., Uhl A., Weise D. MDA Distilled Addison-Wesley, Object Technology
series, 2004
17. Fowler M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Third
Edition, Addison-Wesley, Object Technology series, 2004
18. Larman C. Applying UML and Patterns. An Introduction to Object-Oriented Analysis and
Design and Iterative Development, 3rd Edition, 2005
Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
DITF LDI Lietišķo datorzinātņu katedras datorklase un tajā esošie programmatūras izstrādes rīki
priekšmeta īstenošanai
Nepieciešamās priekšzināšanas
Vēlāma iepriekšēja iepzīšanas ar kādu no objektorientētas programmēšanas valodām un priekšstats
par programmatūras izstrādes dzīves ciklu
Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts
Tēma
Priekšmeta satura un prasību skaidrojums. Problēmvides definēšana. Programmatūras prasību specificēšana.

Stundu skaits
4

Sistēmas arhitektūras veidošana. Pirmās iterācijas plānošana.
Pirmās iterācijas realizācija kādā no objektorientētām programmēšanas vidēm.
Pārējo iterāciju plānošana un realizācija.
Sistēmas testēšana, integrēšana, sagatavošana ieviešanai.

4
4
16
4

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Spēj analizēt problērmvidi, definēt topošas programmatūras sistēmas lietošanas gadījumus un
izstrādāt programmatūras prasību specifikāciju (PPS) pēc standartiem
Spēj sadalīt sistēmu komponentēs, pārdomāt sistēmas arhitektūru atbilstoši realizācijai
objektorientētajā programmēšanas vidē un izstrādāt programmatūras projektējuma aprakstu (PPA)
pēc standartiem
Spēj realizēt PPS un PPA uzdoto sistēmu kādā no objektorientētām programmēšanas vidēm
Spēj testēt, savienot sistēmas moduļus vienotā programmatūrā un sagatavot sistēmu izvietošanai
lietotāja pusē
Priekšmeta struktūra
Daļa
Rudens
1.
*

Semestris
Pavasara

KP
Vasaras
2.0

Lekcijas
1.0

Stundas nedēļā
Prakt d.
1.0

Rezultātu vērtēšanas metodes
Pasniedzējs pārbauda uzdevuma izpildīšanu
Pasniedzējs pārbauda uzdevuma izpildīšanu

Pasniedzējs pārbauda uzdevuma izpildīšanu
Pasniedzējs pārbauda uzdevuma izpildīšanu

Laborat
0.0

Ieskaite

Pārbaudījumi
Eksām.

Darbs
*
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RIGAS TEFIN-I
SI'A L]NIVERSITATE
DIPLOMA PIELIKUMS
Dipbma sd ja PD E ,\r. 0310,registdcijas NL 123-004

un Apvienoto
DiplomaprelikurrsatbilstEiropasKomisijas,EilopasPadomes
(UNESCO/CEPES)
Naciju IzglTtrbas,zinatnes un kult0ras organizacijas
paraugam.
Pielikumsir sagatavots,
lai sniegtuobjektlvuinformaciju
izveidotajam
un nodroiinatu kvalifikaciju apliecinoSudokumentu (piemerf,m.diplomu,
un profesionalu
atzlSanu.
sertifikatu)akademisku
Diploma pielikuma ir ieklautaszi4as par diploma min€taspersonassekmrgi
pabeigtostudijubltibu. hmeni,kontekstu,saturuun statusu.Tajd nav iek!autas
ka an ieteikumi tas
norddespar kvalifikacijasnovencjumuun lTdzverttbu,
Infbrmacijusniedzvisas asto4assadalas.Ja kade sad:!d informaciju
atzT5anai.
nesniedz,
noradaiemeslu.
1 . Zi4aspar kvalifikdcijasieguvEiu
I .1. uzvards:
l.l.

vafos:

is/gads):
1.3. dzim5anas
datums(diena/menes
1.4.personas
kods:
2 . Zi4as par kvalifikacij u
nosaukums:
2.l. kvalifikdcijas
profesiondlaisbakaluuragradsdatorsis€mAsun programmeianas i nlenieris
ieglSanai:
2.2. galven6studijujoma kvalifikdcijas
datorsisftmttproj ekt€ianaunpr()grammatura
nosaukums
un statt:ss:
institDcijas
2.3. kvalifikacijupieS\rrcjas
RigasTehniskauniNersifiIe,valstsdibinata univetsitAte,
volstsakrediteta200l.gada 12.julila
un statuss:
iestades
nosaukums
2.4. studijasadministrejoSds
Ia pali, kas2.3.punktA
valoda(r'alodas):
valodaun eksaminacijas
2.5. n.racrbu
laftieiu
J.
Zi4aspar kvrlifikacijrslimeni
3.1. kvalifikacijaslimenis:
proJbsionalakvalifikacrya (skat 6 1 )
pirmais prqfesionataisgrads unpiektclltmerya
apguvessakumaun beigudatums:
3.2. oficialaisprogranmasilgums.programmas
kredttpunkts,211,5ECTSk'edttpunkti
pilna
161
Lah'iias
laika studiju;
1 gadi
.20IA
Prog'ammaapgttta01.09.2008 25.01
prastbas:
3.3. uzqemianas
visparCjaviddja vai videjctprofesionctlcl
4. Zi4aspar studiju saturu un rezultatiem
4.1. studijuveids:
pilna laika sndijas

4.2. programmasprasibas:
Progyammas kopapjoms ir l6) k'edttpunkts, t.sk fi.t oh/igatas dalas apjoms 103
kreditputkti, obligahs in-eles dalas apjoms lJ kretlttpunkn, brlvas i:r,€/eskurstr
apjoms 6 kredttptrnkti, prukse 26 k'edttpunkt| bakalaw.a darb.sl2 krefrtpttnktu.
Obligan un ohligatas i:t,eles dct!osietyer yispari:glttojoios stuclijtt ktu.sus28
kretlltpunktu apjoma no:tu.es teare skospanotkm.sus uninforntacijas rehnologijas
ktrsus 17 lo.edtrpunktuoplomA.no:ar as pro;/bsi onalas spectaIi : t1ctj os ktrsus 2 0
kredttpunkn apjonta.
J I
n r o o r r n r m r c c ^ c t - \ , 1 . 1 . < ,. ,, n p e f s o n J Siegutaisnov€rlejunrs,/atzimes/kreditpunkti
:
Ktr.:i

' - . ; - - .Kredttnunki
..
LOn UAS
tL IJ

.11:!n1(\

A dala (ohligatcl
Tehniskanodroiinainna sistetnosunkomunikic

SociaIas attisti bas modeI i

IESKAITlT.I

Citilci ai:sard:t ba

ICSKOITIT,\

PafuqQcla Weblietojumui:sh-ad€
un att€ltt aDStrAdes
aIt
Objektorient1taspro gr"amme!anas praktikums (stttdijtt

ieskaitits
ieskdittts

aplgktt)
Ievads maksI tgaj o in telekfu
InienierNtmija
Fi:ika

ieskait\ts
ieskaitTts

DISkre ta malcm0trka

EIekh"otehni ka un eIektr on tka
Darba aizsardztha
Skaitliskasmcrodts
B dala lobligard i:'tlt)
Lie Iu programms is EmLLiz.ttuAdesobj ektor ientat a
tehnologr.laun rtki
Vadtbassociolo!ijct
Programmeiana datort rklu vide
P ro cesorienEt o sist emtt izstrade (st udij u pr oj ekts)
Lietoi umr isinai umu izstr ade Mac ro medi a Fl ash v i dd

ieskaittts
ieskoit1ts

ieskoihts

ieskaitts
iesk4itTt.,
ieskaitTt.r

Prakse
Prakse
Baknlaura flnyh.snr proicltu dnlu
D okumentuparv al cltb as si-ttemos izstr ade
P ar.skait tti e prie kimet i
A dala (ohligata)

39

I2

18

piirskaittrs

Matemotika
Datormactba,pamatkur*t
Darormiiciba 'spcckurss'
OprrJtr.isitQ.rt
Lietoiumfrogram ntatiro
Pr og amm?.ianas va/ odas

Datu strtthuras ttn algoritmi
Ad.ptlr.t d"t,
"pttr ras
nio,ir ri i,,, pr"gam
,
Matematikas speci J las noJalas
O l,j. k I o I i c m J t (1f r u gt r! u t u ti.i n n rt

ieskoitlts

3
2
4
6

15
i

parsl,,nittts
pdrskairtts

I

parsknittt.r

J
I
,

6
6
3

parskaitits
pdrskait'tt.y
,rrtk"t^

.l

6

parskaitts
ptlrskuitlls

Kre&tpunkti
iias
ECTS

Atzlmes

tehnolotiias
Obj ektor ienE ta sist7manaltze un pr oi ektei ana
Dotu ba:u tehnololitas

Datu bazu vadrbas sist€ntas
Sistdmu i n:e nierijo
Datorststdntu u:buye

4

Datorrrkli

SKAITIL\
1

)

D A T S K O | |t 6

6

q

sKatltrs
nirskaiirts

)

2

nirskaittts

Nozares tiestbu pamoli un standarti

2

I

nar.sknirlrt

E-komerciia

23

LftOnOmrKa
ri oala (oDttgoto 1:yete

B irol a darb a ou I omati:dct i.t

sEatttll
.lkarltt.l

Pamots:LRLM 'IVA "Koledia RRC"dipktmspar pirnta ltmerya
profe.sionaloaugstakoizgttttbupK
E Nr. 0017izsniegts
I L07.2aa8
ViddjdsvErtdatztme: 7.86
4.4. atz-mjusistema:
otztmjuskala l0 - l; 10 - augstakaatzlme,I - minimalApietiekomoatztme
10 - izcili,
9 - teicami,
d - loti labi,
7 - labi,
4.5. kvalifikacijasklase:
nol
par
5. Zi4as
kvalifikaciju
5 . 1 . t u r p m a k l ss t u d i j ui e s p E j a s :
nozrme;

6 - gandrtz labi,
) - vuuve/t,
4 - gandrtz viduveji,
3-I - neapmierinoii

tiesrbasstatiesmagistrantLlrA
unprofe.rionalo.ttudUuprogrommds,kurasparedzdtas
studijAmpec bakalauragroda ieguianas
5.2, profesion4lais
statuss:
dod tiesibassah durbuprogrammOianas
inlenieraprofesija
Papildinformacija
6.1. sftakainfomrdcija:
profesionalobakalaurastudijtLprogramma''DatorsislEmas"
ir yal.stsakredit€ta
gctda
2001.
15.decernbrtuzpilnu alo.editdcijas
laiku 6 gadiem;
piektais balifkacios ltmenisatbilstnoteihasnozaresspecialistaaugstdkai
kvalifkAcijai, kasdod iespdjuplanot un veiktari zindtniskdspetniectbasdarbu
attiecigaja nozar.
6.2. papildinformacijas
avoti:
Studiju dala
RtgasTehniskauntuersitArc
Kallgttield l, RtgaLV - 1 658
tel.670E9123,
7
fukss670E902
www.r'tu.Iy,e-pasIs
; rtu@rtu.I|
Akad€niskasinformacijas centrs
Valrytriela 2, Rtgo,LV - 1050
tel. 67225155,.fakss
6722I 006
-pa.sts
e
; diplomi@aic.lv

7.

2ata. gada 29.janvaris
U StLkovskis
mactbtLprrtrektors

!

8 . Zi4aspar a
skat,pielikumu

sistem u valstl

zuGA TECHNICAL LI}Ii\ERSITY
DIPLOMA SUPPLEMENT
Dipktna seriesPD E i\r' 0810,regisrtation Nr' 123-004

This Diploma Supplementfollorl,'sthe model developedby the European
Cornmisiion,Council of Europeand Ur-ESCO/CEPESThe purposeof the
datato improvethe intemational
is to providesufficientindependent
Supplemer,t
recognitionof qualifications
professional
and
and lair acaclenlic
"transparencl'"
etc.).
(diplomas,
certificates
ofthe natrire,level.contextandstatusofthe
to providea dcscription
It is designed
completedby the individualnamedin
studiesthat werepursuedand successfull,v
It shouldbe free from any
is appended.
the Diplomato rvhichthis Supplement
about recognition'
value ludgements,equivalencestatementsor suggestions
informationis not
where
Informationin all eight sectionsshouldbe provided.
provided,the reasonshouidbe explained.
1 . Informationidentifyingthe holdcrof the qualification
L L family name:
1.2.givenname:
1.3. dateof birth (day/monthfear):
L4. identillcationnunrber:
7
Informationidentiffing the qualification
(in originallanguage):
2.1. nameofthe qualificatton
unprogrammeianasinienieris
profesiondtaisbakalaurag'ads datorsi-st0mas
andprogrammingengineer
systems
professionalbachelordegreein computer
2.2. mainfield(s)of studyfor thequalification:
computersystemsdesignand soJtware
andstatusofthe an'ardinginstitution:
2.3. name(in the originallanguage)
RtgasTehniskauni'ersitate,state-fotmdedunit'ersitt,
sinceJuly 12' 2A0l
state-accredited
the studies:
ofthe institutionadministering
andStatus
larrguage)
2,4, name(inthe original
thesameas in Point2.3
of instruction/examination:
2.5. language(s)
Latvian
J . Informationon the levelof the qualification
3.1. levelofthe qualification:
thefrsi professionaldegreeand the 5th-let'elprofesstonalqualifcation $ee 6'l)
ofthe programme:
surt andenddate(of theacquisition)
3.2. officialiengthofthe programme.
4 yeais o./fult-tinte sttrlies, l6l I'tn'ian creditpoints 2ll '5 ECTScreditpoints'
0l t)920A8- 25 01 20IA
TheprogrammewasacqLtireci
requlrements:
3.3. access
generalsecondaryor |-vear vocatittnaleducation
4 . Informationon the contentsand resultsgained
4.1. modeof stud,r':
rt l-time studies

4.2. programmerequlrements:
Full shuty workLoad in tlrc ;:rog-amrne is l6l cretlit points of vhich compttlsotl, core
la3 credit poitts, electitepart - ll credit points'Jree
xbiects bktck cr.tnstitutcs
prut:ticaLplocement olttsitlethe Ltniyersil!-- 26 creditpoints'
choice- 6 credit Ttoints.
Bachelor the.sis- l2 creditpotnts
antl elcctiteparl comprisesgeneral edttcatiottcollrses'
The contentso;[contpulsor-r)6 credit poitlts. cotu"sesof tnforrnatiL,ttechnologiesand studiesof the basic and
- 17 credit prtints, courses leading
Jundanteital principles rf the mainfield o.f stttdies
to the pro.fessionalspeciali:ation - 2a credit points
obtained:
,1.3. prograrnmedetailsand the individual grades'lmarksi'credits
Cuurset
A seclion (co
oliuns
Cnm!)t cr .\.|stem.\ond CotttmbniL

Credirpoinls
ECTS
Lah,ian
-

J

Murks
v --

trIodelsof SocialDe:'eloPment
c0lion Deyelo
br ll'e
Fundamentals of ClontptLterGraphic-sand Image

PHP Lan

pa.sttl

anlmln Practice (sttLdv
Pr
Obiect-Oriented
Introductionlo ,frti cial Inlelli
Chemistrvfor En

Discrete Mdthematics

237

General ond Occupational Sd:fety

!

)-

--^^)
lL!P,14

NumericalMethods
B seclion(electives
Ottlect-Ortented Technologt and Tools.for Large SoJtware

passed

Sociolow of M'
ins in Cb
Pro

Icrv olks
(studyproject)
Development
Systems
Process-Oriented

-lfilication

D;rclopment ir 'Vucr"mcdia Flarh

Practical Placement
Practical Placentcnt

'/

J

tr 1 8

s

.<
-u

'
J20

-n*sed
Ys

Final test
Proicct
BachelorThesisIncl
Mana ment
Document
of
Develo
d courses

A section
lu[alhematics

Studies
Srudies

course)
cial course

brred
brred
'erred

,tysler?s

ied Solrn'are
Pro ammin! Lan
hm.s
Data Srructures and AI
stem.t
Data Proce
A
,41 rithms and Methods o Prr,lranttnttt
Pr
So

amtnntg Tec lttolo
e rtn

al Parts ,tf MatJPmati,s

brred
'e
rred
d

brred
brred
brred

Courscs
Object-Oriented Programming

Credit points
L0n',tan

I

Pg4!g::)klg$A!f!;t46transferred
SystemEngineering
_
Amputer SystemsEngineering
Netvorks

1t^v"s

/J

6

transferred

6

transferred

3

4.5
6

nansferred
transfeted

2
I

3
6

n-ansfeted
transferred

WEBTechnologies
Object-Oriented Srstem Anal.v-sisand Des.ign
Database Technologies

L(

brred

Economics
B secnonlelectivest

transfbrred

C stction llree tt

Fundamentalsof BranchLegislationand Standards
E-Commerce
Ofice Afiomation

2

3
3

n'ansfeted
transferred
transferred

Base: LRLM SIVA "Koledia RRC" diploma of;fir.st-levelhigher profes.sionaleducation PK E Nr.
0 0 1 7 ,I 1 . 0 7 . 2 0 0 8

lleighted averagemark: 7.86
4.4. gradingscheme:
grade scale l0 - l; 10 - the highestgrade,I - the loweststtccessful
grade
notation: l0 - i,Nithdi.etinction,
6 - almostgood,
9 - excellent,
5 - satisfactory,
I ver-vgood,
I - almostsatisJttctory,
7 - good,
3-l - unsatisfactory
(in the originallanguage):
4.5. overallclassification
ofthe qualification
none
:). Informationon the function of the qualification
5.L access
to furtherstudy:
accesstu "magistrs"progrommesand to professionalprogrammesdesigned
for
studiesafier award of "bakalours"degree
5 )

nrnfcccinnel

cton,c'

providesaccessto professionof so/iwareengineer
Additionalinformation
6.1. additionalinformation:
professional"bakalatLrs"
programme"Amputer Systems"wosoccreditedby the
period 6years;
stateon Decemberl5,2001forfull accreclitation
the 5-th level of profe.sionalqualyficotionis the highestlevelof qttalifcation ofa
specialistof a particular brunchthat givesan opportunityto alsoplan andperform
cusecl research
relevantbr anch-;t'o
6.2. furtherinformationsourccs:
Studiju dala
RtgasTehniskaunivers
ifite
Kal(u iela I, RigaLL'- 165E,LATI/IA
phone+371 67089123,
fax + 37I 67089027
-mai
www.rtu.lv, e
l : rtu@rtu.lv
AkaclE
miskasi n/brmacij as cenlrs
Valtluiela 2, Rrga,LV-1050,LATVLA
+ 37167221006
phone+37167225155,Jax
e-mail: diplomi@aic.b

7 . C e r t i f i c a t i o no f t h e s u p P l e m e n t

7 . 1 .d a t e :
7.2. signature:
7.3. capacity:
/.+. orllc

-;

<nt -+-r.=r-zi

8. Information o
seeAppendix

|;

nal higher education sYstem

l<
l-{

a

Fl

m
l-t
''\.

frl

c

a
b

l-'{

11
F;

=

A

v

Fl
A
t{
fr{
A
Fl

qO

19

:J,Z

v,a

lF)AE
-E
(,
\r
tl

'e- l\
tY

Y
e

v

.v l

,g

!

--\=
-t-

-i

-'/

a
-..-...)
.: 1

try?

-iA-v

4\

-r4 tr

i^a"a

V-l

r-.

)<,

;

<><\

crd

.Y

'D>
!
rcd FG

tr

9,i&E

-,

,ta+
__

'a

sbo

tt.J
I e(
t.,

= 4 - )U
i" \,;" = Z'd e
q=
a!s'
Yr:i
l=l-Clo+v

--4

/:-ZZ

:i|:;
ahr

t

-4

ii

i=r

/r I

=

\t'

6ia
o't9)

?

t,

;

;at

.
(t)

,

'a

rl-A

Zfit
rftl

::ir

iE

ZC'9

c\l

(- __,,_--t- ,

,:j

t, 1

i

-a

,:

.o

O\

F

;N

^./r\=_::Lj

tr

-i

ll

F!

,'-

,---,-2
a
L

;fu)

*:/

}.

-\-

ffi}fl/rx'r.r't

2 2

/*1ffi^\f'1 :;

'\ yttl 4i,l&gd,a
ry 5 -q
/\,t R4?21ii:., 1."€i
rej j Fa N F.
I
t qtl:t-'.

rtv

F

r<

gFr

aF

a
r5^

a

-t4

zFl
F
frl

=a
FI

N,

-tt

;i

rII

q

rd
F1
r{

z

<-i

(,7
'=.
-

)

o
F1
=

a
FI

Fi
H

Q

r-'! t-

.F.D

!

,82

a

RIGAS TEHNISKA LI}JIVERSITATE
DIPLOMA PIELIKUMS
Diplomo seija PD E NL 1957,rcgistracijasNr. 123-010

Diploma pielikumsatbilst EiropasKomisijas,EiropasPadomesun Apvienoto
Naciju Izglltlbas, zinAtnes un kultlras organizacijas(UNESCO/CEPES)
izveidotajam
paraugam.
Pielikumsir sagatavots,
lai sniegtuoblektrvuinformdciju
un nodroiinatukvalifikdcijuapliecinoSr-r
dokumentu(piemerant.diplornu.
sertifikatu)
akadEmisku
un profesionaiLr
atzrSanu.
Diploma pielikumi ir ieklautaszi4as par diploma nrinetdspersonasseknrTgi
pabeigtostudilubr"tubu,
llmeni,kontekstu.saturuun statusu.Taja nav ieklautas
noradespar kvalifikdcijasnovEfiCjumuun lTdzv€r1lbu,
ka arT ieteikumi tas
atzlSanai.
Informacijusniedzvisasastonassadalas.Ja kadd sadalainformaciju
nesniedz.
noradaiemeslu.
l.

7

Zi4as par kvalifikacijasieguv€iu
1.1. uzvards:
1.2.vards:
1.3, dzimSanas
daturns(diena/menesis/gads):
personas
L4.
kods:
Zi4as par kvalifikaciju
2.l. kvalifikacijas
nosaukurns;
profesionalais magistra grads datorsistema.c
un sisrcmonalttikis
2.2. galvenastudijujoma kvalifikacijasieglSanai:
da t ors i sI emtr i zs tt.od e

J.

4.

2.3. kvalifikacijupieSfrrejas
institucijas
nosaukums
un statuss:
yalsts
RtgasTehniska uniNer si tatu,
dibinata universi fite,
yalstsakreditEta
200l.gada12.lu/ijA
2.4. studijasadministrejo5as
iestades
nosaukums
un statuss:
ta pati. kas 2.3.punlaa
2.5. macTbu
valodaun eksanrinacijas
valoda(valodas):
latvieiu
Ziqaspar kvalifikacijas
limeni
3.1, kvalifikacijas
lTmenis:
otraisprofesionAlaisgyadsun piekta ltmerya
profesionAlAkvahfkacija (skat.6.|.1
3.2. oficialaisprogl'ammas
ilgums,programrnas
apguves
sakumaun beigudatums:
1,5gadipilna laika studiju,62 Lanijas kredt4tunkti.93
ECTSk edtrpunkti
Prog"atnmaapguta0L09.2006- 27.AI 2AI 0
praslbas:
3.3. uz4emSanas
bakalourapro;fesionaIor.sgrads datorsistent
a.s
Zi4aspar studiju saturu un rezultatiem
4 . l . s t u d i j vu e i d s :
pilna laika studijas

4.2. programmasprasTbas:
Progran nas kopopjotns ir 62 kredrtpunkti' t sk obligafis dalas apjoms 18
k,eittpunkti, obtigalas i:teles clalas apjoms t8 bedttpunkti, prakse 6 bedltpunkti'
magistra darhs 20 kreditPttnktu
Obtigata un obligatas it'eles dalas tef'et studiiLt kursuspar .jaunaka.lient
sasniegttrtiem datorsistatnll no:ares lectri.iaun praks€ 18 h'edTtpunktuapioma'
pehiecfta.t tlarhcr.jaunrades darba pro.iekteianasdarba un t'adtbzintbustudiiu
k t r s t , s5 k e d t t f r u t k t t r , t p t o t t t o
PaplldprusthLt k\paplr.tntssigetnanaltlika t.t.aliJikaciiasieguianui lr 26 kledltpunkti,
t.si. prak.r" 20 h'edttl:ttnknr. logisn'd darbo proiekta dala 6 kredttpunki
kredltpunktl:
,1.3. progr.ammas
un personasieg[tais novCfieiums/atzimesi
sastavda]as
Ktu'si
)^t
,. Ll:.-;r^\
31 u!]!
]!:5'!:P-t-t
**.Lrras

planoia-na un menologiia

Kredttpunkti
Lan,itas

fCfS

3

1 5

t^

optt,a

t.t-

,

15

anTmeson0

15

Liel.u datu bant adminittreiana

lihiiiot"

8

1.5

as si sft mu metodolo kiias
PROLOGun

Atztmes

i rrttot

lztete
obli
DatorsisEmuDroieh€ianasrrku ko

kts
komunrkacuos
sistetnarutt kgmuntkactlot
TeltniskanodroStttaiunto

1.5
1

)

IntelehuAI u sis|0mu pro i ekti i anas m L l u J e s
lrogt'ammisana daturt tklu t tde

ieskaitlts

hclala psiholokiia
Proi ektu kvalifites vadrba
Multibazu srsfc'nros

IC.SKATTIS

Prakse
Prakse

4.5

26

39

26

39

ieskaitlls

vu-

Alaiistrodarbsar proiekradalu
Personalavadrbasun apmactbassistemasproiektEiana
CMMI 3. I.\me4asertifikataiegulanaiISO 9001 2048
Vidajasvcrtdatzlmc: 8.15

sistcma:
4.4. atzTmju
atzlme'1 - minimalapieliekamdatzime
alzimiuskolol0 - I; 10 - ougslAko
6 - gondrtzlabi'
noztttte; 10 - izcili
5 -tidtncii'
9-teicami
'lori
I - gandrtzridut'Eii'
tobi'
8
inoii
. lab,
3-) - neuPnttet
klase:
4.5. kvalifikdci.jas
nov
par
5. Ziqras kvalifikaciju
5.1. turpmakisstudijuiesPejas:
tiestbas sIati es doktorotttfLra
statuss:
5.2. profesionalais
sii a
dod tiestbas sfi'adat sistamanal ttIkopr o.t'e

6. Papildinformncija
o . l . s r K a K ran l o r T n al lca :
profesionalo n1aEi.\fi.astudiiu pt'ogramnTa"Datorsistemas" ir valsts alo'editeta 20a1.
gada I5. decemh'i u: pilnu akredificias laiku - 6 gadiem,
piektais K,\'alifikAcijashntenis atbilst noteiktas nozaresspecialis|a augstAkai
kvolilikaciiai, kas dod iespCjuplanot un yeikt art zinAtuiskospetnieclbas darbu
atIi, c rgLljJ tlo:are
6.2. papildinformacijasavoli:
Stud|u dalct
RrgosTehniska untlersitote
Kal(u iela I . Riga LI' - l65E

rc|.67489123.fakss67A8902-

v,u,vt.rlu.
ly e-pa:its rtLta:rtL!.|\'
A kadCtniskclsinforntdc ilos centrs

I/afuuiela2, Rtga,LV - 1050
tel 67225
155,.fak"ss
6722I 0A6
e-past.s; diplomi@)aic Iv

7. Pielikumaapstiprindjums
7.l. re&istraciias
datums:
7.2. paraksts:
7.3. pielikuma

2ala. gada 29.janttaris
t,.Sukot.skis
nactbuprorektors

7.4. nnog{1

Zi4aspar a
skat.pielikurnu

lIUbassistCmuvalsti

RIGA TECHMCAL LD.IIVERSITY
DIPLOMA SUPPLEMENT
Diploma seriesPD E lir. I9 57,rcgishation Nr. 123-010

This Diploma Supplerrentfollot's the model developedby the European
The purposeof the
Councilol Europcand LNESCOiCEPES.
Comrrission.
to
improve
lhe international
provide
indepcndent
data
is to
sulficient
Supplement
lecognitionof qualifications
"transparencl
" and lair academicand professional
(diplomas.
certificates
etc,).
olthe nature,level,contextandstatusofthe
to providea description
It is designed
completedby the individualnamedin
studiestl,atu'erepulsuedand successfull"v
It shouldbc free from any
is appended.
the Diplomato which this Supplement
judgements,
equivalencestatementsor suggestionsabout recognition.
value
Informationin all eight sectionsshouldbe provided.Where infonnationis not
provided,the reasonshouldbe explained.
l

Information identifying the holder of the qualification
I .l . familyname:
I . 2 . g i v c nn a m e :
1.3. dateof birth (da-v/month/year):

L4. identill
cationnunrber:
2 . Information identifyingthe qualification
2,I . nameoftbe qualification(in originallanguage):
profe,siona
lais malistra g;rad.s
dalorsisrcmAt un sisrcmonolttiItis
professionalmaslerdegreein compulersystemsand systemanalyst
2.2. rnainfield(s)of studyfor the qualification:
computer systems deveIopment
andstatusofthe awardinginstitution:
2.3. name(in theoriginallanguage)
d ttniversi6t,
RtgasTehniskarmilersifite, slate-fotrnde
sinceJullt 12,2001
state-occredited
the studies:
andstatusofthe institutionadministering
2.4. name(in theoriginallanguage)
lhe sameas in poinl 2 3
of instruction/exarnination:
2.5. language(s)
La^'ian
J.
Information on the levelof the qualification
3.1. levelof thequalification:
(see 6 11
qtLalification
pro-fessional
da'g'eemd the5lh-levelprofessional
lhe second
(of
programme:
of
the
starlandenddate theacquisition)
3.2. officiallengthof theprogramu]e,
studies,
62 Lsh'ianledit points,93 ECTScreditpornts
..1.7r11-rime
1.51,es1's
- 27.aI 2010
Theprog'antmev'o.tacquired01.09.2a06
1l

qrracc

ren,, irem cnt'c'

prolessionalbachelordegreein compulersrslems
4. Information on the contentsand resultsgained
4.I . modeof stud.v:
./Lrll-timesndies

,1.2. prograrnmerequirements:
Full studv workload in the progrornnte is 62 credit points ofwhich compt sorv core
suhlects block constitutes I8 credit points, electire part - l8 credit points, practical
placement outside the Lniyersit,r - 6 credit points, Alaster thesis - 6 credit points.
The contents o-fcomptrlsory and electit'epart contprises studies of noyelties in theory
and practical opplicationsof the ntain./ieldof .tludies - I8 creditpoinl:j..ol.rses that
ensurema,\teringofthe netest achieyementsin theory and practice. coLlrseson
research, design and adntitlistration - 5 credit points.
Full stucl-v"
u,orkload o.fadditional t'eqltircnent,tfor ucquirement of .st.etemondlyst
quoli/ic(ttionts 26 credlt potnts o,fu,hichpraclical placententoutsidethe Unit,ersit| 2a credit points, project pdrt oJ i'loster the.\is- 6 credit points
' 1 . 3 .p r o g r a m m ed e t a i l sa n dt h e i n d i v i d u a sl r a d es , r m a rsk/ c re di t s o b t a i n e d :
C o ttrse.s

('redtr oainls
Io,' tan
-[L I"s

\torK<

A secttonlco

t.5

So;fnare Planningand .\lcrn'loq1
.Vcthodologk, o{ I n.toytnq1in11Sy.tt
ems Devcl opntcnt
Operating.tystemsof e ottyutcr.\ent or'{s
PROLOG and Logical Programming
Admini.srratirtg
of Latge Database,
Disrtibuted Data Processtngin eumputer Aen' olk:

15
1.5
4.5

B section(electives)
Toolbox of CompLier S)tstemsDevelopment Tool.s
Computer S):stemsand Communicotions
yt,tltat .f i,r"U,g",L\-t,.,
D, ',g,
Prograntmingin Cornputer\ elr,nrl.
So.nl Ps thology
Proj ect Quality Managemenl
Mulridolabose S) stcms

15

t0

1.5
passed

passed

1.5
4.5

CASEToolsfor DalabaseDesign
Practicctl Placement
Practical Plocemenl

26

39

:6

39

Final test
Marter ThesisIncludtng Proyctt

PersonalManctgement
and Learning$,sren Design.for
ISO 9001;2048 Certilied IT Organizationsto Appl.vfor
CMMI 3rd Level Certificate
Vlteighted
averagemark: 8.I5

4.4. gradingscheme:
gradescale10 - 1, l0 - thehighestgrade,l - thelou'estsuccessful
grade
y,ith
notatiotl; 10
di.\tinctiotl.
6 alntostgood,
9 -excellenl,
5 - satisfactorl,.
8_-verl'good,
I - almoslsctis.fac'tor",,,
- goocl,
3-J - unscttisjttctory.,
(in theoriginallanguage):
4.5. overallclassification
ofthe qualification
t10ne
5. Information on the function of the qualification
5.1. accessto furlher studr
occes.,lo doctoral -studies
5 ?

nrnfeqcinne I qt,rtrrq'

provides occess to profession ttJsltslstn on61l1;s7

passed

Additional information
6.1. additional information:
prog.antme "Computer svstems"is accreditedb\' lhe stale
profe.ssionalmaster stud))
on Decen'tberI 5, 2Aa1.for.full accreditationperiod - 6 ysa:'5;
the 5th tet,elo.fprofessionalqualificationis the highestleyel of qualiftcationql a
specialist ofa particular branch thot giles an opportunity to also plan and per;fornt
relet,ant br anch--focttsed research
6.2. further informationsources:
Studiju dala
R r g o .T. eh n t ' k r tM l iQ t . rtI dI r
Kallguiela 1, RtgaLV - 1658,LATL'LI
p h o n e + j 7 l 6 7 a 8 9 1 2 3 , . \ a+r 3 : ' l 6 7 A 8 9 0 2 7
)r't4)v.rtltlt. e-mail; rtuld':rtttlt'
infbrnat't7 a,scenn's
AkadCmi.skcts

LATI4A
Valryu
iela2, Rtga,LV-1050,
+371
67225155,fax37167221006
phone
lt
e-mail: dipIomi(.@aic.
the
supplement
of
7. Certification

r'/,

Janttart,29,2A10
U SukoYskis
Studies
fice Reclor.for

7.4. offici

8 . Information
seeAppcndix
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RI_GASTEHMSKA L]NIVERSITATE
DIPLOMA PIELIKUMS
Diploma s?rijo PD E Nr. 1948,relistracijas Nr. 123-001

un Apvienoto
DiplomapielikumsatbilstEiropasKomisijas,EiropasPadomes
Naci.ju Izglitibas, zinatnes un kultfiras organizaci.jas(LI'JESCO/CEPES)
paraugam.
lai sniegtuobjektrvuinformaci.ju
izveidotajam
Pielikumsir sagatavots.
un nodroSinatukvalifikaciju apliecinoSudokumentu (piemErarn,diplomu,
un profesionalu
atzrSanu.
sertifikatu)
akadEmisku
Diploma pielikuma ir iek]autasziqas par diploma rlinEtSspersonassekmTgi
pabeigtostudijubDt-rbu,
lTmeni,kontekstu,saturuun statusu.Taja nav ieklautas
norades par kvalifikacrjas novert€jumu un lidzverlTbu,ka ari ieteikumi tds
atzr5anai.
Informacijusniedzvisasastoqassadalas.Ja klda sadalainform6ciju
nesniedz,
noradaiemeslu.
l.

Zilraspar kvalifik-cijas ieguvFirt
I .1. uzvards:
l.l_ varos:

datums(diena/mEnesis/gads):
l.i. dzim5anas
1.4. personas
kods:
2 . Zi4as par kvalifiklciju
2.l. kvalifikacijas
nosaukums:
unprogrammcianasin:enitris
profesionalaismagistrag"adsdotorsisrcmAs
ieglSanai:
2.2. galvenastudijujoma kvalifikdcijas
dator.tisft mu izsb Adeunpr ogrammat[ira
un statuss:
nosaukums
2.3. kvalifikacijupie5\irejasinstitucijas
RrgasTehnisl,i universitate,valstsdibinata universitate,
valstsakrediteta200l.gada I2. iulija
nosaukums
un statuss:
iestddes
2.r1.studijasadministrejoids
fi pati, kas 2.3.punktA
valoda(valodas):
valodaun eksaminacijas
2.5. macTbu
latvieiu
par
kvalifiklcijas limeni
3 . Ziqas
3.l. kvalifikacijaslimenis:
otraisprofesionalaisgrdds unpiekta ltmeryapro;fesionalakvalifkacrja (skat 6 1.)
apguvessakumaun beigudatums:
ilgums.prograrnmas
3.2. oficialaisprogrammas
),5 gadi pilna loika stttdiitr;6) Latt,uaskredttpunkti,93 ECTSh'edrtpunkriun I gads
sntdijupapildprastbui:pildei, l2 Lah:|as h'edttputktt, 63 ECTSltredttpunkti
- 25.01.2010
apguta01.09.2007
Programma
praslbas:
3.3. uz4emSanas
bakalauraprofesional aisgradsdotorsisldmasvai inienier:inatryubakalauragrclds
datorvadtba un datorzinAtua(izpi Idot p apiIdprastbas)
4. Zi4as par studiju saturu un rezultatiem
4.1. studijuveids:
pilna laika studijcrs

programmaspraslbas:
Programmas kopapjoms ir t0l k'edttpunki, t.sk. obtigatas dalas apjoms 20
kredttpunktu, obligatds izvelesdalas apjoms 26 kredttptmkti, prak.ie 32 h.edttpunkri,
ntagistra darbs ar projekta dalu 26 kredrtpunkti.
ObligatA ttn obligatas i:yeles clalas ietver shtdiju kn.sttspar jatmakajiem
sasniegtntient datorsistemu no:ares ter.trijoun praks€ l8 k.eclttptnktu apjoma,
patuiectbas darba. jaunrades darba, projelrteianas darba tm t'adtb:intbu sttu)ijtt
k t , r s u .5c h c J t t p t t n A r tn, n . t n o
4 . 3. programmassastavdalasun personasieglLtaisnov€rtejuntsratzimes,/kreditpunkti:
KLrsi

Kredtrpunki
LAn tlAS

a (lblieara
Progtantmaluras
1no ut1 metrolo
ormAcijas sisEmu metodoloSiias

_LL1J

15
l5

PROLOGun lokiskaprogramm€iana
D storttkl u operetajsi stemas
Darba aizsardztba

6

l0

15
IesKattIl.l

Sodalitu datu
ade dotoru trklos
Lielu datu bazu admin isrreSana

Paralelieprocesiun valodaADA
ObiehorientEtas

Psiholotiia
ammiiana datorttklu vide

ModernoprogrqmmEianasvalodultraktikunts
Viztnlaprogrammiiana

te.\KalIll.s

3
3

3

ieskaittts

1.5
4.5

g
g

Pr.t
as risku analtze
Mode
ammaturas i zstr ades pr akti kums
ProcesorienEta sistemu izstrade (studi
ekt.s

Prakse

ieskaittts
ieskaitlts

32

,18

26

39

Magrstra darbs ar projeha dalu
PeIdbaseina klie ntu kontrole s si st emas izstuAde

Videjdsv'rtd atztme:8.60
+.+. aurmluslstema:
atzTmjuskala l0 - 1, l0 - altgstako atzlme, :l - minimala pietiekama aEime
nozrme: l0 - izcili,
6 - gandrtz labi,
9 teicami.
5 - viduveji,
8 - pti labi,
I - gandriz viduv€j i,
7 - Iabi,
3-) - neapntierinoii

2t.5,kvalifikdcijas
klase:
nav
5. Zir.raspar kvalifikAciju
5.1. turpmakds
studijuiespEjas:
t iesibas staties doktor antlTra
5.2. profesionalais
statuss:
dod tiestbasstrudotprogt.amm€ianasitieniera profesija

ieskaittts

b.

Papildinformacija
o . l . s lK a K al n r o r r n a c u a :
pro;fesionalo magl.ttt'aslLdiu progt'an1ma "Dator.sistemas"ir ral.tt,salrl'editela2001.
gadd J5. decembrt uzpilnu akreditacijas laiku - 6 gadient,'
piektais kralifikocijos Lrmenisatbilst noleilnas no:ares specialista dLtgstcTk(ti
ktalifkAcijai. kas dod iespejupl.anot un wikl urt zinatniskasp€tniectbas darbu
attiectgdja nozara
6.2. papildinformacijasavoti:
Studiju dala
Rrgas Tehniska unirers it(7te
Kallgt iela ), Riga LV - ) 658
tel 67089123,fakss 67()E90)7
wwv,.rtu. lt,, e-pasts. rl Ltali:.rl
u.lr
Afutd1miskasiCormclcij tts centrs
Valryuiela 2, Rtga,LY - I a5A

rel.67225I 55,fakss6722I a06

7.

e-pasts. dipl om i Qj.ai c.lt
Pielikuma apstiprinajums

datums:
7.1. refistrdcijas

8. Zi4aspar
skat.pielikumu

2010.gada 29.janvaris
U.Sukovskis
mactbuprorektors

sistemuvalstl

zuGATECHNICALLt'IIVERSITY
DIPLOMA SUPPLEMENT
Dipk,ma seriesI'D E Nr, 1918,rcgistl'ition Nr' 123-001

This Diploma Supplementfollorvs the model deveiopedby the European
Commission,Council of Europe and UNESCO/CEPESThe purlose of the
datato improvethe international
is to providesufficientindepcndent
Supplen.rent
recognitionof qualifications
and fair academicand professional
"transparency"
etc.).
(diplomas,
cerlificates
of thenature,level,contextandstatusofthe
to providea description
It is designed
by the individualnamedin
cornpleted
successfully
studiesthat werepursuedand
is appendedlt shouldbe free from any
the Diplomato which this Supplement
value judgements,equivalencestatementsor suggestionsabout recognition'
Informationin all eight sectionsshouldbe provided.where informationis not
provided.the reasonshouidbe explained
Informationidentifyingthe holder of the qualification
l.l. familyname:
1.2.givenname:
1.3. dateof birth (day/month,fear):
number:
1.4. identification
the qualification
identifying
2 . Information
1inoriginellanguage):
2.| . nameof thequalificarion
unprogramm€ianqsinienieris
profesionalaismafisn"ag'ads dalorsi;sEmas
andprog'amming engineer
systems
professionalmasterdegreein computer
2.2. mainfield(s)of studyfor the qualification:
and software
computersystemsdevelttpment
andstatusofthe awardinginstitution:
2.3, name(in the originallanguage)
RrgasTehniska uniwr si IAte' state-fontded t'miver sity,
sinceJttly 12,2001
stdte-accredited
the studies:
andstatusofthe institutionadministering
language)
(in
original
2.4. name the
lhe sameas in Poinl 2.3
of instruction/examination:
2.5. Ianguage(s)
LatYian
3. Informationon the l€velof the qualification
3.1. levelof thequalification:
qualifcation (see 6.1)
the seci,d p,fessional tlegreecrndthe 5rh-levelprofessionttL
ofthe programme:
startandenddate(ofthe acquisition)
3.2. officiallengthofthe programme,
points'J vear
credit
ECTS
points,93
1.5yeLrsoffilt-time studies,62 Latvianr:redit
stuiinsfo, ir"o*plishment of additionalrequirements'42 Latvian *edit points' 63
ECTScreditPoints.
0I 09 2A07- 25 0I 20I0
Theprogrammewasacqttirecl
requirements:
3.3. access
bttchelordeg'eein computersr'stemsor "bakalaurs"of engineering
pro;fessional
-science
oi
degteein complllerct:ntroland cornplierscience(afteraccomplishment
odditional r e(luir ements)

4. Information on the contents and results gained
4 . 1. m o d e o f s t u d y :
./ull-time sttrdies
,1.2, programmerecluirements:
Full studt- vr.trkload rn llrc progromtne ts 101 credit points o,fn hiLh contpulsory core
stbiect'sblock co)lstitlLtes
20 credit points. electilepart - 26 credit points,proctical
pla('emenr outside Ihe uni'ersit - 32 tredit potnts, Masrer thesisincrtdiig prolect 26 credit points
The contents of compulson, and electivepart comprises studies o-fnovelries in theory
antl practical applications oJ the ntainfield a.fsntdies - l8 credit points, coLrses thol
ensuremcrsteringofthe nev.estachiet,en\ents
in lheorv und practice, coLtrses
on
research, design and odntini.ttrctlon - 5 credit points.
4.3. programmedetailsand the individual sradesi,marks/credits
obtained:
Credit points
Latvian
ECTS

Aurses

Marks

A sectton

SofnuareP

and Men olo

N[ethctdolosieso

ormation

1.5
45

ents Det,elo

PROLOGand
Pro
Sv.rtems
o
Nerworks
Generaland
nal Saferv
DistributedData Processinpin Co
N'erworks
Admi
Databases

J

3

1.5
1.5

l0

1a
8

l

3

3
3

4.)

:

p"rr"a

2

3

S

2

3

oassed

3

1.5

ed

B section klectives

elr*r:",

Pr"r"tt.

Oblect-OrientedProgromming Practice

IN

er Networks

Modern Programming Languages Practice
Visual
anlmtn

8

SoftwareRiskAnal
Model-Driven So.fhyareDevelopment (prctcti!g)
Procass-Orie
nti d Syst.,msDevclopmcntls
Practical Placement
Practical Placement
,,not teSt
Master ThesisInc
Proiect
Developmentof Su immin Pool CIientConn'ol

ed
32

lu

lleighted averagemark: 8.60
4.4. gradingscheme:
gradescale 1A- l: lA - the highest€fade, 1 - the lowestsuccessfulgrade
notdtion. 10 - vith distinction,
6 - almostgood,
9 - excellent,
5 - satisfactory,
8 wr1, good,
I - almostsatisfactory,
7 - good,
3-l - unsatisfactory
4.5. overall classificationofthe qualification(in the original language):
none

nassed

5. Information on the function of the qualification
5 . 1 . a c c e s tso f u f t h e rs t u d y :
occessto doctoral studies
5 . 2 . p r o f e s s i o n aslt a t u s :
provides access lo professlon of so.fru'areengineer
Additional information
6 . 1 . a d d i t i o n ailn f b r m a t i o n :
'
progrcunne AmptLler fi,slerns " is (lccredited bv the stdte
professioncl n'toster sttLal\.
on December 15. 2()AJJbr .full accreditatittnperiod - 6 -v-ears,
the 5th level of professic,nalqtnliJicatle.tni,sthe highest level of quohfcation of a
specialistoJ a partictrlar branch lh(t gi\)esdn opparlltni0'to also plan and pe1lbrm
r elevanl br anch--fit c ttsecl r esear clt
6,2. fudher infotmation sources:
Studiju dala
Rt gos Tehni ska uti,er si t ate
Kallguiela I, RrgoLV - 165E,LATruA
phone + j 71-6706912j,fax + 37l-67089027
www.rtu.lv,e-mail: rtu@rttt.lv
Akadentiskas informac ij a'scenh's
Volqtuiela 2, Rtga,LV- I 450
p h o n e : 3 7 1 - 6 7 2 25 1 55 , . f u x+ 3 7 1 - 6 7 2 2 1 0 4 6
e-mail. diplomi@aic lt
Certification of the supplement

Jantnry29,2alA
/

8. Informa
seeAppendix

u.Subvskis
trticeRector.fnrSttrdies

highereducationsystem

6.pielikums

Programmas „Datorsistēmas” studentu anketēšana

Profesionālo studiju programma
Anketēšana veikta 2009./2010. mācību gada 1. semestrī.

Koledžas studijas (1. kurss)
Kopā tika saņemtas 8 derīgas anketas.
1. Lūdzu, novērtējiet studiju mācību priekšmetu teorētisko daļu.
Studentu skaits

6

Datorsistēmu uzbūve

5
Programmēšanas
valodas

4
Operētājsistēmas

3
Lietojumprogrammatūr
a

2

Datu bāzu tehnoloģijas

1

0

ļoti labi

labi

viduvēji

slikti

nevaru
novērtēt

Matemātika

1

2. Lūdzu, novērtējiet studiju programmas mācību priekšmetu praktisko (laboratorijas
darbi, individuālais darbs, semināri) daļu.
Studentu skaits

6

Datorsistēmu uzbūve

5
Programmēšanas
valodas

4
Operētājsistēmas

3
Lietojumprogrammatūr
a

2

Datu bāzu tehnoloģijas

1

0

ļoti labi

labi

viduvēji

slikti

nevaru
novērtēt

Matemātika

3. Lūdzu, nosauciet mācību priekšmetus, kuru apgūšana, sākot studijas RTU, Jums
sagādāja grūtības, miniet iemeslu – kāpēc?


Programmēšanas valodas (3 anketas):
– pasniedzējs neprecīzi skaidro, jāmācās patstāvīgi,
– traucē pasniedzēja attieksme.





Datorsistēmu uzbūve (ļoti daudz un sarežģīta teorija).
Operētājsistēmas (sarežģīta teorija).
Datu bāzu tehnoloģijas.

2

Profesionālā bakalaura studijas (2. kurss)
Kopā tika saņemtas 13 derīgas anketas.
1. Lūdzu, novērtējiet studiju mācību priekšmetu teorētisko daļu.
Studentu skaits

8

Objektorientētās
programmēšanas
praktikums

7
6

Datorgrafikas un attēlu
apstrādes pamati

5
4

Tehniskā nodrošinājuma
sistēmas un
komunikācijas

3
PHP valoda Web
lietojumu izstrādē

2
1
0

ļoti labi

labi

viduvēji

slikti

nevaru
novērtēt

Lielu programmsistēmu
izstrādes objektorientētā
tehnoloģija un rīki

3

2. Lūdzu, novērtējiet studiju programmas mācību priekšmetu praktisko (laboratorijas
darbi, individuālais darbs, semināri) daļu.
Studentu skaits

7

Objektorientētās
programmēšanas
praktikums

6
Datorgrafikas un attēlu
apstrādes pamati

5

4
Tehniskā nodrošinājuma
sistēmas un
komunikācijas

3

2

PHP valoda Web
lietojumu izstrādē

1

0

ļoti labi

labi

viduvēji

slikti

nevaru
novērtēt

Lielu programmsistēmu
izstrādes objektorientētā
tehnoloģija un rīki

3. Lūdzu, nosauciet mācību priekšmetus, kuru apgūšana, Jums sagādā grūtības, miniet
iemeslu – kāpēc?
 Fizika (7 anketās):
– uzdevumus neatrisina līdz galam, nepaskaidro,
– iepriekš fizika nav mācīta,
– pārāk padziļināta teorija.




Objektorientētās programmēšanas praktikums
Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati (nav lekciju materiālu)
PHP programmēšana, jo trūkst priekšzināšanu.
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Profesionālā maģistra studijas (1. kurss)
Kopā tika saņemtas 9 derīgas anketas.

1. Lūdzu, novērtējiet studiju mācību priekšmetu teorētisko daļu.
Izvēles un specializējošos priekšmetus vērtē tikai tie studenti, kas apmeklē konkrētās lekcijas.
Studentu skaits
Informācijas sistēmu
metodoloģijas

5

Programmatūras
metroloģija un
plānošanas modeļi
Paralēlie procesi un
valoda ADA (izvēles)

4

Lielu programmsist.
izstrādes objektorientētā
tehnoloģija un rīki
(izvēles)
HTML valoda (spec.pr.1)

3

Lietišķās intelektuālās
sistēmas (spec.pr.1)

2

Datorsistēmu
projektēšanas rīku
komplekts (spec.pr.1)
Lietišķā datorgrafika
(spec.pr.2)

1

Ievads risinājumu
datorizētā apstrādē
(spec.pr.2)

0

ļoti labi

labi

viduvēji

slikti

nevaru
novērtēt

Intelektuālu sistēmu
izstrādes metodes
(spec.pr.2)

5

2. Lūdzu, novērtējiet studiju programmas mācību priekšmetu praktisko (laboratorijas
darbi, individuālais darbs, semināri) daļu.
Izvēles un specializējošos priekšmetus vērtē tikai tie studenti, kas apmeklē konkrētās lekcijas.
Studentu skaits
Informācijas sistēmu
metodoloģijas

5

Programmatūras
metroloģija un
plānošanas modeļi
Paralēlie procesi un
valoda ADA (izvēles)

4

Lielu programmsistēmu
izstrādes objektorientētā
tehnoloģija un rīki
(izvēles)
HTML valoda (spec.pr.1)

3

Lietišķās intelektuālās
sistēmas (spec.pr.1)

2

Datorsistēmu
projektēšanas rīku
komplekts (spec.pr.1)
Lietišķā datorgrafika
(spec.pr.2)

1

Ievads risinājumu
datorizētā apstrādē
(spec.pr.2)

0

ļoti labi

labi

viduvēji

slikti

nevaru
novērtēt

Intelektuālu sistēmu
izstrādes metodes
(spec.pr.2)

3. Kādas praktiskās zināšanas Jūs vēlētos saņemt papildus, kāpēc?
Tika saņemtas šādas atbildes:
 Informācijas aizsardzības jautājumi, jo pašlaik tas ir aktuāli IT sfērā
 Informāciju par aktuālo risinājumu izmantošanu Latvijā / pasaulē
 PHP, OOP – vairāk kodēšanas
 Priekšmetā „Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts” ir jābūt praktiskajām
nodarbībām, kur var pastrādāt ar lekcijās apskatītajiem rīkiem
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1. Mērķi un uzdevumi
Profesionālo studiju programma “Datorsistēmas” nodrošina profesionālā
bakalaura studijas, lai iegūtu otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un piekto
kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inženieris) vienā no inženierzinātņu nozarēm –
datorvadībā un datorzinātnē pēc pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības
iegūšanas RTU koledžā, kas ļauj iegūt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un
ceturto kvalifikācijas līmeni. Otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un piekto
kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inženieris vai sistēmanalītiķis) nodrošina arī
profesionālā maģistra studiju programma pēc akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanas.
Profesionālā bakalaura grāds ļauj turpināt studijas profesionālā maģistra studiju
programmā.
Profesionālās studiju programmas Datorsistēmas mērķis ir nodrošināt otrā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību programminženierijā, datorsistēmu (datu bāzu un
informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot
inženierus praktiskā darba veikšanai un piešķirot kvalifikāciju, kas atbilst 5. kvalifikācijas
līmeņa programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiķa valsts standartam.
Saskaņā ar formulēto mērķi LDI organizē studiju procesu šādos virzienos:
datorsistēmu projektēšana, lietišķo datorsistēmu programmatūra un lietišķās
datorzinātnes.
Lai šo mērķi nodrošinātu LDI savu spēju robežās realizē šādus uzdevumus:
• sniedz studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas norādītajos
virzienos;
• iemāca studentiem patstāvīgi apgūt un izmantot programmēšanas vides un
programmatūras rīkus, projektēt informācijas sistēmas, datu bāzu sistēmas,
intelektuālas sistēmas un programmatūras sistēmas;
• radina studentus patstāvīgi un radoši apgūt, vērtēt un lietot jaunās informācijas
tehnoloģijas, teorijas un produktus;
• trenē studentus sarežģītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā;
• nodrošina studentu specializāciju ar studiju virzienu un izvēles priekšmetu palīdzību,
dodot iespēju apgūt savai turpmākajai karjerai nepieciešamās zināšanas;
• sniedz ekonomikas un pārvaldības pamatus datorsistēmu nozarē;
• nodrošina studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un modernām informācijas
tehnoloģijām.
Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu
rezultātus, kā arī kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu un inženierprojektu
aizstāvēšanas rezultātus, un apspriežot tos Lietišķo datorsistēmu institūta
struktūrvienībās.
Konkrēti mērķi un uzdevumi katram studiju līmenim ir formulēti šādās sadaļās:
2.1 – koledžas studijām, 2.2 – profesionālā bakalaura studijām, 2.3 – profesionālā
maģistra studijām.

2. Studiju programmas raksturojums
Pieeju dažādību profesionālajām studijām nosaka Latvijas tautsaimniecības un
darba tirgus pašreizējā situācija un paredzamās tendences nākotnē. Ir radusies vajadzība
iespējami īsā laikā sagatavot profesionālus programmētājus, kas varētu uzsākt patstāvīgu
profesionālo darbību, vienlaicīgi dodot iespēju turpināt studijas, lai iegūtu otrā līmeņa
augstāko profesionālo izglītību. Profesionālo studiju programma Datorsistēmas koledžas,
profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra līmeņos nosaka studiju saturu un plānu,
apraksta imatrikulācijas nosacījumus, nosaka prasības studiju rezultātu vērtēšanai un
vērtēšanas kārtību, kā arī studiju programmas realizācijas akadēmiskos, materiālos un
finansu resursus. Studiju programma visos studiju līmeņos ir saskaņota un izstrādāta tā,
lai koledžas studiju līmenī studenti apgūtu profesionālās zināšanas un prasmes, bet
bakalaura un maģistra studiju līmeņos padziļinātu profesionālās zināšanas un to
lietošanas prasmi.
Profesionālā studiju programma Datorsistēmas nodrošina pirmā un otrā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību vienā no inženierzinātņu nozarēm – datorsistēmās.
Jāatzīmē, ka pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās izglītības studiju programma
(415251), kā arī otrā līmeņa (inženiera) profesionālās augstākās izglītības studiju
programma (425251) tika akreditētas uz 6 gadiem 2007.gadā. Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumi Nr. 481, kas pieņemti 2001. gada 20. novembrī, nosaka otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. Saskaņā ar ministrijas
noteikumiem akreditētā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
(425251) tika pārstrukturizēta, izveidojot profesionālā bakalaura (455251) un
profesionālā maģistra (475251) studiju programmas, kas ir licencētas 2004.gada 7.maijā
(licences Nr. 04051-26 un 040510-27) un akreditētas uz sešiem gadiem 2004. gada 15.
decembrī (akreditācijas lapas Nr. 023-782 un 023-783).
RTU Lietišķo datorsistēmu institūts 2009.g. 10.jūnijā saņēma QUESTE
(Excellence Commitment Process Certificate) sertifikātu uz diviem gadiem. RTU Lietišķo
datorsistēmu institūts kļuvis par vienīgo Baltijas valstīs, kuram piešķirts QUESTE
sertifikāts, kas apliecina, ka institūta realizētā studiju programma „Datorsistēmas” tiek
izstrādāta un īstenota, ievērojot industrijas prasības un vislabāko praksi. Tas apstiprina,
ka realizētā studiju programma atbilst starptautiskiem kvalitātes kritērijiem.
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģija pēdējos gados attīstās ļoti strauji. Tas
pats notiek Latvijā, kur pēdējos desmit gados ir nodibinātas daudzas jaunas
programmatūras un aparatūras izstrādes firmas. Šis aspekts, savukārt, nosaka
nepieciešamību pēc kvalificētiem programmēšanas tehnoloģiju un informācijas sistēmu
izstrādes speciālistiem, kuri ir specializējušies programmēšanā un sistēmu analīzē. Tiek
prognozēts, ka informācijas sistēmu izstrāde un uzturēšana, kā arī programmēšana varētu
būt viena no ienesīgākajām Latvijas ekonomikas nozarēm. Lai šīs ieceres realizētos, katru
gadu Latvijas universitātēm būtu jāsagatavo vismaz 1000 speciālistu datorzinātnē un
informācijas tehnoloģijā. Līdz ar to Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģijas fakultātei ir jāformulē savi mērķi un uzdevumi.
Profesionālās studiju programmas Datorsistēmas mērķis ir nodrošināt pirmā
līmeņa profesionālo augstāko izglītību lietišķo datorsistēmu programmatūrā un otrā
līmeņa profesionālo augstāko izglītību programminženierijā, datorsistēmu (datu bāzu un
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informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot
inženierus praktiskā darba veikšanai un piešķirot kvalifikāciju, kas atbilst 5.kvalifikācijas
līmeņa programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiķa valsts standartam.
Datorsistēmu profesionālā studiju programma tiek veidota atbilstoši RTU Senāta
lēmumiem, RTU Studiju daļas izstrādātajiem norādījumiem un Lietišķo datorsistēmu
institūta Padomes lēmumiem. Studiju programma ir apstiprināta RTU Lietišķo
datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes
Domes un RTU Senāta sēdēs.
Studiju programmas apjoms tiek rēķināts kredītpunktos (KP) un RTU noteiktais
apjoms ir 40 KP mācību gadā jeb 40 darba stundas nedēļā. Viens KP atbilst 16
kontaktstundām auditorijās vai laboratorijās, kas veido 40% no kopējā studiju apjoma.
Studiju programmas Datorsistēmas kopējā struktūra ir attēlota 1. zīmējumā.
Reflektanti ar vispārējo vai
profesionālo vidējo izglītību

Bakalaura akadēmisko studiju
programma 445251 (ilgums 3 gadi,
apjoms 122 KP)

Profesionālā bakalaura studiju
programma 455251 (ilgums 4 gadi,
apjoms 161 KP)

Pirmā līmeņa profesionālā studiju
RTU koledžā programma 415251
(ilgums 3 gadi, apjoms 120 KP)

Inženierzinātņu bakalaura
akadēmiskais grāds datorvadībā un
datorzinātnē

Profesionālais bakalaura grāds
datorsistēmās un
programmēšanas inženiera
profesionālā kvalifikācija

Programmēšanas tehniķa
profesionālā kvalifikācija

Profesionālās sagatavotības
priekšmetu studijas un prakse
(ilgums 1 gads, apjoms 42 KP)

Vispārizglītojošo, nozares teorētisko
pamatkursu un profesionālās
specializācijas priekšmetu studijas
(ilgums 1,5 gadi, apjoms 61 KP)
Profesionālais bakalaura grāds
datorsistēmās un
programmēšanas inženiera
profesionālā kvalifikācija

Maģistra akadēmisko studiju
programma 465251 (ilgums 2 gadi,
apjoms 81 KP)

Profesionālā maģistra studiju
programma 475251 (ilgums 1,5 gadi,
apjoms 62 KP)

Inženierzinātņu maģistra
akadēmiskais grāds datorsistēmās

Profesionālais maģistra grāds
datorsistēmās un sistēmanalītiķa vai
programmēšanas inženiera profesionālā
kvalifikācija (tikai studentiem ar bakalaura
akadēmisko grādu)

Doktora studiju programma 515251
(ilgums 3 gadi, apjoms 144 KP)
Inženierzinātņu doktora
akadēmiskais grāds

1. zīmējums. Shematisks studiju procesa attēlojums Datorsistēmu studiju
programmā
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2.1. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības (koledžas)
studiju programma
2.1.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Profesionālo studiju koledžas līmeņa programmas mērķis ir sagatavot studentus
patstāvīga profesionāla darba uzsākšanai programminženierijas nozarē, vai turpmākām
studijām profesionālā bakalaura līmenī.
Programmas uzdevumi ir:
sniegt pamatzināšanas programmēšanā, datoru aparatūrā un tīklos;
trenēt studentus sarežģītu programmproduktu un datoru profesionālā lietošanā;
radināt studentus patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus;
sniegt pamatzināšanas diskrētajā matemātikā, kā arī ekonomikas un humanitāro
izglītību studiju līmenim atbilstošā apjomā;
• pilnveidot studentu svešvalodu prasmi;
•
•
•
•

Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu
rezultātus, kā arī kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultātus, un apspriežot tos Lietišķo
datorsistēmu institūta Padomē un struktūrvienībās.
2.1.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums
Datorsistēmu programmas profesionālā virziena studijas studenti uzsāk RTU
Lietišķo datorsistēmu institūta koledžā, kas realizē trīsgadīgas studijas, sniedzot
profesionālu programmētāja izglītību un piešķirot programmēšanas tehniķa kvalifikāciju
(lietišķo datorsistēmu programmatūra, Latvijas Republikas PK 312108 un 313107).
Studiju ilgums koledžā ir 3 gadi (skat. 1.zīmējumu).
Studiju programmas saturs atbilst programmētāja 4.kvalifikācijas līmeņa
profesijas standartam. Studiju programma veidota tādējādi, ka koledžā studējošie apgūst
daļu no datorzinātņu pamatpriekšmetiem, kas paredzēti inženierzinātņu bakalaura
datorvadībā un datorzinātnē standartā, tādējādi radot pamatu turpmākām studijām
augstākās profesionālās kvalifikācijas (inženiera) iegūšanai. Pēc kvalifikācijas darba
aizstāvēšanas programmēšanas tehniķa kvalifikāciju ieguvušajiem ir tiesības turpināt
studijas Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studiju programmā
programma, dodot iespēju tālāk studēt profesionālā maģistra studiju programmā un
doktorantūrā.
2.1.3. Studiju programmas saturs
Datorsistēmu profesionālās programmas koledžas studiju līmenī studenti apgūst
zināšanas un profesionālu prasmi programmēšanā. Pirmajā studiju gadā studenti apgūst
pamatzināšanas, kas nepieciešamas programmēšanas tehniķa profesionālajai darbībai.
Otrajā studiju gadā dominē programmēšanas priekšmeti. Studenti apgūst arī datoru tīklus
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un to administrēšanu, kā arī datu bāzu vadības sistēmas. Programmā paredzēti arī
vispārizglītojošie priekšmeti, no kuriem svešvalodas pieder pie ierobežotas izvēles
mācību priekšmetiem. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem arodprakse un
kvalifikācijas darba izstrādāšana, kas dod iespēju studentiem apgūtās zināšanas pielietot
praksē.
Aizvadītajā mācību gadā būtiskas izmaiņas studiju programmā nav izdarītas. Ir
modificēts dažu priekšmetu saturs, pievēršot lielāku vērību praksē ienākušajiem
tehniskajiem jauninājumiem.
2.1.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms
Datorsistēmu programmas koledžas līmeņa studiju ilgums ir 3 gadi un kopējais
apjoms ir 120 KP. Kopējais studiju ilgums profesionālajā studiju programmā ir 5,5 gadi
un apjoms 220 KP.
2.1.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība
Datorsistēmu programmas koledžas līmeņa studiju priekšmetu sadalījums
obligātajos priekšmetos (96,25%) un izvēles priekšmetos (3,75%) pa studiju priekšmetu
grupām parādīts 1.tabulā.

Priekšmetu grupa
Specializācijas
Vispārizglītojošie
Humanitārie/sociālie
Ekonomikas un vadības
Valodas
Arodprakse
Kvalifikācijas darbs

Obligātie
priekšmeti
(kredītpunkti)
60
5
2
2

Izvēles
priekšmeti
(kredītpunkti)

3
4
4
77 (96,25%)

3 (3,75%)

1.tabula
Summa
(kredītpunkti)
60 (75%)
5 (6,25%)
2 (2,5%)
2 (2,5%)
3 (3,75%)
4 (5%)
4 (5%)
80 (100%)

2.1.6. Kvalifikācijas darba izstrāde
Programmēšanas tehniķa kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda studiju programma,
jānostrādā arodprakse, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv kvalifikācijas darbs. Kvalifikācijas
darba tēmu apstiprina Lietišķo datorsistēmu programmatūras virziena profesionālās
kvalifikācijas komisija, kas formulē tā vērtēšanas kritērijus un principus. Kvalifikācijas
darba vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents. Kvalifikācijas darba publiskai aizstāvēšanai no
LDI profesoru grupu personālsastāva tiek izveidota profesionālās kvalifikācijas komisija.
Komisijas darbu vada priekšsēdētājs.
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2.1.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātņu apguves iespējas
Datorsistēmu profesionālo studiju koledžas līmeņa studiju programma 12 KP
apjomā (15% no kopējā apjoma) nodrošina arī vispārizglītojošo, sociālo, ekonomikas un
humanitāro priekšmetu apguvi.
Svešvaloda ir paredzēta kā ierobežotas izvēles priekšmets.
2.1.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Lietišķo datorsistēmu institūts (turpmāk LDI) popularizē savas studiju
programmas, cenšoties sniegt maksimālu informācijas apjomu par studiju iespējām un
kvalitāti.
Informatīvos materiālus par profesionālo studiju programmu Datorsistēmas var
atrast fakultātes mājas lapā (http://www.cs.rtu.lv/), kā arī katedru un profesoru grupu
mājas lapās, kuras tiek regulāri atjauninātas.
Bez tam informāciju par profesionālo programmu ir publicēta “Izglītības ceļvedī”
un žurnālā “Mērķis”. Katru gadu LDI piedalās izstādē “Skola**”, lai popularizētu
studiju programmu. RTU organizē arī “Atvērto durvju dienas” un “Karjeras dienas”.
Stends ar informāciju atrodas RTU galvenajā ēkā Kaļķu ielā 1. LDI regulāri izdod
bukletus, kas domāti skolēniem un studentiem, lai viņus informētu par piedāvātajām
studiju programmām un/vai specializācijām.
Sīkākas ziņas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas dokumentā
Akadēmisko studiju programmas "Datorsistēmas" pašnovērtējuma ziņojums.

2.2. Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programma.
2.2.1. Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programmas specifiskie
mērķi un uzdevumi
Profesionālās bakalaura studiju programmas (455251) mērķis ir nodrošināt valsts
ekonomikas vajadzībām atbilstošas profesionālas studijas datorzinātnes nozarē un sniegt
otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību datorsistēmu apakšnozarē, sagatavojot
inženieri datorsistēmās praktiskam darbam ar programmēšanas inženiera profesijas
standarta 5.kvalifikācijas līmenis atbilstošu kvalifikāciju. Inženierzinātņu profesionālā
bakalaura grāda datorsistēmās ieguvušajiem ir iespēja turpināt studijas profesionālajā
maģistratūrā.
Datorsistēmu bakalaura profesionālo studiju programma paredz lekcijās,
praktiskās un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās apgūt fundamentālos
inženierzinātņu priekšmetus, datorsistēmu apakšnozares datorsistēmu projektēšanas,
lietišķo datorzinātņu un lietišķo datorsistēmu programmatūras virzieniem atbilstošos
teorētiskos un informācijas tehnoloģijas priekšmetus, profesionālās specializācijas
priekšmetus, kā arī humanitāri sociālos, ekonomikas un vadības priekšmetus.
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Bakalaura profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas
un iemaņas, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī turpināt studijas profesionālajā
maģistratūrā. Bakalaura profesionālo studiju laikā realizēto uzdevumu rezultātā students
iegūst:
• nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas norādītajos virzienos;
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnei un risināšanai;
• prasmi izstrādāt atbilstošo programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras vides
un programmatūras rīkus;
• 26 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi;
• prasmi projektēt informācijas, datu bāzu, intelektuālas un programmatūras sistēmas.
Realizējot formulētos uzdevumus, tiek īstenota padziļinātu zināšanu apguve, kas
nodrošina iespēju izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās programmatūras sistēmas, un
sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskam un pedagoģiskam darbam datorsistēmu
apakšnozarē.
Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu
rezultātus, kā arī bakalaura darba (ar projekta daļu) aizstāvēšanas rezultātus, un
apspriežot tos Lietišķo datorsistēmu institūta struktūrvienībās.
2.2.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums
Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studijas studenti uzsāk pēc
studiju pabeigšanas RTU LDI koledžā, kad iegūta programmatūras tehniķa kvalifikācija.
Studiju programma izveidota tādējādi, lai, izvēloties izglītības turpināšanas ceļu, studenti
apgūtu augstākās tehniskās izglītības prasībām atbilstošu inženierzinātņu vispārīgo
priekšmetu klāstu (paredzēti galvenokārt pirmajā un otrajā semestrī).
Bakalaura profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" ir veidota atbilstoši
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", RTU studiju reglamentam, Lietišķo
datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes
Domes un RTU senāta lēmumiem. Studiju programma ir izvērtēta datorzinātnes nozares
studiju programmu komisijas sēdē un apstiprināta Lietišķo datorsistēmu institūta
Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Dome un RTU Senāta
sēdēs.
"Datorsistēmu" programmas akadēmisko un profesionālo studiju struktūra ir
saskaņota un izstrādāta tā, lai bakalaura akadēmisko grādu ieguvušajiem būtu iespēja
iegūt 5.kvalifikācijas līmenim atbilstošu izglītību, bet profesionālā bakalaura grādu
ieguvušajiem būtu iespēja iegūt maģistra profesionālo grādu un turpināt izglītību
doktorantūrā.
2.2.3. Studiju programmas saturs
Datorsistēmu profesionālās studiju programmas koledžas līmeņa saturs ir
aprakstīts šī ziņojuma 2.1.sadaļā. Tā kā koledžas līmenī studenti nav apguvuši
matemātikas pamatkursu vajadzīgajā apjomā un augstākās tehniskās izglītības prasībām
atbilstošus inženierzinātņu vispārīgos priekšmetus, tie ir paredzēti profesionālā bakalaura
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studiju pirmajos divos semestros. Studiju programmā ir 2 veidu izvēles priekšmeti:
obligātās izvēles un brīvās izvēles priekšmeti. Obligātās izvēles priekšmeti bez
humanitāri sociālajiem un vadības priekšmetiem, un svešvalodas dod iespēju studentam
dziļāk apgūt virkni datorzinātņu priekšmetu, kas noderīgi viņa turpmākajā profesionālajā
darbībā. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem studiju darbu izstrāde, kas kopā ar
praktisko darbu un projekta daļu pie bakalaura darba dod iespēju studentam praksē
pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos uzdevumus. Praktiskā darba vietu
students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu ir jāiesniedz atskaite.
Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programma paredz profilam
atbilstošo vispārizglītojošo kursu – matemātikas, ekonomikas, sociālās attīstības
modeļu, ievada specialitātē, fiziskās audzināšanas; nozares teorētisko pamatkursu un
informācijas tehnoloģijas kursu – matemātikas (speckurss), fizikas, datormācības
(pamatkurss), elektrotehnikas un elektronikas, inženierķīmijas, datorgrafikas un attēlu
apstrādes pamatu, lietojumprogrammatūras, programmēšanas valodu, datorsistēmu
uzbūves, datu struktūru un algoritmu, nozares profesionālās specializācijas kursu datormācības (speckurss), darba aizsardzības, civilās aizsardzības, operētājsistēmu, datu
bāzu, datu bāzu pārvaldības sistēmu, datoru tīklu, programmēšanas tehnoloģiju,
objektorientētās programmēšanas, ievada mākslīgajā intelektā, adaptīvo datu apstrādes
sistēmu, objektorientētas sistēmanalīzes un projektēšanas, sistēmu inženierijas,
programmatūras izstrādes tehnoloģijas, algoritmu un programmēšanas metožu, tehniskā
nodrošinājuma sistēmu un komunikāciju, PHP valodas Web lietojumu izstrādē,
objektorientētās programmēšanas praktikuma, tīmekļa tehnoloģiju, paralēlo procesu un
programmēšanas valodas ADA, lielu programmsistēmu izstrādes tehniku un rīku,
integrētā CASE rīka GRADE, CASE rīka ORACLE Designer, programmēšanas
datortīklu vidē, risinājumu apstrādes Microsoft vidē, informatīvo sistēmu drošības,
biznesoptimizācijas ar datortīkliem, lietojumrisinājumu izstrādes MACROMEDIA
FLASH vidē; kā arī humanitāri-sociālo un vadības priekšmetu un valodu apguvi.
Brīvās izvēles ietvaros paredzētas arī citu priekšmetu studijas.
Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studiju struktūra:
•

•

•
•
•

Obligātie studiju priekšmeti
o Vispārizglītojošie studiju kursi
o Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloģijas kursi
o Nozares profesionālās specializācijas kursi
Obligātās izvēles priekšmeti
o Nozares profesionālās specializācijas kursi
o Humanitāri sociālie un vadības priekšmeti
o Valodas
Brīvās izvēles priekšmeti
Prakse
Bakalaura darbs (ar projekta daļu)
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103 KP
14 KP
37 KP
52 KP
14 KP
8 KP
2 KP
4 KP
6 KP
26 KP
12 KP
Kopā 161 KP

Izvēles priekšmetus nākošajam studiju gadam studenti izvēlas iepriekšējā studiju
gada beigās. Aizvadītajā studiju gadā programmā nav izdarītas izmaiņas.
2.2.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms
Profesionālā bakalaura studiju programmas ilgums ir 4 gadi, pilna laika studijās
vai 5 gadi nepilna laika studijās un apjoms 161 kredītpunkts.
2.2.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība.
Profesionālās bakalaura studiju programmas Datorsistēmas sadalījums obligātajos
(87,58 %) un izvēles priekšmetos (12,42 %) pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts
2.tabulā.
2.tabula
Priekšmetu grupas
Obligātie
Izvēles
Summa
priekšmeti
priekšmeti
(kredītpunkti)
(kredītpunkti) (kredītpunkti)
1. Vispārizglītojošie studiju kursi
14 (8,70 %)
14 (8,70 %)
37 (22,98 %)
37 (22,98 %)
2. Nozares teorētiskie pamatkursi
un informācijas tehnoloģijas kursi
3. Nozares profesionālās
52 (32,30 %)
8 (4,97 %)
60 (37,27%)
specializācijas kursi
4. Humanitāri/sociālie un vadības
2 (1,24 %)
2 (1,24 %)
priekšmeti
5. Valodas
4 (2,48 %)
4 (2,48 %)
6. Brīvās izvēles priekšmeti
6 (3,73 %)
6 (3,73 %)
7. Prakse
26 (16,15 %)
26 (16,15 %)
8. Bakalaura darbs (ar projekta
12 (7,45 %)
12 (7,45 %)
daļu)
Kopējais studiju programmas
141 (87,58 %)
20 (12,42 %)
161 (100 %)
apjoms
Izvēles priekšmetus nākošajam studiju gadam studenti izvēlas iepriekšējā studiju
gada beigās.
2.2.6. Bakalaura darba (ar projekta daļu) izstrāde
Inženierzinātņu profesionālā bakalaura grāda un inženiera profesionālās
kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda studiju programma, jānostrādā prakse, kā arī
jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs kopā ar projekta daļu. Bakalaura darbs satur gan
pētniecisko, gan projekta daļu un tā tēmu apstiprina to Lietišķo datorsistēmu institūta
struktūrvienību vadītāji, kurās darbi tiek izstrādāti. Bakalaura darba vērtēšanai tiek
nozīmēts recenzents. Prasības bakalaura darbam ar projekta daļu ir publicētas internetā.
Bakalaura darba publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts kvalifikācijas
komisija, kuras sastāvā ir jābūt ne mazāk par 50% darba devēju organizāciju pārstāvjiem.
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Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kas pārstāv kādu no darba devēju
organizācijām.
2.2.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātņu apguves iespējas
Datorsistēmu profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma dod iespējas
apgūt arī ekonomikas un vadības, kā arī humanitāri-sociālos mācību priekšmetus, kas
mācību plānā ir paredzēti kā obligātās izvēles priekšmeti, tādējādi nodrošinot visai plašu
izvēles spektru.
2.2.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Sīkākas ziņas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas šī dokumenta
2.1.8.sadaļā, kā arī dokumentā Akadēmisko studiju programmas "Datorsistēmas"
pašnovērtējuma ziņojums.

2.3. Datorsistēmu profesionālā maģistra studiju programma.
2.3.1. Datorsistēmu profesionālā maģistra studiju programmas specifiskie
mērķi un uzdevumi
Profesionālās maģistra studiju programmas (475251) mērķis ir nodrošināt
studentiem dziļas zināšanas un prasmes datorzinātnē, programminženierijā un
datorsistēmu izstrādē saskaņā ar Latvijas ekonomikas vajadzībām. Profesionālo maģistra
studiju programmu beigušie iegūst profesionālā maģistra grādu datorsistēmās. Studenti,
kas uzņemti programmā ar inženierzinātņu akadēmiskā bakalaura grādu datorvadībā un
datorzinātnē, izpildot papildprasības, iegūst profesijas standarta 5. kvalifikācijas līmenim
atbilstošu sistēmanalītiķa (datorsistēmu projektēšanas virzienam) vai programmēšanas
inženiera (lietišķo datorsistēmu programmatūras un lietišķo datorzinātņu virzieniem)
kvalifikāciju.
Datorsistēmu maģistra profesionālo studiju programma paredz lekcijās, praktiskās
un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās un individuālā darbā apgūt
datorsistēmu izstrādāšanai un realizācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes,
specializējoties datorsistēmu projektēšanas, lietišķo datorzinātņu vai lietišķo datorsistēmu
programmatūras virzienos.
Datorsistēmu profesionālā maģistra studiju programma satur obligātos
priekšmetus, kas kopīgi visiem virzieniem, un specializējošos priekšmetus, kuri definē
profesionālo kvalifikāciju. Studentiem ir iespējas apgūt arī pedagoģijas, psiholoģijas,
ekonomikas un vadības priekšmetus.
Maģistra profesionālo studiju laikā tiek realizēti šādi uzdevumi:
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•

•

•
•
•
•
•

sniegt zināšanas sistēmu analīzē, kā arī informācijas sistēmu, datu bāzu sistēmu un
intelektuālo sistēmu projektēšanā un izstrādāšanā (datorsistēmu projektēšanas
virzienam);
sniegt zināšanas par programmproduktiem, programmatūras sistēmām un vidēm, kā
arī tehnoloģijām un rīkiem lietišķo programmu izstrādāšanā (lietišķo datorsistēmu
programmatūras virzienam);
sniegt zināšanas par problēmu analīzi, datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas
metodēm (lietišķo datorzinātņu virzienam);
trenēt studentus sistēmu izstrādāšanas rīku profesionālā lietošanā (datorsistēmu
projektēšanas virzienam);
trenēt studentus sarežģītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā
(lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam);
trenēt studentus datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metožu praktiskā
lietošanā (lietišķo datorzinātņu virzienam);
dot 6 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi.
Studiju programmas uzdevumu realizācijas rezultātā:

•

•

•

studenti iegūst dziļas teorētiskas un praktiskas zināšanas:
o sistēmu analīzē un informācijas, datu bāzu un intelektuālu sistēmu projektēšanā
(Datorsistēmu projektēšanas specializācijā);
o programmēšanā, programmatūras izstrādes vidēs un sistēmās, un lietojumu
izstrādes tehnoloģijās un rīkos (Lietišķo datorsistēmu programmatūras
specializācijā);
o programmēšanā, problēmu analīzē un datorsistēmu modelēšanā, lietojot
objektorientētas metodoloģijas (Lietišķo datorzinātņu specializācijā).
studenti tiek trenēti:
o lietot dažādas sistēmu izstrādes tehnikas un rīkus (Datorsistēmu projektēšanas
specializācijā);
o izstrādāt un profesionāli lietot sarežģītus programmproduktus (Lietišķo
datorsistēmu programmatūras specializācijā);
o lietot metodoloģijas un rīkus, kas pamatojas uz objektorientēto paradigmu,
datorsistēmu izstrādē (Lietišķo datorzinātņu specializācijā).
studenti iegūst 6 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi.

Iegūtā izglītība nodrošina iespēju strādāt pie būtiski jaunu sistēmu un tehnoloģiju
izstrādes programmatūras un informācijas tehnoloģijas firmās, uzsākt zinātnisko un
pedagoģisko darbu un turpināt izglītību inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda
iegūšanai.
2.3.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums
Studijas profesionālā maģistra programmā studenti uzsāk pēc profesionālā
bakalaura grāda un programmēšanas inženiera standarta 5.kvalifikācijas līmenim
atbilstošas kvalifikācijas iegūšanas. Studijas šajā programmā var uzsākt arī pēc bakalaura
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akadēmiskā grāda iegūšanas. Papildus apgūstot profesionālās sagatavošanas priekšmetus
(10 KP), nostrādājot praksi (26 KP) un izstrādājot projekta daļu (6 KP) pie maģistra
darba, šie studenti vienlaicīgi ar profesionālā maģistra grādu iegūst sistēmanalītiķa vai
programmēšanas inženiera (atkarībā no apgūtajiem specializācijas priekšmetiem)
standarta 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu datorsistēmu inženiera kvalifikāciju.
Maģistra profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" ir veidota atbilstoši
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", RTU studiju reglamentam, Lietišķo
datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes
Domes un RTU senāta lēmumiem. Studiju programma ir izvērtēta datorzinātnes nozares
studiju programmu komisijas sēdē un apstiprināta Lietišķo datorsistēmu institūta
Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Dome un RTU Senāta
sēdēs.
"Datorsistēmu" programmas akadēmisko un profesionālo studiju struktūra ir
saskaņota un izstrādāta tā, lai bakalaura akadēmisko grādu ieguvušajiem būtu iespēja
iegūt 5.kvalifikācijas līmenim atbilstošu izglītību, bet profesionālā bakalaura grādu
ieguvušajiem būtu iespēja iegūt maģistra profesionālo grādu un turpināt izglītību
doktorantūrā.
2.3.3. Studiju programmas saturs
Profesionālā maģistra studiju programma satur obligātos un obligātās izvēles
priekšmetus, kas, savukārt, dalās specializējošos un pedagoģijas, psiholoģijas,
ekonomikas un vadības priekšmetos. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem studiju
darbu izstrāde, kas kopā ar praktisko darbu un projekta daļu pie bakalaura darba dod
iespēju studentam praksē pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos
uzdevumus. Praktiskā darba vietu students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu
ir jāiesniedz atskaite.
Datorsistēmu maģistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošo
obligāto studiju priekšmetu - programmatūras plānošana un metroloģija, informācijas
sistēmu metodoloģijas, datortīklu operētājsistēmas, lielu datu bāzu administrēšana,
PROLOG un loģiskā programmēšana, sadalītu datu apstrāde datortīklos, obligāto izvēles
priekšmetu – intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes, datorsistēmu projektēšanas
rīku komplekts, lietišķās intelektuālās sistēmas, ievads risinājumu datorizētā apstrādē,
lietišķā datorgrafika, HTML valoda, projektu kvalitātes vadība, multibāzu sistēmas,
informācijas aizsardzība, lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra, vizuālā
programmēšana, moderno programmēšanas valodu praktikums, CASE rīki datu bāzu
projektēšanā, programmatūras izstrādes tehnoloģiskie līdzekļi, deduktīvās datu bāzes,
tehniskā kibernētika, kā arī pedagoģijas, psiholoģijas, ekonomikas un vadības
priekšmetu apguvi.
Datorsistēmu maģistra profesionālo studiju programmas struktūra:
•
•

Obligātie studiju priekšmeti
Obligātās izvēles priekšmeti

18 KP
18 KP
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•
•

o Specializējošie priekšmeti
o Pedagoģijas, psiholoģijas, ekonomikas un vadības
priekšmeti
Prakse
Maģistra darbs
Kopā:

16 KP
2 KP
6 KP
20 KP
62 KP

Programma paredz trīs specializācijas, ko nosaka obligātie izvēles priekšmeti:
I. Datorsistēmu projektēšanas virzienam
1. Intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes
2. Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
3. Projektu kvalitātes vadība
4. Multibāzu sistēmas
5. CASE rīki datu bāzu projektēšanā
Specializācijas priekšmetu apguve ļauj piešķirt sistēmanalītiķa profesionālo kvalifikāciju.
II. Lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam
1. Lietišķās intelektuālās sistēmas
2. Ievads risinājumu datorizētā apstrādē
3. Informācijas aizsardzība
4. Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
5. Programmatūras izstrādes tehnoloģiskie līdzekļi
Specializācijas priekšmetu apguve ļauj piešķirt programmēšanas inženiera profesionālo
kvalifikāciju.
III. Lietišķās datorzinātnes virzienam
1. Lietišķā datorgrafika
2. HTML valoda
3. Vizuālā programmēšana
4. Moderno programmēšanas valodu praktikums
5. Programmatūras riska analīze
6. Tehniskā kibernētika
Specializācijas priekšmetu apguve ļauj piešķirt programmēšanas inženiera profesionālo
kvalifikāciju.
Studentiem ir brīva pieeja internetam visās piecās LDI datorklasēs (kopumā 160
datori) un DITF Skaitļošanas centra 4 datorklasēs (vairāk nekā 100 datoru). Studenti tiek
iesaistīti katedru un profesoru grupu zinātniskajā darbā, lai iegūtu iemaņas strādāt ar
zinātnisko literatūru un apgūtu darbu grupās. Studentiem ir iespējas piedalīties RTU
zinātniskās konferencēs un publicēties RTU zinātnisko rakstu krājuma 5.sērijas
Datorzinātne, Lietišķās datorsistēmas izdevumos.
Šajā studiju gadā programmā nav veiktas izmaiņas.
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2.3.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms
Profesionālā maģistra studiju programmas ilgums ir 1,5 gadi pilna laika studijās
vai 2 gadi nepilna laika studijās un apjoms 62 kredītpunkti. Bakalaura akadēmisko grādu
ieguvušajiem studiju ilgums ir 2,5 gadi un apjoms 104 KP.
2.3.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība.
Profesionālās maģistra studiju programmas Datorsistēmas sadalījums obligātajos
(70,97%) un izvēles priekšmetos (29,03%) pa studiju programmu grupām ir parādīts
3.tabulā.

Priekšmetu grupas
Obligātie studiju priekšmeti
Specializējošie priekšmeti
Pedagoģijas, psiholoģijas,
ekonomikas un vadības
priekšmeti
Prakse
Maģistra darbs
Kopējais studiju programmas
apjoms

Obligātie
priekšmeti
(kredītpunkti)
18 (29,03 %)

6 (9, 68 %)
20 (32, 26 %)
44 (70, 97 %)

Izvēles
priekšmeti
(kredītpunkti)

3. tabula
Summa
(kredītpunkti)

16 (25,81 %)
2 (3,22 %)

18 (29,03 %)
16 (25,81 %)
2 (3, 22 %)

18 (29, 03 %)

6 (9,68 %)
20 (32, 26 %)
62 (100 %)

2.3.6. Maģistra darba izstrāde
Inženierzinātņu profesionālā maģistra grāda iegūšanai ir jāizpilda studiju
programma, jānostrādā prakse, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs, kas satur gan
pētnieciska rakstura, gan projektēšanas daļu un kalpo par ievirzi studiju uzsākšanai
doktorantūrā. Maģistra darba tēmu apstiprina to Lietišķo datorsistēmu institūta
struktūrvienību vadītāji, kurās darbi tiek izstrādāti. Studentiem, kas iepriekš ieguvuši
inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu datorvadībā un datorzinātnē, lai vienlaikus
ar inženierzinātņu profesionālā maģistra grādu iegūtu arī profesionālo kvalifikāciju, kura
atbilst sistēmu analītiķa vai programmēšanas inženiera (atkarībā no izvēlētajiem
obligātajiem izvēles priekšmetiem) 5.kvalifikācijas līmeņa profesiju standartiem, ir
papildus jāapgūst profesionālās sagatavošanas priekšmeti (10 KP), jānostrādā prakse (26
KP) un jāizstrādā projekta daļa pie maģistra darba (6 KP). Maģistra darba apjoms ir 20
KP un tā vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents.
Bakalauru un maģistru darbu publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts pārbaudījuma
komisija, kurā saskaņā ar RTU 2003. gada 28. aprīļa sēdē pieņemto "Valsts pārbaudījuma
komisijas nolikumu" ietilpst ne mazāk kā 5 speciālisti, no kuriem vismaz 50 % ir
profesionālo organizāciju vai lielāko uzņēmumu un iestāžu pārstāvji. Komisijas darbu
vada priekšsēdētājs, kuru rekomendē informācijas tehnoloģijas, telekomunikāciju un
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elektronikas nozares profesionālās izglītības padome. Komisijas sastāvu apstiprina ar
RTU Rektora rīkojumu. Pārbaudāmā sniegumu vērtē un lēmumu par profesionālās
kvalifikācijas un profesionālā grāda piešķiršanu pieņem saskaņā ar minēto nolikumu.
2.3.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātņu apguves iespējas
Programmā studējošajiem ir iespējas apgūt pedagoģijas, psiholoģijas, ekonomikas
un vadības priekšmetus no plaša izvēles priekšmetu klāsta.
2.3.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Aizvadītajā periodā īpaša uzmanība tika veltīta informācijas materiālu izstrādei par
maģistra profesionālajām studijām.
Par iespējām apgūt profesionālā maģistra studiju programmu studējot vakara
nodaļā ir izstrādāts reklāmas materiāls, kas ir ievietots žurnālā „Karjera un vadība”.
Virkne jaunu informatīvu materiālu ir izstrādāts par praksēm.
Lietišķo datorzinātņu institūta mājas lapā (http://www.ditf.rtu.lv/ldi/) sadaļā
„prakse” latviešu un angļu valodā ievietota informācija par profesionālo maģistru prakses
veidiem; latviešu valodā ievietots pilns izstrādāto metodisko materiālu teksts, angļu valodā
– saīsinātā versija.
Sīkākas ziņas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas šī dokumenta
2.1.8.sadaļā, kā arī dokumentā Akadēmisko studiju programmas "Datorsistēmas"
pašnovērtējuma ziņojums.

2.4. Studiju programmas vērtējums no studentu un darba devēju
viedokļa
Aptauju ceļā tika iegūti studentu viedokļi par konkrētiem priekšmetiem un iemesli
to apgūšanas grūtībām. Iegūtās zināšanas iespēju robežās tiks ņemtas vērā un ieviestas
praksē. Lai precīzāk formulētu iemeslus, kāpēc atsevišķi mācību priekšmeti koledžas
studentiem sagādā grūtības, paredzēts veikt aptauju, kurā sīkāk jānovērtē atsevišķu
priekšmetu saturs un lekciju kvalitāte („Matemātika”, „Programmēšana”, „Datortīkli”).
Darba devēju aptaujā šajā periodā nav veikta.
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2.4.1. Rudens semestris

BAKALAURA PROFESIONĀLĀS STUDIJAS – 2.KURSS
Anketēšana veikta 2008./2009.mācību gada 1.semestrī. Kopā tika saņemtas 5
derīgas anketas.
1. Lūdzu, novērtējiet studiju mācību priekšmetu teorētisko daļu.

Nevaru
novērtēt

Slikti

Viduvēji

Mācību priekšmets tiek pasniegts

Labi

Ļoti labi

Atsevišķu socioloģijas priekšmetu vērtējums redzams tabulā:

Vadības socioloģija

0

3

0

0

0

Mazās grupas un personības socioloģija

1

1

0

0

0
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2. Lūdzu, novērtējiet studiju programmas mācību priekšmetu
(laboratorijas darbi, individuālais darbs, semināri) daļu.

praktisko

Nevaru
novērtēt

Slikti

Viduvēji

Mācību priekšmets tiek pasniegts

Labi

Ļoti labi

Atsevišķu socioloģijas priekšmetu vērtējums redzams tabulā:

Vadības socioloģija

0

3

0

0

0

Mazās grupas un personības socioloģija

0

1

0

0

1

3. Kādas teorētiskās zināšanas Jūs vēlētos saņemt papildus, kāpēc?
- informāciju par drošību (programmēšanā, administrēšanā)
- aktuālu un kvalitatīvu informāciju par IT mūsdienās (PHP lekcijās
novecojušas lietas)
- IS attīstības tendences
- IT risinājumu jaunāko tehnoloģiju apskats
- likumdošana saistībā ar studiju programmu
4. Kādas praktiskās zināšanas Jūs vēlētos saņemt papildus, kāpēc?
- tīklu administrēšana
- DB administrēšana
19

-

dažādu līmeņu programmēšana (ASM, C++, JAVA)
Linux administrēšana
visos priekšmetos vairāk praktisko darbu
datortehnikas komplektēšana, remonts, profilakse

BAKALAURA PROFESIONĀLĀS STUDIJAS – 4.KURSS
Anketēšana veikta 2008./2009.mācību gada 1.semestrī. Kopā tika saņemtas 3
derīgas anketas.
1. Lūdzu, novērtējiet studiju mācību priekšmetu teorētisko daļu.

2. Lūdzu, novērtējiet studiju programmas mācību priekšmetu
(laboratorijas darbi, individuālais darbs, semināri) daļu.
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praktisko

3. Lūdzu, nosauciet pasniedzējus:
• Pasniedzēji, kas rada interesi par savu mācību priekšmetu, mudina apgūt to
plašāk:
• Pasniedzēji, kuru darba metodes/stils jūs neapmierina, kāpēc?
Uz šo jautājumu netika saņemta neviena atbilde.
4. Ja strādājat IT sfērā, lūdzu, nosauciet mācību priekšmetus, kuros gūtās
zināšanas esat izmantojis savā praktiskajā darbībā.
Saņemta tikai viena atbilde:
- Lietojumu izstrāde Macromedia (Adobe) Flash vidē
MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJAS – 1.KURSS
Anketēšana veikta 2008./2009.mācību gada 1.semestrī. Kopā tika saņemtas 8
derīgas anketas.
1. Lūdzu, novērtējiet studiju mācību priekšmetu teorētisko daļu.
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2.

Lūdzu, novērtējiet studiju programmas šādu mācību priekšmetu
(laboratorijas darbi, individuālais darbs, semināri) daļu.

praktisko

3. Lūdzu, nosauciet pasniedzējus, kas rada interesi par savu mācību priekšmetu,
mudina apgūt to plašāk:

Vienu reizi anketās minēti pasniedzēji G.Alksnis, J.Bule, L.Bušinska,
A.Ņikitenko, N.Prokofjeva.

22

4. Kādas teorētiskās zināšanas Jūs vēlētos saņemt papildus, kāpēc?
- projektu dokumentēšana, gatavu dokumentu analīze
- standartu, kas attiecas uz projektēšanu, analīze
- objektorientēta projektēšana
- skaņas apstrāde
- menedžments
- XML, JAVA
- Linux administrēšana
- mūsdienīgu teoriju, nevis 18.gs.
5. Kādas praktiskās zināšanas Jūs vēlētos saņemt papildus, kāpēc?
- Latvijas valsts standartu, starptautisko standartu apskats, analīze
- algoritmu optimizācija, realizācija
- vizuālā programmēšana
- 3D skaņas un grafikas programmēšana (vispārīgos vilcienos)
- XML, JAVA
- Linux administrēšana
- programmēšana, izmantojot modernās tehnoloģijas
6. Ja strādājat IT sfērā, lūdzu, nosauciet mācību priekšmetus, kuros gūtās
zināšanas esat izmantojis savā praktiskajā darbībā.

(PMPM – Programmatūras metroloģija un plānošanas modeļi)
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MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJAS – 2.KURSS.
Anketēšana veikta 2008./2009.mācību gada 1.semestrī. Kopā tika saņemtas 8
derīgas anketas.
1. Lūdzu, novērtējiet studiju mācību priekšmetu teorētisko daļu.

2.

Lūdzu, novērtējiet studiju programmas šādu mācību priekšmetu
(laboratorijas darbi, individuālais darbs, semināri) daļu.
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praktisko

3. Lūdzu, nosauciet pasniedzējus, kas rada interesi par savu mācību priekšmetu,
mudina apgūt to plašāk:

4. Kādas teorētiskās zināšanas Jūs vēlētos saņemt papildus, kāpēc?
- Adobe Flash lietotņu izstrāde
- programmatūras risku analīze
- IS metodoloģijas
- populārāko LMS apskats
- SQL, PL/SQL, TSQL
- programmatūras aizsardzības metodes
- datu šifrēšanas metodes
- tīmekļa tehnoloģijas
5. Kādas praktiskās zināšanas Jūs vēlētos saņemt papildus, kāpēc?
- jaunākās programmatūras izstrādes sistēmas
- serveru konfigurēšana un drošība
- multimediji
- animācija, dizains
- video apstrāde
- Linux OS
- programmatūras aizsardzības metodes
- datu šifrēšanas metodes
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6. Ja strādājat IT sfērā, lūdzu, nosauciet mācību priekšmetus, kuros gūtās
zināšanas esat izmantojis savā praktiskajā darbībā.

2.4.2. Pavasara semestris
BAKALAURA PROFESIONĀLĀS STUDIJAS – 3.KURSS
Anketēšana veikta 2008./2009.mācību gada 2.semestrī. Kopā tika saņemtas 6
derīgas anketas.
1. Lūdzu, novērtējiet studiju mācību priekšmetu teorētisko daļu.
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2. Lūdzu, novērtējiet studiju programmas mācību priekšmetu
(laboratorijas darbi, individuālais darbs, semināri) daļu.

praktisko

3. Kādus informācijas avotus izmantojat, lai iegūtu studiju procesā nepieciešamās
ziņas (pasniedzēju pieņemšanas laiki; lekciju / eksāmenu saraksts; u.c.),
atzīmējiet 3:
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MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJAS – 1.KURSS.
Anketēšana veikta 2008./2009.mācību gada 2.semestrī. Kopā tika saņemtas 7
derīgas anketas.
1. Lūdzu, novērtējiet studiju mācību priekšmetu teorētisko daļu.

Izvēles priekšmets
Sociālā psiholoģija
Psiholoģija
Industriālās attiecības
Vizuālā programmēšana
(vērtē tie, kas apmeklē lekcijas)

Moderno programm. val. praktikums
(vērtē tie, kas apmeklē lekcijas)

Lietotāja adaptīvā interfeisa progr.
(vērtē tie, kas apmeklē lekcijas)

Informācijas aizsardzība
(vērtē tie, kas apmeklē lekcijas)

Multibāzu sistēmas
(vērtē tie, kas apmeklē lekcijas)

Projektu kvalitātes vadība
(vērtē tie, kas apmeklē lekcijas)
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Nevaru
novērtēt

Slikti

Viduvēji

Labi

Mācību priekšmets tiek pasniegts

Ļoti labi

Izvēles un virziena priekšmetu vērtējums redzams tabulā:

0

0

0

0

0

0
2

1
2

1
1

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

1

0

0

2

3

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2. Lūdzu, novērtējiet studiju programmas mācību priekšmetu
(laboratorijas darbi, individuālais darbs, semināri) daļu.

praktisko

Izvēles priekšmets
Sociālā psiholoģija
Psiholoģija
Industriālās attiecības
Vizuālā programmēšana
(vērtē tie, kas apmeklē lekcijas)

Moderno programm. val. praktikums
(vērtē tie, kas apmeklē lekcijas)

Lietotāja adaptīvā interfeisa progr.
(vērtē tie, kas apmeklē lekcijas)

Informācijas aizsardzība
(vērtē tie, kas apmeklē lekcijas)

Multibāzu sistēmas
(vērtē tie, kas apmeklē lekcijas)

Projektu kvalitātes vadība
(vērtē tie, kas apmeklē lekcijas)
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Nevaru
novērtēt

Slikti

Viduvēji

Labi

Mācību priekšmets tiek pasniegts

Ļoti labi

Izvēles un virziena priekšmetu vērtējums redzams tabulā:

0

0

0

0

0

0
0

1
3

1
2

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

1

0

0

2

3

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

3. Kādus informācijas avotus izmantojat, lai iegūtu studiju procesā nepieciešamās
ziņas (pasniedzēju pieņemšanas laiki; lekciju/eksāmenu saraksts; u.c.),
atzīmējiet 3:

2.5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Ziņas par fakultāti un studiju programmām, ieskaitot Datorsistēmu studiju
programmu, interesenti var atrast internetā fakultātes mājas lapā www.cs.rtu.lv, Lietišķo
datorsistēmu institūta mājas lapā (http://www.ditf.rtu.lv/ldi/), kā arī atsevišķu
struktūrvienību mājas lapās. Sīkākas ziņas par informatīvajiem materiāliem ir atrodamas
šī ziņojuma 2.1.8., 2.2.8. un 2.3.8.sadaļās, kā arī dokumentā Akadēmisko studiju
programmas "Datorsistēmas" pašnovērtējuma ziņojums.
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3. Studiju programmu perspektīvais novērtējums
3.1. Pasniegšanas metodes
Mācību plānā paredzētajos priekšmetos notiek lekcijas un praktiskie vai
laboratorijas darbi. Profesionālo studiju programmās, salīdzinot ar akadēmisko studiju
programmām, daudz lielāka vērība tiek veltīta praktisko iemaņu apgūšanai, ko veicina
fakts, ka lielākajā daļā priekšmetu lekciju apjoms nepārsniedz 50% no priekšmeta kopējā
apjoma. Pārējais laiks tiek veltīts praktiskiem, laboratorijas un/vai individuālajiem
darbiem.

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Studiju programmas realizācijai tiek izmantota tā pati infrastruktūra un datoru
resursi, kas akadēmisko studiju programmu realizācijai, tādēļ šajā ziņojumā tie nav
aprakstīti (skat. pašnovērtējuma ziņojuma par akadēmisko studiju programmu 3.2.
nodaļu).
Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra
Lektore V.Vinogradova bakalaura studiju priekšmetā “Datu bāzu vadības
sistēmas” izveidoja testu ORTUS vidē, kas tiek izmantots studentu teorētisko zināšanu un
praktisko iemaņu novērtēšanai pabeidzot kursu. Studentu darbi šajā kursā pirmo reizi tika
nodoti elektroniski ORTUS vidē. Lai nodrošinātu šādu iespēju, tika pilnveidoti
laboratorijas darbu novērtēšanas kritēriji. Novērtēšanas kritēriji tika publicēti kopā ar
laboratorijas darba uzdevumiem.
Asistente V.Graudiņa studiju priekšmetā “Biroja darba automatizācija”
(koledžas studiju programma) praktiskajos darbos ir uzsākusi izmantot Lotus Notes R8,
un atbilstoši šai programmatūra ir modificēti lekciju materiāli.
Lietišķo datorzinātņu katedra
Ir izdotas 2 mācību metodiskās publikācijas:
1. Bakalaura profesionālā programmai priekšmetā Lielu programmsistēmu izstrādes
objektorientētā tehnoloģija un rīki (DPI465) – Ņikiforova O. Lielu programmsistēmu
izstrādes objektorientētā tehnoloģija un rīki (DPI465), Projekta “RTU studiju
programmas “Datorsistēmas” pilnveidošana absolventu profesionālās konkurētspējas
paaugstināšanai” ietvaros izstrādāts mācību metodiskais līdzeklis, 90 lpp, RTU, 2008
2. Maģistra profesionālā programmai priekšmetā Lielu programmsistēmu izstrādes
objektorientētā tehnoloģija un rīki (DPI465) – Ņikiforova O. Lielu programmsistēmu
izstrādes objektorientētā tehnoloģija un rīki (DPI465), Projekta “RTU studiju
programmas “Datorsistēmas” pilnveidošana absolventu profesionālās konkurētspējas
paaugstināšanai’ ietvaros izstrādāts mācību metodiskais līdzeklis, 90 lpp, RTU, 2008
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Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa
1.
2.

Ir pārstrādāti prezentācijas materiāli šādos priekšmetos:
Bakalaura studijām: “Informatīvo sistēmu drošība” (asoc. prof. V.Šitikovs).
Maģistra studijām: “Informatīvo sistēmu drošība” (asoc. prof. V.Šitikovs).

Ir izdota 1 mācību metodiskā publikācija:
1. Novickis L., Rikure T. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un
aizstāvēšanai. RTU, 16 lpp.
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupa
Ir pārstrādāti prezentācijas materiāli vai metodiskie palīgmateriāli šādos
priekšmetos:
1. Koledžas studijām: “Programmēšanas valodas” (docents G.Matisons).
2. Bakalaura studijām: “PHP valoda Web lietojumu izstrādei” (docente N.Prokofjeva).
3. Maģistra studijām: “Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi” (docents
G.Matisons), “Tīmekļa lietojumu izveide” (docente N.Prokofjeva).
Ir sagatavots 1 mācību metodiskais izdevums:
1. Zaiceva L. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
“Datorsistēmas” studentu prakses darba programma

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Profesionālo studiju programmu specifikas dēļ, kur lielāka vērība tiek veltīta
praktisko iemaņu apgūšanai, mazāk uzmanības veltot zinātniska rakstura jautājumiem,
šajās programmās studējošie regulārā zinātniskajā darbā nav iesaistīti.

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Noslēgtie līgumi ar mācību iestādēm, kuras gatavo speciālistus pēc pirmā līmeņa
profesionālās izglītības programmām programmētāja un datorsistēmu un datortīklu
administratora specialitātēs (Rīgas Tehniskā koledža, RRC koledža, RTU Liepājas filiāle),
turpina realizēties praksē, jo atskaites periodā šie studenti veido lielāko daļu no
Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programmā uzņemtajiem. Jāatzīmē, ka LDI
koledžas absolventu skaits joprojām ir mazs.

3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Lai nodrošinātu kvalitatīvu Valsts pārbaudījumu komisijas darbu, tika noslēgti
līgumi ar šādu uzņēmumu pārstāvjiem:
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•
•
•
•
•
•
•

Viesturu Zūli, a/s Exigen Services Latvia Biznesa centra vadītāju,
inženierzinātņu doktoru, komisijas priekšsēdētāju;
Janu Šlihti, LR Finanšu ministrijas Informātikas departamenta direktora
vietnieku, inženierzinātņu doktoru, komisijas locekli;
Aināru Auziņu, a/s Latvenergo IS daļas IT Projektu koordinētāju, inž. zin.
maģistru, komisijas locekli;
Andri Bridžu, SIA “IDC Informācijas tehnoloģijas”, vecākais programmētājs,
Dr.sc.ing.;
Dmitriju Buzdinu, SIA “C.T.Co”, programmatūras arhitekts, Mg.sc.ing.;
Gintu Jēkabsonu, SIA “Arcus Elektronika”, programmētājs, Ms.sc.ing.;
Jāni Graudiņu, AS “Exigen Services”, vadošais sistēmu arhitekts, Mg.sc.ing.

Turpināta sadarbība ar darba devēju organizācijām. Noslēgti līgumi par studentu
prakses nodrošināšanu ar šādiem uzņēmumiem: Uzņēmuma Accenture Latvijas filiāle,
SIA „AGroup”.
Maģistra profesionālajās studijās studējošajiem bija divas prakses: 2.kursam –
ražošanas prakse un 3.kursam – pētniecības prakse. Maģistra profesionālo studiju
programma ”Datorsistēmas” paredz praksi sistēmanalītiķa profesijas studentiem.
Prakses mērķis ir padziļinātu zināšanu iegūšana, to izmantošana konkrētu
uzdevumu risināšanā, lai iegūtu praktiskas iemaņas sistēmanalītiķa profesijā, profesionālo
un pētniecības prasmju pilnveidošana, praktikantam kā sistēmanalītiķim piedaloties
projektu izstrādes procesā. Mērķis tika sasniegts, studentiem izpildot individuālo prakses
uzdevumu, kas sastādīts saskaņā ar prakses uzņēmuma darba specifiku un studenta
pieredzi.
Uzsākot praksi, tika organizētas tikšanās ar prakses vadītājiem uzņēmumos, kuru
laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar prakses organizēšanu un vadīšanu, prakses
vadītāji tika iepazīstināti ar prasībām prakses noslēguma darbam; prakses vadītājiem tika
izsniegta prakses darba programma un metodiskie norādījumi vadītājiem uzņēmumos.
Katras prakses noslēgumā studenti iesniedza prakses pārskatus, izziņas no prakses
vietas un vadītāju atsauksmes. Visas saņemtās atsauksmes bija pozitīvas. Notika prakses
pārskatu publiska aizstāvēšana STP katedras komisijā.
Augsti kvalificēti reālos projektos strādājoši speciālisti programmas realizācijā
tiek iesaistīti arī kā kvalifikācijas darbu vadītāji un Valsts kvalifikācijas komisijas locekļi.
Tomēr pašnovērtēšanas komisija secina, ka sadarbība ar speciālistiem – praktiķiem ir
nepietiekama, un ir jādomā par šo speciālistu plašāku iesaistīšanu mācību procesā
profesionālo studiju līmenī.

4. Zināšanu vērtēšanas sistēma
Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos, atbilstoši to mērķiem, bez
lekcijām studiju plānā ir arī praktiskie un/vai laboratorijas darbi, kā arī studiju darbi.
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Laboratorijas darbos iegūtie rezultāti studentam ir jāaizstāv. Vairākos priekšmetos
praktisko darbu vietā ir ieviesti individuālie darbi, kurus studenti var izpildīt ārpus
plānotajām nodarbībām sev izdevīgā laikā. Studiju darbi tiek novērtēti ar atzīmi, un arī tie
ir jāaizstāv, lai apstiprinātu iegūtās zināšanas un prasmes. Parasti obligātie priekšmeti
noslēdzas ar eksāmenu, bet izvēles priekšmeti ar ieskaiti. Visi eksāmeni notiek
rakstveidā, ko, tāpat kā eksāmenu novērtēšanu, reglamentē 2001.gada 17.decembra RTU
Senātā pieņemtais "Nolikums par eksāmenu kārtošanu bakalaurantūrā, maģistrantūrā un
profesionālajās studijās". Vairākos priekšmetos, kuros kā vienīgais kontroles veids ir
paredzēts eksāmens, galīgā atzīme tiek izlikta kā vidējā svērtā atzīme, ņemot vērā sekmes
visos priekšmeta plānā paredzētajos darbos, piemēram, praktiskajos un/vai laboratorijas
darbos, kontroldarbos un/vai mājas darbos (ja tādi ir paredzēti).
1. Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baļļu sistēmā vai ieskaite.
2. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.
Šie rādītāji atbilst RTU Senāta 2001.gada 29.janvāra lēmumam “Par pāreju uz
vienotu studiju rezultātu vērtēšanu” un RTU Senāta 2002.gada 25.maija lēmumam “Par
kritērijiem studiju rezultātu vērtēšanai”.
Ar atzīmi tiek vērtēti arī kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti.

5. Studējošo skaits
Profesionālajā studiju programmā studijas praktiski uzsāk tie vidusskolu
absolventi, kuri vēlas pēc iespējas ātrāk iegūt profesionālo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju. Diemžēl šādu motivētu studentu skaits RTU koledžā Rīgā joprojām ir ļoti
neliels. Kopumā studentu kontingents profesionālajā programmā ir vājāks, par ko liecina
zemāk doto tabulu dati, un viņi nespēj pilnībā apgūt profesionālo studiju programmu,
tādēļ liels ir atskaitīto skaits. Pašnovērtējuma komisija uzskata, ka jāpastiprina pirmā
līmeņa profesionālās studiju programmas popularizēšana, akcentējot iespējas pēc tās
absolvēšanas turpināt studijas, lai iegūtu gan inženiera kvalifikāciju, gan profesionālā
bakalaura un profesionālā maģistra grādus. Studentu skaits profesionālo studiju
programmās 2008./2009.mācību gadā (faktiski uzsākot 2009./2010.gadu) ir dots 4., 5., un
6.tabulā. Jāatzīmē, ka interese par studijām koledžā, komplektējot pirmo kursu koledžas
studijās praktiski nebija, tādēļ tika pieņemts lēmums uzņemšanu nerealizēt.

Studiju
Kurss
programma
Datorsistēmas I kurss
RDKD2
II kurss
III kurss
Kopā

Studentu skaits
20
0
0
20
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4.tabula. Koledžas studijas
Akadēmiskajā
Absolvējuši
atvaļinājumā
programmu
2
1
2
5
6

Studiju
Kurss
programma
Datorsistēmas II kurss
RDCD0
III kurss
IV kurss
Kopā

5.tabula. Profesionālā bakalaura studijas
Studentu skaits
Akadēmiskajā
Absolvējuši
atvaļinājumā
programmu
26
1
2
0
11
3
39
4
6

Studiju
Kurss
programma
Datorsistēmas I kurss
RDGD0
II kurss
III kurss
Kopā

6.tabula. Profesionālā maģistra studijas
Studentu skaits
Akadēmiskajā
Absolvējuši
atvaļinājumā
programmu
32
3
8
4
11
3
51
10
8

Atskaitīto studentu skaits katrā kursā ir dots 7.tabulā.
7.tabula. Atskaitīto studentu skaits studiju programmā „Datorsistēmas”
Studiju programma
Kurss
Atskaitīto studentu skaits
Datorsistēmas RDKD2
(koledža)
Datorsistēmas RDCD0
(bakalauri)
Datorsistēmas RDGD0
(maģistri)

I
II
III
II
III
IV
I
II
III

6
1
8
2
4
12
8
10
7

6. Akadēmiskais personāls
Pašlaik profesionālo studiju programmas sākumposma koledžā realizācijā no LDI
akadēmiskā personāla piedalās:
• 8 pilnas slodzes zinātņu doktori (profesore L.Zaiceva, asociētie profesori E.Latiševa un
J.Eiduks, as. prof. V.Šitikovs, O.Ņikiforova, P.Rusakovs, docenti Ē.Asņina,
G.Alksnis)
• 1 pilnas slodzes lektores ar zinātnisko grādu (V.Vinogradova)
• 2 pilnas slodzes docents (M.Uhanova, N.Prokofjeva)
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•
•
•

1 pilnas slodzes lektore bez zinātniskā grāda (J.Bule)
1 nepilnas slodzes lektori bez zinātniskā grāda (V.Andersons)
1 nepilnas slodzes asistents (A.Suhorukovs, V.Žuravļovs)
1 pilnas slodzes asistente (V.Graudiņa).
Pārējos priekšmetus pasniedz citu struktūrvienību pasniedzēji.

Tā kā profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmu
realizācijā piedalās praktiski tas pats akadēmiskais personāls, kas realizē akadēmisko
studiju programmu Datorsistēmas, tad šajā ziņojumā informācija nav dublēta, un tā
atrodama pašnovērtējuma ziņojuma par akadēmisko studiju programmu 6.nodaļā.

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Apkopojot programmas pašnovērtējuma procesa rezultātus, iespējams izdarīt
programmas stāvokļa analīzi, kas konspektīvā veidā sniegta 8.tabulā.

•
•

•
•
•
•
•
•

Stiprās puses
Ir kvalificēts un pieredzējis akadēmiskais
personāls
Atjaunojas akadēmiskais personāls, kurā
ieplūst ievērojams skaits gados jaunu
pasniedzēju
Programma saņēmusi starptautiski atzītu
sertifikātu, kas apstiprina tās kvalitāti
Programma
sniedz
plašas
un
daudzveidīgas zināšanas
Programmas absolventiem ir iespēja
turpināt studijas doktorantūrā
Ir prasībām atbilstošs datoru parks
Interneta pieslēgums nodrošina vajadzīgās
informācijas iegūšanu
Ievērojami audzis mācību grāmatu un
struktūrvienību mājas lapās ievietoto
mācību materiālu daudzums
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•
•

•

•

•

8.tabula
Vājās puses
Nav regulāru kontaktu ar darba
devējiem
Nepietiekama projektu un finansējuma
piesaiste no industrijas
Maz pieredzējušu profesionāļu ar
praktiskā darba pieredzi ir iesaistīti
mācību procesā
Nepietiekami tiek popularizēta pirmā
līmeņa
augstākās
profesionālās
izglītības (koledžas) programma
Neizdodas nokomplektēt studentu
grupu pirmā līmeņa augstākās
profesionālās izglītības (koledžas)
programmā
Starptautiskā sadarbība studentu
apmaiņā ir vāja

Iespējas
• Datorsistēmu
projektēšanas
un
programminženierijas
nozare
strauji
attīstās
• Labas atsauksmes no studentiem un darba
devējiem par studiju kvalitāti
• Programmas absolventi ir pieprasīti darba
tirgū
• Labas karjeras perspektīvas absolventiem
• Ir izdevies mācību procesā iesaistīt gados
jaunus pasniedzējus
• Ir izdevies ievērojami uzlabot
infrastruktūru
• Ir izdevies būtiski uzlabot studiju procesa
apgādi ar mācību literatūru svešvalodās

Risks
• Tuvākajos gados strauji samazināsies
vidusskolu
absolventu
skaits
(demogrāfiskā krīze)
• Turpināsies vidusskolēnu orientācija
uz humanitārajiem priekšmetiem
• Valsts piešķirtā finansējuma krass
samazinājums
• Grūtības mācību procesā iesaistīt
pieredzējušus praktiķus ar dotībām
strādāt par pasniedzējiem
• Reflektantu sagatavotības līmenis
joprojām
veicinās
augstu
atskaitīšanas procentu
• Samazināsies reflektantu interese par
datorzinātnes jomu
• Grūtības radīs pirmā līmeņa
augstākās profesionālās izglītības
(koledžas) programmā studējošo
komplektācija

Apkopojot 8.tabulā sniegto informāciju var teikt, ka pašreizējā periodā ir labvēlīgi
apstākļi profesionālās studiju programmas Datorsistēmas attīstībai (tāpat kā atbilstošās
datorzinātņu apakšnozares attīstībai, kas nākotnē pie attiecīga finansējuma var kļūt par
vienu no ienesīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā). Pat visnelabvēlīgākajā
finansu situācijā valstī nākotnē aizvien vairāk būs vajadzīgi datorzinātņu speciālisti, tādēļ
jāturpina speciālistu sagatavošana profesionālajā studiju programmā Datorsistēmas.
Galvenās grūtības pašlaik saistītas ar datorfirmās strādājošo augstas kvalifikācijas
praktiķu iesaistīšanu mācību procesā, akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu
starptautiskā apritē un studentu apmaiņu ar citām augstskolām. Galvenie pasākumi
programmas kvalitātes uzlabošanai ir sakopoti 9.tabulā.
9.tabula
N.p.
Pasākums
k.
1. Veikt regulāras studentu, absolventu un darba
devēju aptaujas, analizēt un izmanot to rezultātus
tālākai studiju procesa pilnveidošanai
2. Panākt aktīvāku darba devēju līdzdalību studiju
procesā
3.

Atbildīgie,
laiks
Programmas direktors,
regulāri

Programmas direktors,
struktūrvienību vadītāji,
pastāvīgi
Meklēt
kvalificētus
nozarē
strādājošus Programmas direktors,
speciālistus, kuriem ir spējas un interese veikt struktūrvienību vadītāji,
zinātnisku darbu (doktorantūrā) un pasniedzēja pastāvīgi
darbu ar nepilnu slodzi
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4.

5.

Veicināt starptautisku mācību spēku apmaiņu,
dodot iespēju LDI pasniedzējiem stažēties un
strādāt kā vieslektoriem citu valstu augstskolās,
un uzaicināt vieslektorus no ārzemēm
Veicināt studentu apmaiņu ar citām augstskolām,
it īpaši kvalifikācijas darbu izstrādāšanā un
praktisko iemaņu apgūšanā prakšu laikā

Programmas direktors,
pastāvīgi
Programmas direktors,
struktūrvienību atbildīgie par
praksēm

Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem
faktoriem programmas attīstībā. Šobrīd studentu, tāpat kā absolventu un darba devēju,
atsauksmes par programmu kopumā ir labas , lai gan ir izteiktas arī kritiskas piezīmes un
ieteikumi mācību procesa pilnveidošanai galvenokārt attiecībā uz praktiskiem
lietojumiem. Diemžēl studentu sagatavotība, studijas uzsākot, ar katru gadu pazeminās.
Jāuzsāk profesionālajā studiju programmā studējošo perspektīvo studenti iesaistīšana
institūtā veikto zinātnisko grantu tematikas izstrādāšanā. Jāveicina studentu mobilitāte
Eiropas Savienības programmas ERASMUS un citu starptautisko programmu ietvaros.
Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem ir jāaktivizē un jāievirza jaunā kvalitātē.
Joprojām aktuāli ir sadarbībā ar datorfirmām un citām organizācijām, kurās jau
strādā un strādās Datorsistēmu programmas studenti:
• Veikt pētījumu par firmu un organizāciju vajadzību pēc datorspeciālistiem nākotnē, kā
arī nepieciešamām zināšanām un prasmi firmu un organizāciju perspektīvo attīstības
plānu realizācijā;
• sistematizēt programmas absolventu apzināšanu, kuri strādā specialitātē, izveidojot
datu bāzi;
• apkopot datorfirmu un citu organizāciju vajadzības pēc pārkvalificēšanās un
kvalifikācijas celšanas, lai uzsāktu attiecīgo kursu organizēšanu LDI, iesaistot par
pasniedzējiem arī firmu un organizāciju speciālistus.
Kā liecina aptaujas rezultāti, datortehnikas aparatūras un programmatūras
attīstības tendences un jaunākās informācijas tehnoloģijas tiek nepilnīgi atspoguļotas
lekciju kursos, tādēļ būtu jāpanāk koordinēta jaunāko sasniegumu atspoguļošana lekciju
kursos un jaunu kursu piedāvājuma paplašināšana, īpaši brīvās izvēles priekšmetu
piedāvājums. Vienlaicīgi ir pakāpeniski jāpāriet uz elastīgāku studiju programmas
izveidi, kas iekļautu lielus izvēles priekšmetu blokus, kā arī jāpārorientē studiju process
uz lielāku patstāvīgo studiju faktisko apjomu un tālmācības iespēju izmantošanu.

8. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde
Saskaņā ar iepriekšējā gada pašnovērtējuma ziņojumu, bija paredzēti šādi
pasākumi studiju programmas attīstībā un pilnveidošanā:
•

Jāveic profesionālo studiju programmas pilnveidošana, veidojot to pēc saskaņotu
moduļu principa un izstrādājot mācību materiālus elektroniskā formā.
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•
•

Jāveic profesionālajā programmā studējošo aptauja, lai analizētu programmas
kvalitāti un to pilnveidotu.
Iespēju robežās jāorganizē studentu apmaiņa ar radniecīgām ārvalstu augstskolām,
nodrošinot tiem praktiskā darba pieredzi.

No šiem uzdevumiem ir veiktas tikai studējošo aptaujas un uzsākts darbs pie
programmas absolventu apzināšanas un datu bāzes veidošanas. Pārējos uzdevumus
dažādu iemeslu dēļ neizdevās izpildīt.

9. Kopsavilkums
Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem
faktoriem programmas attīstībā. Diemžēl studentu sagatavotība, uzsākot studijas koledžā,
nav visai augsta, jo reflektanti ar labāku sagatavotības līmeni dod priekšroku bakalaura
akadēmiskajām studijām. Tomēr zīmīgi ir tas, ka to studentu skaits, kas pēc akadēmiskā
bakalaura studijā izteica vēlēšanos turpināt studijas profesionālā maģistra studiju
programmā bija pietiekami liels. Tas nozīmē, ka brīvas izvēles apstākļos ir cēlies
profesionālās studiju programmas prestižs, aug studējošo skaits tajā un studējošo
kvalitāte. Saglabājas tendence, ka praktiski visi studenti strādā, tāpēc sistemātiskām un
nopietnām studijām atliek mazāk laika. Šajā situācijā svarīgi ir pēc iespējas vairāk
mācību materiālu izvietot internetā. Ir jāturpina firmu un organizāciju pārstāvju
piesaistīšana mācību procesam (pašlaik šis darbs tiek veikts praktiski tikai mācību
procesā iesaistot doktorantus, kuri nestrādā RTU).
Svarīgākie tālākā darba virzieni ir:
•
•
•
•
•
•

Iespēju robežās jāveic visi 9.tabulā minētie pasākumi
Jāveic pasākumi, lai nokomplektētu studentu grupu koledžas studijās nākošajā gadā
Jāveic studentu atskaitīšanas iemeslu analīze
Jāizveido absolventu datu bāze
Iespēju robežās jāpaplašina studentu prakses vietu klāsts, ieskaitot praksi ārzemēs
Jāuzsāk profesionālajās studijās studējošo iesaistīšana institūta zinātniskajā darbā un
projektu realizācijā
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Profesionālo studiju programma
nodrošina profesionālā
bakalaura studijas, lai iegūtu otrā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību un piekto
kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inženieris) vienā no inženierzinātĦu nozarēm –
datorvadībā un datorzinātnē pēc pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības
iegūšanas RTU koledžā, kas Ĝauj iegūt pirmā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību un
ceturto kvalifikācijas līmeni. Otrā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību un piekto
kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inženieris vai sistēmanalītiėis) nodrošina arī
profesionālā maăistra studiju programma pēc akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanas.
Profesionālā bakalaura grāds Ĝauj turpināt studijas profesionālā maăistra studiju
programmā.
Profesionālās studiju programmas
ir nodrošināt otrā līmeĦa
profesionālo augstāko izglītību programminženierijā, datorsistēmu (datu bāzu un
informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot
inženierus praktiskā darba veikšanai un piešėirot kvalifikāciju, kas atbilst 5.
kvalifikācijas līmeĦa programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiėa valsts standartam.
SaskaĦā ar formulēto mērėi LDI organizē studiju procesu šādos virzienos:
,
un
.

•
•

•
•
•
•
•

:
Lai šo mērėi nodrošinātu LDI savu spēju robežās realizē šādus
sniedz studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas norādītajos
virzienos;
iemāca studentiem patstāvīgi apgūt un izmantot programmēšanas vides un
programmatūras rīkus, projektēt informācijas sistēmas, datu bāzu sistēmas,
intelektuālas sistēmas un programmatūras sistēmas;
radina studentus patstāvīgi un radoši apgūt, vērtēt un lietot jaunās informācijas
tehnoloăijas, teorijas un produktus;
trenē studentus sarežăītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā;
nodrošina studentu specializāciju ar studiju virzienu un izvēles priekšmetu palīdzību,
dodot iespēju apgūt savai turpmākajai karjerai nepieciešamās zināšanas;
sniedz ekonomikas un pārvaldības pamatus datorsistēmu nozarē;
nodrošina studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un modernām informācijas
tehnoloăijām.

Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu
rezultātus, kā arī kvalifikācijas, bakalaura un maăistra darbu un inženierprojektu
aizstāvēšanas rezultātus, un apspriežot tos Lietišėo datorsistēmu institūta
struktūrvienībās.
Konkrēti mērėi un uzdevumi katram studiju līmenim ir formulēti šādās sadaĜās:
,
,

Pieeju dažādību profesionālajām studijām nosaka Latvijas tautsaimniecības un
darba tirgus pašreizējā situācija un paredzamās tendences nākotnē. Ir radusies vajadzība
iespējami īsā laikā sagatavot profesionālus programmētājus, kas varētu uzsākt patstāvīgu
profesionālo darbību, vienlaicīgi dodot iespēju turpināt studijas, lai iegūtu otrā līmeĦa
augstāko profesionālo izglītību. Profesionālo studiju programma
koledžas,
profesionālā bakalaura un profesionālā maăistra līmeĦos nosaka studiju saturu un plānu,
apraksta imatrikulācijas nosacījumus, nosaka prasības studiju rezultātu vērtēšanai un
vērtēšanas kārtību, kā arī studiju programmas realizācijas akadēmiskos, materiālos un
finansu resursus. Studiju programma visos studiju līmeĦos ir saskaĦota un izstrādāta tā,
lai koledžas studiju līmenī studenti apgūtu profesionālās zināšanas un prasmes, bet
bakalaura un maăistra studiju līmeĦos padziĜinātu profesionālās zināšanas un to
lietošanas prasmi.
Profesionālā studiju programma
nodrošina pirmā un otrā līmeĦa
profesionālo augstāko izglītību vienā no inženierzinātĦu nozarēm – datorsistēmās.
Jāatzīmē, ka pirmā līmeĦa (koledžas) profesionālās izglītības studiju programma
(415251), kā arī otrā līmeĦa (inženiera) profesionālās augstākās izglītības studiju
programma (425251) tika akreditētas uz 6 gadiem 2007. gadā. Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumi Nr. 481, kas pieĦemti 2001. gada 20. novembrī, nosaka otrā
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. SaskaĦā ar ministrijas
noteikumiem akreditētā otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
(425251) tika pārstrukturizēta, izveidojot profesionālā bakalaura (455251) un
profesionālā maăistra (475251) studiju programmas, kas ir licencētas 2004. gada 7. maijā
(licences Nr. 04051-26 un 040510-27) un akreditētas uz sešiem gadiem 2004. gada 15.
decembrī (akreditācijas lapas Nr. 023-782 un 023-783).
Datorzinātnes un informācijas tehnoloăija pēdējos gados attīstās Ĝoti strauji. Tas
pats notiek Latvijā, kur pēdējos desmit gados ir nodibinātas daudzas jaunas
programmatūras un aparatūras izstrādes firmas. Šis aspekts, savukārt, nosaka
nepieciešamību pēc kvalificētiem programmēšanas tehnoloăiju un informācijas sistēmu
izstrādes speciālistiem, kuri ir specializējušies programmēšanā un sistēmu analīzē. Tiek
prognozēts, ka informācijas sistēmu izstrāde un uzturēšana, kā arī programmēšana varētu
būt viena no ienesīgākajām Latvijas ekonomikas nozarēm. Lai šīs ieceres realizētos,
katru gadu Latvijas universitātēm būtu jāsagatavo vismaz 1000 speciālistu datorzinātnē
un informācijas tehnoloăijā. Līdz ar to Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un
informācijas tehnoloăijas fakultātei ir jāformulē savi mērėi un uzdevumi.
Profesionālās studiju programmas
ir nodrošināt pirmā
līmeĦa profesionālo augstāko izglītību lietišėo datorsistēmu programmatūrā un otrā
līmeĦa profesionālo augstāko izglītību programminženierijā, datorsistēmu (datu bāzu un
informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot
inženierus praktiskā darba veikšanai un piešėirot kvalifikāciju, kas atbilst 5.
kvalifikācijas līmeĦa programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiėa valsts standartam.
Datorsistēmu profesionālā studiju programma tiek veidota atbilstoši
Senāta
lēmumiem,
Studiju daĜas izstrādātajiem norādījumiem un Lietišėo datorsistēmu
institūta Padomes lēmumiem. Studiju programma ir apstiprināta
Lietišėo

4

datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes
Domes un
Senāta sēdēs.
Studiju programmas apjoms tiek rēėināts kredītpunktos ( ) un
noteiktais
apjoms ir
mācību gadā jeb 40 darba stundas nedēĜā. Viens
atbilst 16
kontaktstundām auditorijās vai laboratorijās, kas veido 40% no kopējā studiju apjoma.
Studiju programmas
kopējā struktūra ir attēlota
.
Reflektanti ar vispārējo vai
profesionālo vidējo izglītību

Bakalaura akadēmisko studiju
programma 445251 (ilgums 3 gadi,
apjoms 122 KP)

Profesionālā bakalaura studiju
programma 455251 (ilgums 4 gadi,
apjoms 161 KP)

Pirmā līmeĦa profesionālā studiju
RTU koledžā programma 415251
(ilgums 3 gadi, apjoms 120 KP)

InženierzinātĦu bakalaura
akadēmiskais grāds datorvadībā un
datorzinātnē

Profesionālais bakalaura grāds
datorsistēmās un
programmēšanas inženiera
profesionālā kvalifikācija

Programmēšanas tehniėa
profesionālā kvalifikācija

Profesionālās sagatavotības
priekšmetu studijas un prakse
(ilgums 1 gads, apjoms 42 KP)

Vispārizglītojošo, nozares teorētisko
pamatkursu un profesionālās
specializācijas priekšmetu studijas
(ilgums 1,5 gadi, apjoms 61 KP)
Profesionālais bakalaura grāds
datorsistēmās un
programmēšanas inženiera
profesionālā kvalifikācija

Maăistra akadēmisko studiju
programma 465251 (ilgums 2 gadi,
apjoms 81 KP)

Profesionālā maăistra studiju
programma 475251 (ilgums 1,5 gadi,
apjoms 62 KP)

InženierzinātĦu maăistra
akadēmiskais grāds datorsistēmās

Profesionālais maăistra grāds
datorsistēmās un sistēmanalītiėa vai
programmēšanas inženiera profesionālā
kvalifikācija (tikai studentiem ar bakalaura
akadēmisko grādu)

Doktora studiju programma 515251
(ilgums 3 gadi, apjoms 144 KP)
InženierzinātĦu doktora
akadēmiskais grāds
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Profesionālo studiju koledžas līmeĦa programmas
ir sagatavot studentus
patstāvīga profesionāla darba uzsākšanai programminženierijas nozarē, vai turpmākām
studijām profesionālā bakalaura līmenī.
Programmas
ir:
• sniegt pamatzināšanas programmēšanā, datoru aparatūrā un tīklos;
• trenēt studentus sarežăītu programmproduktu un datoru profesionālā lietošanā;
• radināt studentus patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus;
• sniegt pamatzināšanas diskrētajā matemātikā, kā arī ekonomikas un humanitāro
izglītību studiju līmenim atbilstošā apjomā;
• pilnveidot studentu svešvalodu prasmi;
Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu
rezultātus, kā arī kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultātus, un apspriežot tos Lietišėo
datorsistēmu institūta Padomē un struktūrvienībās.

Datorsistēmu programmas profesionālā virziena studijas studenti uzsāk
Lietišėo datorsistēmu institūta koledžā, kas realizē trīsgadīgas studijas, sniedzot
profesionālu programmētāja izglītību un piešėirot programmēšanas tehniėa kvalifikāciju
(lietišėo datorsistēmu programmatūra, Latvijas Republikas
un
).
Studiju ilgums koledžā ir 3 gadi (skat.
).
Studiju programmas saturs atbilst programmētāja 4. kvalifikācijas līmeĦa
profesijas standartam. Studiju programma veidota tādējādi, ka koledžā studējošie apgūst
daĜu no datorzinātĦu pamatpriekšmetiem, kas paredzēti inženierzinātĦu bakalaura
datorvadībā un datorzinātnē standartā, tādējādi radot pamatu turpmākām studijām
augstākās profesionālās kvalifikācijas (inženiera) iegūšanai. Pēc kvalifikācijas darba
aizstāvēšanas programmēšanas tehniėa kvalifikāciju ieguvušajiem ir tiesības turpināt
programmas profesionālā bakalaura studiju programmā
studijas
programma, dodot iespēju tālāk studēt profesionālā maăistra studiju programmā un
doktorantūrā.

Datorsistēmu profesionālās programmas koledžas studiju līmenī studenti apgūst
zināšanas un profesionālu prasmi programmēšanā. Pirmajā studiju gadā studenti apgūst
pamatzināšanas, kas nepieciešamas programmēšanas tehniėa profesionālajai darbībai.
Otrajā studiju gadā dominē programmēšanas priekšmeti. Studenti apgūst arī datoru tīklus
un to administrēšanu, kā arī datu bāzu vadības sistēmas. Programmā paredzēti arī
vispārizglītojošie priekšmeti, no kuriem svešvalodas pieder pie ierobežotas izvēles
mācību priekšmetiem. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieĦem arodprakse un
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kvalifikācijas darba izstrādāšana, kas dod iespēju studentiem apgūtās zināšanas pielietot
praksē.
Aizvadītajā mācību gadā būtiskas izmaiĦas studiju programmā nav izdarītas. Ir
modificēts dažu priekšmetu saturs, pievēršot lielāku vērību praksē ienākušajiem
tehniskajiem jauninājumiem.

Datorsistēmu programmas koledžas līmeĦa studiju ilgums ir 3 gadi un kopējais
apjoms ir 120
. Kopējais studiju ilgums profesionālajā studiju programmā ir 5,5 gadi
un apjoms 220 KP.

Datorsistēmu programmas koledžas līmeĦa studiju priekšmetu sadalījums
obligātajos priekšmetos (96,25%) un izvēles priekšmetos (3,75%) pa studiju priekšmetu
.
grupām parādīts

Priekšmetu grupa

Obligātie
priekšmeti
(kredītpunkti)

Izvēles
priekšmeti
(kredītpunkti)

Summa
(kredītpunkti)

Programmēšanas tehniėa kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda studiju programma,
jānostrādā arodprakse, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv kvalifikācijas darbs. Kvalifikācijas
darba tēmu apstiprina Lietišėo datorsistēmu programmatūras virziena profesionālās
kvalifikācijas komisija, kas formulē tā vērtēšanas kritērijus un principus. Kvalifikācijas
darba vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents. Kvalifikācijas darba publiskai aizstāvēšanai no
LDI profesoru grupu personālsastāva tiek izveidota profesionālās kvalifikācijas komisija.
Komisijas darbu vada priekšsēdētājs.
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Datorsistēmu profesionālo studiju koledžas līmeĦa studiju programma 12
apjomā (15% no kopējā apjoma) nodrošina arī vispārizglītojošo, sociālo, ekonomikas un
humanitāro priekšmetu apguvi.
Svešvaloda ir paredzēta kā ierobežotas izvēles priekšmets.

Lietišėo datorsistēmu institūts (turpmāk LDI) popularizē savas studiju
programmas, cenšoties sniegt maksimālu informācijas apjomu par studiju iespējām un
kvalitāti.
Informatīvos materiālus par profesionālo studiju programmu
var
atrast fakultātes mājas lapā (www.cs.rtu.lv), kā arī katedru un profesoru grupu mājas
lapās, kuras tiek regulāri atjauninātas.
Bez tam informāciju par profesionālo programmu ir publicēta “Izglītības ceĜvedī”
un žurnālā “Mērėis”. Katru gadu LDI piedalās izstādēs “Skola**” un “Baltic IT&T”, lai
popularizētu studiju programmu. RTU organizē arī “Atvērto durvju dienas” un “Karjeras
dienas”. Stends ar informāciju atrodas RTU galvenajā ēkā KaĜėu ielā 1. LDI regulāri
izdod bukletus, kas domāti skolēniem un studentiem, lai viĦus informētu par
piedāvātajām studiju programmām un/vai specializācijām.
Sīkākas ziĦas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas dokumentā

Profesionālās bakalaura studiju programmas (455251)
ir nodrošināt valsts
ekonomikas vajadzībām atbilstošas profesionālas studijas datorzinātnes nozarē un sniegt
otrā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību datorsistēmu apakšnozarē, sagatavojot
inženieri datorsistēmās praktiskam darbam ar programmēšanas inženiera profesijas
standarta 5. kvalifikācijas līmenis atbilstošu kvalifikāciju. InženierzinātĦu profesionālā
bakalaura grāda datorsistēmās ieguvušajiem ir iespēja turpināt studijas profesionālajā
maăistratūrā.
Datorsistēmu bakalaura profesionālo studiju programma paredz lekcijās,
praktiskās un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās apgūt fundamentālos
inženierzinātĦu priekšmetus, datorsistēmu apakšnozares datorsistēmu projektēšanas,
lietišėo datorzinātĦu un lietišėo datorsistēmu programmatūras virzieniem atbilstošos
teorētiskos un informācijas tehnoloăijas priekšmetus, profesionālās specializācijas
priekšmetus, kā arī humanitāri sociālos, ekonomikas un vadības priekšmetus.
Bakalaura profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas
un iemaĦas, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī turpināt studijas profesionālajā
maăistratūrā. Bakalaura profesionālo studiju laikā realizēto
rezultātā students
iegūst:
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nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas norādītajos virzienos;
prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnei un risināšanai;
prasmi izstrādāt atbilstošo programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras vides
un programmatūras rīkus;
• 26 nedēĜu ilgu praktiskā darba pieredzi;
• prasmi projektēt informācijas, datu bāzu, intelektuālas un programmatūras sistēmas.
Realizējot formulētos uzdevumus, tiek īstenota padziĜinātu zināšanu apguve, kas
nodrošina iespēju izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās programmatūras sistēmas, un
sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskam un pedagoăiskam darbam datorsistēmu
apakšnozarē.
Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu
rezultātus, kā arī bakalaura darba (ar projekta daĜu) aizstāvēšanas rezultātus, un
apspriežot tos Lietišėo datorsistēmu institūta struktūrvienībās.

•
•
•

Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studijas studenti uzsāk pēc
koledžā, kad iegūta programmatūras tehniėa kvalifikācija.
studiju pabeigšanas
Studiju programma izveidota tādējādi, lai, izvēloties izglītības turpināšanas ceĜu, studenti
apgūtu augstākās tehniskās izglītības prasībām atbilstošu inženierzinātĦu vispārīgo
priekšmetu klāstu (paredzēti galvenokārt pirmajā un otrajā semestrī).
Bakalaura profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" ir veidota atbilstoši
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 "
",
,
,
un
. Studiju programma ir izvērtēta datorzinātnes nozares
studiju programmu komisijas sēdē un apstiprināta Lietišėo datorsistēmu institūta
Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes Dome un RTU Senāta
sēdēs.
"Datorsistēmu" programmas akadēmisko un profesionālo studiju struktūra ir
saskaĦota un izstrādāta tā, lai bakalaura akadēmisko grādu ieguvušajiem būtu iespēja
iegūt 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu izglītību, bet profesionālā bakalaura grādu
ieguvušajiem būtu iespēja iegūt maăistra profesionālo grādu un turpināt izglītību
doktorantūrā.

Datorsistēmu profesionālās studiju programmas koledžas līmeĦa saturs ir
aprakstīts šī ziĦojuma
. Tā kā koledžas līmenī studenti nav apguvuši
matemātikas pamatkursu vajadzīgajā apjomā un augstākās tehniskās izglītības prasībām
atbilstošus inženierzinātĦu vispārīgos priekšmetus, tie ir paredzēti profesionālā bakalaura
studiju pirmajos divos semestros. Studiju programmā ir 2 veidu izvēles priekšmeti:
obligātās izvēles un brīvās izvēles priekšmeti. Obligātās izvēles priekšmeti bez
humanitāri sociālajiem un vadības priekšmetiem, un svešvalodas dod iespēju studentam
dziĜāk apgūt virkni datorzinātĦu priekšmetu, kas noderīgi viĦa turpmākajā profesionālajā
darbībā. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieĦem studiju darbu izstrāde, kas kopā ar
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praktisko darbu un projekta daĜu pie bakalaura darba dod iespēju studentam praksē
pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos uzdevumus. Praktiskā darba vietu
students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu ir jāiesniedz atskaite.
Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programma paredz profilam
atbilstošo
- matemātikas, ekonomikas, sociālās attīstības
modeĜu, ievada specialitātē, fiziskās audzināšanas; nozares teorētisko pamatkursu un
informācijas tehnoloăijas kursu - matemātikas (speckurss), fizikas, datormācības
(pamatkurss), elektrotehnikas un elektronikas, inženierėīmijas, datorgrafikas un attēlu
apstrādes pamatu, lietojumprogrammatūras, programmēšanas valodu, datorsistēmu
uzbūves, datu struktūru un algoritmu,
datormācības (speckurss), darba aizsardzības, civilās aizsardzības, operētājsistēmu, datu
bāzu, datu bāzu pārvaldības sistēmu, datoru tīklu, programmēšanas tehnoloăiju,
objektorientētās programmēšanas, ievada mākslīgajā intelektā, adaptīvo datu apstrādes
sistēmu, objektorientētas sistēmanalīzes un projektēšanas, sistēmu inženierijas,
programmatūras izstrādes tehnoloăijas, algoritmu un programmēšanas metožu, tehniskā
nodrošinājuma sistēmu un komunikāciju, PHP valodas Web lietojumu izstrādē,
objektorientētās programmēšanas praktikuma, tīmekĜa tehnoloăiju, paralēlo procesu un
programmēšanas valodas ADA, lielu programmsistēmu izstrādes tehniku un rīku,
integrētā CASE rīka GRADE, CASE rīka ORACLE Designer, programmēšanas
datortīklu vidē, risinājumu apstrādes Microsoft vidē, informatīvo sistēmu drošības,
biznesoptimizācijas ar datortīkliem, lietojumrisinājumu izstrādes MACROMEDIA
FLASH vidē; kā arī
un
apguvi.
Brīvās izvēles ietvaros paredzētas arī citu priekšmetu studijas.
Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studiju struktūra:
•
o Vispārizglītojošie studiju kursi
o Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloăijas kursi
o Nozares profesionālās specializācijas kursi

14 KP
37 KP
52 KP

o Nozares profesionālās specializācijas kursi
o Humanitāri sociālie un vadības priekšmeti
o Valodas

8 KP
2 KP
4 KP

•

•
•
•
Izvēles priekšmetus nākošajam studiju gadam studenti izvēlas iepriekšējā studiju
gada beigās.
Pildot RTU Senāta 2007.gada 29.janvāra lēmumu “Par precizējumiem
profesionālo studiju programmu struktūrā,” tika veiktas šādas izmaiĦas:
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1. Ieskaitīt kā vienu projektu pirmā līmeĦa profesionālajās (koledžas) studijās izstrādāto
un aizstāvēto kvalifikācijas darbu.
2. Programmas obligāto priekšmetu DPI462 “Objektorientētās programmēšanas
praktikums” (2 KP) 3.pusgadā aizstāt ar priekšmetu “Studiju projekts objektorientētā
programmēšanā” (2 KP), nosakot kā pārbaudes veidu ieskaiti ar atzīmi.
3. Programmas specializējošos priekšmetus DSP407 “Integrētais CASE rīks GRADE”
(2 KP) un DSP408 “CASE rīks ORACLE Designer” (2 KP) 7.pusgadā attiecīgi
aizstāt ar priekšmetiem “Procesorientēta projektēšana” (2 KP) un
“Arhitektūrorientēta projektēšana” (2 KP), nosakot kā pārbaudes veidu ieskaiti ar
atzīmi.

Profesionālā bakalaura studiju programmas ilgums ir 4 gadi, pilna laika studijās
vai 5 gadi nepilna laika studijās un apjoms 161 kredītpunkts.

Profesionālās bakalaura studiju programmas
sadalījums obligātajos
(87,58 %) un izvēles priekšmetos (12, 42 %) pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts
.

1. Vispārizglītojošie studiju kursi
2. Nozares teorētiskie pamatkursi
un informācijas tehnoloăijas kursi
3. Nozares profesionālās
specializācijas kursi
4. Humanitāri/sociālie un vadības
priekšmeti
5. Valodas
6. Brīvās izvēles priekšmeti
7. Prakse
8. Bakalaura darbs (ar projekta
daĜu)
Kopējais studiju programmas
apjoms

14 (8,70 %)
37 (22,98 %)
52 (32,30 %)

14 (8,70 %)
37 (22,98 %)
8 (4,97 %)

60 (37,27%)

2 (1,24 %)

2 (1,24 %)

4 (2,48 %)
6 (3,73 %)

4 (2,48 %)
6 (3,73 %)
26 (16,15 %)
12 (7,45 %)

20 (12,42 %)

161 (100 %)

26 (16,15 %)
12 (7,45 %)
141 (87,58 %)

Izvēles priekšmetus nākošajam studiju gadam studenti izvēlas iepriekšējā studiju
gada beigās.
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InženierzinātĦu profesionālā bakalaura grāda un inženiera profesionālās
kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda studiju programma, jānostrādā prakse, kā arī
jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs kopā ar projekta daĜu. Bakalaura darbs satur gan
pētniecisko, gan projekta daĜu un tā tēmu apstiprina to Lietišėo datorsistēmu institūta
struktūrvienību vadītāji, kurās darbi tiek izstrādāti. Bakalaura darba vērtēšanai tiek
nozīmēts recenzents. Prasības bakalaura darbam ar projekta daĜu ir publicētas internetā.
Bakalaura darba publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts kvalifikācijas
komisija, kuras sastāvā ir jābūt ne mazāk par 50% darba devēju organizāciju pārstāvjiem.
Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kas pārstāv kādu no darba devēju
organizācijām.

Datorsistēmu profesionālā bakalaura līmeĦa studiju programma dod iespējas apgūt arī
ekonomikas un vadības, kā arī humanitāri-sociālos mācību priekšmetus, kas mācību
plānā ir paredzēti kā obligātās izvēles priekšmeti, tādējādi nodrošinot visai plašu izvēles
spektru.

Sīkākas ziĦas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas šī
dokumenta 2.1.8. sadaĜā, kā arī dokumentā

ir nodrošināt
Profesionālās maăistra studiju programmas (475251)
studentiem dziĜas zināšanas un prasmes datorzinātnē, programminženierijā un
datorsistēmu izstrādē saskaĦā ar Latvijas ekonomikas vajadzībām. Profesionālo maăistra
studiju programmu beigušie iegūst profesionālā maăistra grādu datorsistēmās. Studenti,
kas uzĦemti programmā ar inženierzinātĦu akadēmiskā bakalaura grādu datorvadībā un
datorzinātnē, izpildot papildprasības, iegūst profesijas standarta 5. kvalifikācijas līmenim
atbilstošu sistēmanalītiėa (datorsistēmu projektēšanas virzienam) vai programmēšanas
inženiera (lietišėo datorsistēmu programmatūras un lietišėo datorzinātĦu virzieniem)
kvalifikāciju.
Datorsistēmu maăistra profesionālo studiju programma paredz lekcijās, praktiskās
un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās un individuālā darbā apgūt
datorsistēmu izstrādāšanai un realizācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes,
specializējoties datorsistēmu projektēšanas, lietišėo datorzinātĦu vai lietišėo datorsistēmu
programmatūras virzienos.
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profesionālā maăistra studiju programma satur obligātos
priekšmetus, kas kopīgi visiem virzieniem, un specializējošos priekšmetus, kuri definē
profesionālo kvalifikāciju . Studentiem ir iespējas apgūt arī pedagoăijas, psiholoăijas,
ekonomikas un vadības priekšmetus.
Maăistra profesionālo studiju laikā tiek realizēti šādi
:
• sniegt zināšanas sistēmu analīzē, kā arī informācijas sistēmu, datu bāzu sistēmu un
intelektuālo sistēmu projektēšanā un izstrādāšanā (datorsistēmu projektēšanas
virzienam);
• sniegt zināšanas par programmproduktiem, programmatūras sistēmām un vidēm, kā
arī tehnoloăijām un rīkiem lietišėo programmu izstrādāšanā (lietišėo datorsistēmu
programmatūras virzienam);
• sniegt zināšanas par problēmu analīzi, datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas
metodēm (lietišėo datorzinātĦu virzienam);
• trenēt studentus sistēmu izstrādāšanas rīku profesionālā lietošanā (datorsistēmu
projektēšanas virzienam);
• trenēt studentus sarežăītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā
(lietišėo datorsistēmu programmatūras virzienam);
• trenēt studentus datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metožu praktiskā
lietošanā (lietišėo datorzinātĦu virzienam);
• dot 6 nedēĜu ilgu praktiskā darba pieredzi.
realizācijas rezultātā:
Studiju programmas
• studenti iegūst dziĜas teorētiskas un praktiskas zināšanas:
o sistēmu analīzē un informācijas, datu bāzu un intelektuālu sistēmu projektēšanā
(
specializācijā);
o programmēšanā, programmatūras izstrādes vidēs un sistēmās, un lietojumu
izstrādes tehnoloăijās un rīkos (
specializācijā);
o programmēšanā, problēmu analīzē un datorsistēmu modelēšanā, lietojot
specializācijā).
objektorientētas metodoloăijas (
• studenti tiek trenēti:
o lietot dažādas sistēmu izstrādes tehnikas un rīkus (
specializācijā);
o izstrādāt un profesionāli lietot sarežăītus programmproduktus (
specializācijā);
o lietot metodoloăijas un rīkus, kas pamatojas uz objektorientēto paradigmu,
datorsistēmu izstrādē (
specializācijā).
• studenti iegūst 6 nedēĜu ilgu praktiskā darba pieredzi.
Iegūtā izglītība nodrošina iespēju strādāt pie būtiski jaunu sistēmu un tehnoloăiju
izstrādes programmatūras un informācijas tehnoloăijas firmās, uzsākt zinātnisko un
pedagoăisko darbu un turpināt izglītību inženierzinātĦu doktora zinātniskā grāda
iegūšanai.
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Studijas profesionālā maăistra programmā studenti uzsāk pēc profesionālā
bakalaura grāda un programmēšanas inženiera standarta 5. kvalifikācijas līmenim
atbilstošas kvalifikācijas iegūšanas. Studijas šajā programmā var uzsākt arī pēc bakalaura
akadēmiskā grāda iegūšanas. Papildus apgūstot profesionālās sagatavošanas priekšmetus
(10 KP), nostrādājot praksi (26 KP) un izstrādājot projekta daĜu (6KP) pie maăistra
darba, šie studenti vienlaicīgi ar profesionālā maăistra grādu iegūst sistēmanalītiėa vai
programmēšanas inženiera (atkarībā no apgūtajiem specializācijas priekšmetiem)
standarta 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu datorsistēmu inženiera kvalifikāciju.
Maăistra profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" ir veidota atbilstoši
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 "
",
,
,
un
. Studiju programma ir izvērtēta datorzinātnes nozares
studiju programmu komisijas sēdē un apstiprināta Lietišėo datorsistēmu institūta
Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes Dome un RTU Senāta
sēdēs.
"Datorsistēmu" programmas akadēmisko un profesionālo studiju struktūra ir
saskaĦota un izstrādāta tā, lai bakalaura akadēmisko grādu ieguvušajiem būtu iespēja
iegūt 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu izglītību, bet profesionālā bakalaura grādu
ieguvušajiem būtu iespēja iegūt maăistra profesionālo grādu un turpināt izglītību
doktorantūrā.

Profesionālā maăistra studiju programma satur obligātos un obligātās izvēles
priekšmetus, kas, savukārt, dalās specializējošos un pedagoăijas, psiholoăijas,
ekonomikas un vadības priekšmetos. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieĦem studiju
darbu izstrāde, kas kopā ar praktisko darbu un projekta daĜu pie bakalaura darba dod
iespēju studentam praksē pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos
uzdevumus. Praktiskā darba vietu students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu
ir jāiesniedz atskaite.
Datorsistēmu maăistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošo
- programmatūras plānošana un metroloăija, informācijas
sistēmu metodoloăijas, datortīklu operētājsistēmas, lielu datu bāzu administrēšana,
PROLOG un loăiskā programmēšana, sadalītu datu apstrāde datortīklos,
- intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes, datorsistēmu projektēšanas
rīku komplekts, lietišėās intelektuālās sistēmas, ievads risinājumu datorizētā apstrādē,
lietišėā datorgrafika, HTML valoda, projektu kvalitātes vadība, multibāzu sistēmas,
informācijas aizsardzība, lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra, vizuālā
programmēšana, moderno programmēšanas valodu praktikums, CASE rīki datu bāzu
projektēšanā, programmatūras izstrādes tehnoloăiskie līdzekĜi, deduktīvās datu bāzes,
tehniskā kibernētika, kā arī
apguvi.
Datorsistēmu maăistra profesionālo studiju programmas struktūra:
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•
•
o Specializējošie priekšmeti
o Pedagoăijas, psiholoăijas, ekonomikas un vadības
priekšmeti

16 KP
2 KP

•
•
Programma paredz trīs specializācijas, ko nosaka obligātie izvēles priekšmeti:

1. Intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes
2. Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
3. Projektu kvalitātes vadība
4. Multibāzu sistēmas
5. CASE rīki datu bāzu projektēšanā
Specializācijas priekšmetu apguve Ĝauj piešėirt sistēmanalītiėa profesionālo kvalifikāciju.

1. Lietišėās intelektuālās sistēmas
2. Ievads risinājumu datorizētā apstrādē
3. Informācijas aizsardzība
4. Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
5. Programmatūras izstrādes tehnoloăiskie līdzekĜi
Specializācijas priekšmetu apguve Ĝauj piešėirt programmēšanas inženiera profesionālo
kvalifikāciju.

1. Lietišėā datorgrafika
2. HTML valoda
3. Vizuālā programmēšana
4. Moderno programmēšanas valodu praktikums
5. Programmatūras riska analīze
6. Tehniskā kibernētika
Specializācijas priekšmetu apguve Ĝauj piešėirt programmēšanas inženiera profesionālo
kvalifikāciju.
Studentiem ir brīva pieeja internetam visās piecās LDI datorklasēs (kopumā 160
datori) un DITF SkaitĜošanas centra 4 datorklasēs (vairāk nekā 100 datoru). Studenti tiek
iesaistīti katedru un profesoru grupu zinātniskajā darbā, lai iegūtu iemaĦas strādāt ar
zinātnisko literatūru un apgūtu darbu grupās. Studentiem ir iespējas piedalīties RTU

15

zinātniskās konferencēs un publicēties
izdevumos.
Pildot RTU Senāta 2007.gada 29.janvāra lēmumu “Par precizējumiem
profesionālo studiju programmu struktūrā,” veiktas šādas izmaiĦas:
1. Programmas specializējošos priekšmetus (atbilstoši katram no 3 specializācijas
virzieniem), kas paredzēti 1.pusgadā
a) DPI462 Objektorientētās programmēšanas praktikums (2 KP)
b) DIP333 PHP valoda Web lietojumu izstrādē (2 KP)
c) DSP425 Intelektuālu sistēmu projektēšanas metodes (3 KP)
1.pusgadā attiecīgi aizstāt ar priekšmetiem
a) Objektorientētā programmēšana (studiju projekts) (2 KP)
b) TīmekĜa lietojumu izveide (studiju projekts) (2 KP)
c) Intelektuālu sistēmu projektēšana (3 KP)
nosakot kā pārbaudes veidu ieskaiti ar atzīmi.
2. Programmas specializējošos priekšmetus (atbilstoši katram no 3 specializācijas
virzieniem), kas paredzēti 2.pusgadā
d) DPI457 Vizuālā programmēšana (3 KP)
e) DIP498 Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra (3 KP)
f) DSP409 Multibāzu sistēmas (3 KP)
2.pusgadā attiecīgi aizstāt ar priekšmetiem
a) Vizuālā programmēšana (studiju projekts) (3 KP)
b) Lietotāja adaptīvā interfeisa projektēšana (3 KP)
c) Multibāzu sistēmas (studiju projekts) (3 KP)
nosakot kā pārbaudes veidu ieskaiti ar atzīmi.
3. Programmas specializējošos priekšmetus DSP407 “Integrētais CASE rīks GRADE”
(2 KP) un DSP408 “CASE rīks ORACLE Designer” (2 KP) 3.pusgadā attiecīgi
aizstāt ar priekšmetiem “Procesorientēta projektēšana” (2 KP) un
“Arhitektūrorientēta projektēšana” (2 KP), nosakot kā pārbaudes veidu ieskaiti ar
atzīmi.

Profesionālā maăistra studiju programmas ilgums ir 1,5 gadi pilna laika studijās
vai 2 gadi nepilna laika studijās un apjoms 62 kredītpunkti. Bakalaura akadēmisko grādu
ieguvušajiem studiju ilgums ir 2,5 gadi un apjoms 104 KP.

Profesionālās maăistra studiju programmas
sadalījums obligātajos
(70,97 %) un izvēles priekšmetos (29,03 %) pa studiju programmu grupām ir parādīts 3
.
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Obligātie studiju priekšmeti
Specializējošie priekšmeti
Pedagoăijas, psiholoăijas,
ekonomikas un vadības
priekšmeti
Prakse
Maăistra darbs
Kopējais studiju programmas
apjoms

18 (29,03 %)

6 (9, 68 %)
20 (32, 26 %)
44 (70, 97 %)

16 (25,81 %)
2 (3,22 %)

18 (29,03 %)
16 (25,81 %)
2 (3, 22 %)

18 (29, 03 %)

6 (9,68 %)
20 (32, 26 %)
62 (100 %)

InženierzinātĦu profesionālā maăistra grāda iegūšanai ir jāizpilda studiju
programma, jānostrādā prakse, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv maăistra darbs, kas satur gan
pētnieciska rakstura, gan projektēšanas daĜu un kalpo par ievirzi studiju uzsākšanai
doktorantūrā. Maăistra darba tēmu apstiprina to Lietišėo datorsistēmu institūta
struktūrvienību vadītāji, kurās darbi tiek izstrādāti. Studentiem, kas iepriekš ieguvuši
inženierzinātĦu bakalaura akadēmisko grādu datorvadībā un datorzinātnē, lai vienlaikus
ar inženierzinātĦu profesionālā maăistra grādu iegūtu arī profesionālo kvalifikāciju, kura
atbilst sistēmu analītiėa vai programmēšanas inženiera (atkarībā no izvēlētajiem
obligātajiem izvēles priekšmetiem) 5. kvalifikācijas līmeĦa profesiju standartiem, ir
papildus jāapgūst profesionālās sagatavošanas priekšmeti (10 KP), jānostrādā prakse (26
KP) un jāizstrādā projekta daĜa pie maăistra darba (6 KP). Maăistra darba apjoms ir 20
KP un tā vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents.
Bakalauru un maăistru darbu publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts pārbaudījuma
komisija, kurā saskaĦā ar RTU 2003. gada 28. aprīĜa sēdē pieĦemto "
" ietilpst ne mazāk kā 5 speciālisti, no kuriem vismaz
50 % ir profesionālo organizāciju vai lielāko uzĦēmumu un iestāžu pārstāvji. Komisijas
darbu vada priekšsēdētājs, kuru rekomendē informācijas tehnoloăijas, telekomunikāciju
un elektronikas nozares profesionālās izglītības padome. Komisijas sastāvu apstiprina ar
RTU Rektora rīkojumu. Pārbaudāmā sniegumu vērtē un lēmumu par profesionālās
kvalifikācijas un profesionālā grāda piešėiršanu pieĦem saskaĦā ar minēto nolikumu.

Programmā studējošajiem ir iespējas apgūt pedagoăijas, psiholoăijas, ekonomikas un
vadības priekšmetus no plaša izvēles priekšmetu klāsta.
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Aizvadītajā periodā īpaša uzmanība tika veltīta informācijas materiālu izstrādei par
maăistra profesionālajām studijām.
Par iespējām apgūt profesionālā maăistra studiju programmu studējot vakara
nodaĜā ir izstrādāts reklāmas materiāls, kas ir ievietots žurnālā „Karjera un vadība”.
Virkne jaunu informatīvu materiālu ir izstrādāts par praksēm.
Lietišėo datorzinātĦu institūta mājas lapā (http://www.ditf.rtu.lv/ldi/) sadaĜā
„prakse” latviešu un angĜu valodā ievietota informācija par profesionālo maăistru prakses
veidiem; latviešu valodā ievietots pilns izstrādāto metodisko materiālu teksts, angĜu valodā
– saīsinātā versija.
Sīkākas ziĦas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas šī
dokumenta 2.1.8. sadaĜā, kā arī dokumentā

Tika veikta aptauja rudens semestrī koledžas studiju programmas 2.kursa
studentiem. Tika saĦemtas 7 aizpildītas anketas.
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Reizēm novērojams, ka saturs dublējas priekšmetos „Informācijas sistēmu
izstrāde” un „Programmēšana”

60

Programmēšana

50

Matemātika

40

UzĦēmējdarbības
pamati

30

Biznesa pamati
20

Datu bāzes
10

Operētājsistēmas
0

100
80
60

Nepietiekamas
priekšzināšanas

40

Pārāk liels mācību
materiāls

20
0

Neapmierinoša lekciju
kvalitāte

Pr
og
ra
m
m
ēš
U
zĦ
an
M
ēm
a
at
ēj
em
da
āt
rb
ik
īb
a
as
pa
m
at
i

•

20

60

Matemātika
50

Datortīkli
40

Lielās datu bāzes
30

Ekonomikas pamati
20

Objektorientēta
programmēšana

10

Programmatūras
inženierija

0

21

70
60
50

Nepietiekams lekciju
daudzums
Pārāk liels mācību
materiāls
Neapmierinoša
lekciju kvalitāte

40
30
20
10
0
Matemātika Datortīkli

Aptauju ceĜā tika iegūti studentu viedokĜi par konkrētiem priekšmetiem un iemesli
to apgūšanas grūtībām. Iegūtās zināšanas iespēju robežās tiks Ħemtas vērā un ieviestas
praksē. Lai precīzāk formulētu iemeslus, kāpēc atsevišėi mācību priekšmeti koledžas
studentiem sagādā grūtības, paredzēts veikt aptauju, kurā sīkāk jānovērtē atsevišėu
priekšmetu saturs un lekciju kvalitāte („Matemātika”, „Programmēšana”, „Datortīkli”).
Darba devēju aptaujā šajā periodā nav veikta.

ZiĦas par fakultāti un studiju programmām, ieskaitot
studiju
fakultātes mājas lapā
, Lietišėo
programmu, interesenti var atrast
datorsistēmu institūta mājas lapā (http://www.ditf.rtu.lv/ldi/), kā arī atsevišėu
struktūrvienību mājas lapās. Sīkākas ziĦas par informatīvajiem materiāliem ir atrodamas
šī ziĦojuma 2.1.8., 2.2.8. un 2.3.8. sadaĜās, kā arī dokumentā
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Mācību plānā paredzētajos priekšmetos notiek lekcijas un praktiskie vai
laboratorijas darbi. Profesionālo studiju programmās, salīdzinot ar akadēmisko studiju
programmām, daudz lielāka vērība tiek veltīta praktisko iemaĦu apgūšanai, ko veicina
fakts, ka lielākajā daĜā priekšmetu lekciju apjoms nepārsniedz 50% no priekšmeta kopējā
apjoma. Pārējais laiks tiek veltīts praktiskiem, laboratorijas un/vai individuālajiem
darbiem.
Aizvadītajā periodā profesionālās studiju programmas „Datorsistēmas”
uzlabošanai notika darbs pie šāda projekta:.
• ESF projekts „RTU studiju programmas ”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana
absolventu
profesionālās
konkurētspējas
paaugstināšanai”
(līguma
nr.
2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007).
Vadītājs
prof.
J.
GrundspeĦėis.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Projekta ietvaros tika izstrādāti sekojoši materiāli:
230 slaidi priekšmetā „Lielās datu bāzes”
139 slaidi priekšmetā „Lielu datu bāzu administrēšana”
106 slaidi priekšmetā „Multibāzu sistēmas”
110 slaidi priekšmetā „CASE rīki datu bāzu projektēšanā”
75 slaidi priekšmetā „Ievads mākslīgajā intelektā”
108 slaidi priekšmetā „Intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes”
220 slaidi priekšmetā „Informācijas sistēmu izstrāde”
110 slaidi priekšmetā „Informācijas sistēmu metodoloăijas”
75 slaidi priekšmetā „Integrētais CASE rīks GRADE”
208 slaidi priekšmetā „Lielu programmsistēmu izstrādes objektorientēta tehnoloăija
un rīki”
102 slaidi priekšmetā „Lietišėās intelektuālās sistēmas”
73 slaidi priekšmetā „Objektorientētās programmēšanas praktikums”
127 slaidi priekšmetā „Moderno programmēšanas valodu praktikums”
156 slaidi priekšmetā „Sadalītu datu apstrāde datoru tīklos”
181 slaidi priekšmetā „PROLOG un loăiskā programmēšana”
278 slaidi priekšmetā „TīmekĜa tehnoloăijas”
107 slaidi priekšmetā „Informācijas aizsardzība”
82 slaidi priekšmetā „Programmēšana datortīklu vidē”
107 slaidi priekšmetā „Datortīklu operētājsistēmas”
280 slaidi priekšmetā „Programmatūras plānošana un metroloăija”
85 slaidi priekšmetā „Programmatūras izstrādes tehnoloăiskie līdzekĜi”
Mācību materiāls datorizētu animāciju formā priekšmetā „Intelektuālo sistēmu
projektēšanas metodes”
Mācību materiāls datorizētu animāciju formā priekšmetā „Ievads mākslīgajā
intelektā”
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24. Elektroniskā grāmata „Lielu programmsistēmu izstrādes objektorientēta tehnoloăija
un rīki”
25. Relāciju-objektu datu bāzes projektēšanas automatizācijas rīks
26. Rīks specializācijas “Datorsistēmu projektēšana” maăistra darba izstrādei “Datu
bāzes konceptuālā modeĜa pilnvērtīga transformācija datu bāzes fiziskajos modeĜos“
27. Rīks studiju programmas „DATORSISTĒMAS” profesionālo maăistru darba
izstrādei „Automatizēta, heiristiska funkcionālo sakarību noteikšanas sistēma
daudzdimensiju telpā”
28. Elektronisks materiāls "Metodoloăijas informācijas sistēmas projektēšanas sākuma
posmiem"
29. Specializācijas „Lietišėo datorsistēmu programmatūra” maăistra darba virzieni un
metodika

Studiju programmas realizācijai tiek izmantota tā pati infrastruktūra un datoru
resursi, kas akadēmisko studiju programmu realizācijai, tādēĜ šajā ziĦojumā tie nav
aprakstīti (skat. pašnovērtējuma ziĦojuma par akadēmisko studiju programmu 3.2.
nodaĜu).
Ir izstrādāti un publicēti šādi metodiskie materiāli:
1. Kirikova M. Studiju materiāli kursam „Informācijas sistēmu metodoloăijas“, LDI, RTU,
Rīga, ESF projekta Nr. 2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/ 06/APK/3.2.3.2./0015/0007 ietvaros.

2. Stecjuka J. Kirikova M. Metodoloăijas informācijas sistēmu projektēšanas sākuma
posmiem, CD_ROM, Rīga RTU, LDI, 2008.
3. Kirikova M. Studiju materiāli kursam „Integrētais
rīks GRADE“, LDI, RTU, Rīga,
ESF projekta Nr. 2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/ 06/APK/3.2.3.2./0015/0007 ietvaros.

4. Rusakovs P., Alksnis G., Ivanovs M., Buzdins D. ModeĜvadāmas programmatūras
izstrādes mērėplatformas, Mācību metodiskais materiāls mācību kursam „Moderno
programmēšanas valodu praktikums” Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas
profesionālās maăistrantūras 1. kursa studentiem, Projektā Studiju moduĜa izstrāde
modeĜvadāmai programmatūras attīstības tehnoloăijai datorsistēmas programmā
(Līgums Nr. 2007/0080/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0008/0007) ietvaros
izstrādāts mācību metodiskais materiāls (70 slaidi), RTU, 2007
5. Rusakovs P., Alksnis G., Ivanovs M., Buzdins D. Lietojumsistēmu realizācija JAVA
platformā (J2EE) MDA kontekstā, Mācību metodiskais materiāls mācību kursam
„Vizuālā programmēšana” datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas profesionālās
maăistrantūras 1. kursa studentiem, Projektā Studiju moduĜa izstrāde modeĜvadāmai
programmatūras attīstības tehnoloăijai datorsistēmas programmā (Līgums Nr.
2007/0080/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0008/0007) ietvaros izstrādāts mācību
metodiskais materiāls (98 lpp), RTU, 2007
6. Sukovskis U., Rusakovs P., ĥikiforova O., AsĦina Ē. Profesionālās maăistrantūras
diplomdarbu tēmas, Mācību metodiskais materiāls studiju noslēguma darbu izstrādei
datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas profesionālās maăistrantūras 1.- 2. kursa
studentiem, Projektā Studiju moduĜa izstrāde modeĜvadāmai programmatūras
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attīstības tehnoloăijai datorsistēmas programmā (Līgums Nr. 2007/0080/VPD1/ESF/
PIAA/06/APK/3.2.3.2./0008/0007) ietvaros izstrādāts mācību metodiskais materiāls
20 tēmas (88 lpp), RTU, 2007
7. Osis J., AsĦina Ē., Birăelis J. ModeĜvadāmas arhitektūras industriālās lietošanas
apskats. Mācību metodiskais materiāls par modeĜvadāmas arhitektūras industriālo
lietošanu studiju noslēguma darbu izstrādei datorzinātnes un informācijas
tehnoloăijas profesionālās maăistrantūras pēdējā kursa studentiem, Projektā Studiju
moduĜa izstrāde modeĜvadāmai programmatūras attīstības tehnoloăijai datorsistēmas
programmā (Līgums Nr. 2007/0080/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0008/0007)
ietvaros izstrādāts mācību metodiskais materiāls (38 lpp), RTU, 2008.
8. Osis J. , Birăelis J., ŠiliĦš J., Grāve A. Meta objektu vide (MOF) un metamodelēšana.
Mācību metodiskais materiāls par metamodelēšanu studiju noslēguma darbu izstrādei
datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas profesionālās maăistrantūras pēdējā kursa
studentiem, Projektā Studiju moduĜa izstrāde modeĜvadāmai programmatūras
attīstības
tehnoloăijai
datorsistēmas
programmā
(Līgums
Nr.
2007/0080/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0008/0007) ietvaros izstrādāts mācību
metodiskais materiāls (20 lpp), RTU, 2008.

Profesionālo studiju programmu specifikas dēĜ, kur lielāka vērība tiek veltīta
praktisko iemaĦu apgūšanai, mazāk uzmanības veltot zinātniska rakstura jautājumiem,
šajās programmās studējošie regulārā zinātniskajā darbā nav iesaistīti.

Noslēgtie līgumi ar mācību iestādēm, kuras gatavo speciālistus pēc pirmā līmeĦa
profesionālās izglītības programmām programmētāja un datorsistēmu un datortīklu
administratora specialitātēs (Rīgas Tehniskā koledža, RRC koledža, RTU Liepājas
filiāle), turpina realizēties praksē, jo atskaites periodā šie studenti veido lielāko daĜu no
profesionālā bakalaura studiju programmā uzĦemtajiem. Jāatzīmē, ka LDI
koledžas absolventu skaits joprojām ir mazs.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Valsts pārbaudījumu komisijas darbu, tika noslēgti
līgumi ar šādu uzĦēmumu pārstāvjiem:
• A/S DATI Services Dati
• LR Finanšu ministrijas Informātikas departaments
• A/S Latvenergo IT departaments.
Turpināta sadarbība ar darba devēju organizācijām. Noslēgti līgumi par studentu
prakses nodrošināšanu ar šādiem uzĦēmumiem: A/s „Accenture Latvijas filiāle”, SIA
„ABC Software”, SIA "DLV", SIA "TietoEnator”, SIA "Tele2 Billing", SIA "Ogres
Jumis", Syslak Ltd Latvijas filiāle "ADMI Riga", SIA „Lattelecom Technology”, Dathan
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Tools And Gauge Co Ltd, SIA “Meditec”, SIA ”Lursoft IT”, AS ”Diena”, VAS
„Privatizācijas aăentūra”, SIA ”TietoEnator Alise”, SIA „First Data Latvija”, SIA
„Nexum Insurance Technologies”
Maăistra profesionālajās studijās studējošajiem bija divas prakses: 2. kursam –
ražošanas prakse un 3. kursam – pētniecības prakse. .Maăistra profesionālo studiju
programma ”Datorsistēmas” paredz praksi sistēmanalītiėa profesijas studentiem.
Prakses mērėis ir padziĜinātu zināšanu iegūšana, to izmantošana konkrētu
uzdevumu risināšanā, lai iegūtu praktiskas iemaĦas sistēmanalītiėa profesijā,
profesionālo un pētniecības prasmju pilnveidošana, praktikantam kā sistēmanalītiėim
piedaloties projektu izstrādes procesā. Mērėis tika sasniegts, studentiem izpildot
individuālo prakses uzdevumu, kas sastādīts saskaĦā ar prakses uzĦēmuma darba
specifiku un studenta pieredzi.
Uzsākot praksi, tika organizētas tikšanās ar prakses vadītājiem uzĦēmumos, kuru
laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar prakses organizēšanu un vadīšanu, prakses
vadītāji tika iepazīstināti ar prasībām prakses noslēguma darbam; prakses vadītājiem tika
izsniegta prakses darba programma un metodiskie norādījumi vadītājiem uzĦēmumos.
Katras prakses noslēgumā studenti iesniedza prakses pārskatus, izziĦas no prakses
vietas un vadītāju atsauksmes. Visas saĦemtās atsauksmes bija pozitīvas. Notika prakses
pārskatu publiska aizstāvēšana STP katedras komisijā.
Augsti kvalificēti reālos projektos strādājoši speciālisti programmas realizācijā
tiek iesaistīti arī kā kvalifikācijas darbu vadītāji un Valsts kvalifikācijas komisijas
locekĜi. Tomēr pašnovērtēšanas komisija secina, ka sadarbība ar speciālistiem praktiėiem ir nepietiekama, un ir jādomā par šo speciālistu plašāku iesaistīšanu mācību
procesā profesionālo studiju līmenī.

Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos, atbilstoši to mērėiem, bez
lekcijām studiju plānā ir arī praktiskie un/vai laboratorijas darbi, kā arī studiju darbi.
Laboratorijas darbos iegūtie rezultāti studentam ir jāaizstāv. Vairākos priekšmetos
praktisko darbu vietā ir ieviesti individuālie darbi, kurus studenti var izpildīt ārpus
plānotajām nodarbībām sev izdevīgā laikā. Studiju darbi tiek novērtēti ar atzīmi, un arī
tie ir jāaizstāv, lai apstiprinātu iegūtās zināšanas un prasmes. Parasti obligātie priekšmeti
noslēdzas ar eksāmenu, bet izvēles priekšmeti ar ieskaiti. Visi eksāmeni notiek
rakstveidā, ko, tāpat kā eksāmenu novērtēšanu, reglamentē 2001. gada 17. decembra
Senātā pieĦemtais
. Vairākos priekšmetos, kuros kā vienīgais kontroles veids ir
paredzēts eksāmens, galīgā atzīme tiek izlikta kā vidējā svērtā atzīme, Ħemot vērā sekmes
visos priekšmeta plānā paredzētajos darbos, piemēram, praktiskajos un/vai laboratorijas
darbos, kontroldarbos un/vai mājas darbos (ja tādi ir paredzēti).
1. Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baĜĜu sistēmā vai ieskaite.
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2. Kvantitatīvais rādītājs ir

skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.

Šie rādītāji atbilst RTU Senāta 2001. gada 29. janvāra lēmumam "
un RTU Senāta 2002. gada 25. maija lēmumam
Ar atzīmi tiek vērtēti arī kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti.

Profesionālajā studiju programmā studijas praktiski uzsāk tie vidusskolu
absolventi, kuri vēlas pēc iespējas ātrāk iegūt profesionālo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju. Diemžēl šādu motivētu studentu skaits RTU koledžā Rīgā joprojām ir Ĝoti
neliels. Kopumā studentu kontingents profesionālajā programmā ir vājāks, par ko liecina
zemāk doto tabulu dati, un viĦi nespēj pilnībā apgūt profesionālo studiju programmu,
tādēĜ liels ir atskaitīto skaits. Pašnovērtējuma komisija uzskata, ka jāpastiprina pirmā
līmeĦa profesionālās studiju programmas popularizēšana, akcentējot iespējas pēc tās
absolvēšanas turpināt studijas, lai iegūtu gan inženiera kvalifikāciju, gan profesionālā
bakalaura un profesionālā maăistra grādus. Studentu skaits profesionālo studiju
un
.
programmās 2007./2008. mācību gadā dots

Studiju
Kurss
programma
Datorsistēmas I kurss
RDKD2
II kurss
III kurss

4. tabula. Koledžas studijas
Studentu skaits Akadēmiskajā Absolvējuši programmu
atvaĜinājumā
7
4
10
2
3
3

Studiju
Kurss
programma
Datorsistēmas II kurss
RDCD0
III kurss
IV kurss

5. tabula. Profesionālā bakalaura studijas
Studentu skaits Akadēmiskajā Absolvējuši programmu
atvaĜinājumā
0
14
1
1
9

Studiju
Kurss
programma
Datorsistēmas I kurss
RDGD0
II kurss
III kurss

6. tabula. Profesionālā maăistra studijas
Studentu skaits Akadēmiskajā Absolvējuši programmu
atvaĜinājumā
20
3
15
5
4
2
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Atskaitīto studentu skaits katrā kursā ir dots 7. tabulā.
7. tabula. Atskaitīto studentu skaits studiju programmā „Datorsistēmas”

Datorsistēmas RDKD2
(koledža)
Datorsistēmas RDCD0
(bakalauri)
Datorsistēmas RDGD0
(maăistri)

I
II
III
II
III
IV
I
II
III

5
4
3
8
4
16
11
4
10

Pašlaik profesionālo studiju programmas sākumposma koledžā realizācijā no LDI
akadēmiskā personāla piedalās:
• 3 pilnas slodzes zinātĦu doktori (profesore L. Zaiceva, asociētie profesori E. Latiševa
un J. Eiduks)
• 1 docents bez zinātniskā grāda (G. Matisons)
• 3 pilnas slodzes lektores ar zinātnisko grādu (M. Uhanova, N. Prokofjeva, V.
Vinogradova)
• 1 pilnas slodzes lektore bez zinātniskā grāda (J. Bule)
• 1 nepilnas slodzes lektori bez zinātniskā grāda (V. Andersons)
• 1 asistente (V. GraudiĦa).
Pārējos priekšmetus pasniedz citu struktūrvienību pasniedzēji.
Tā kā profesionālā bakalaura un profesionālā maăistra studiju programmu
realizācijā piedalās praktiski tas pats akadēmiskais personāls, kas realizē akadēmisko
studiju programmu
, tad šajā ziĦojumā informācija nav dublēta, un tā
atrodama pašnovērtējuma ziĦojuma par akadēmisko studiju programmu 6. nodaĜā.

Apkopojot programmas pašnovērtējuma procesa rezultātus, iespējams izdarīt
programmas stāvokĜa analīzi, kas konspektīvā veidā sniegta
.

•

•
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•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

Apkopojot 8
sniegto informāciju var teikt, ka pašreizējā periodā ir
radušies labvēlīgi apstākĜi profesionālās studiju programmas
attīstībai
(tāpat kā atbilstošās datorzinātĦu apakšnozares attīstībai, kas nākotnē pie attiecīga
finansējuma var kĜūt par vienu no ienesīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā). Pat
visnelabvēlīgākajā finansu situācijā valstī nākotnē aizvien vairāk būs vajadzīgi
datorzinātĦu speciālisti, tādēĜ jāturpina speciālistu sagatavošana profesionālajā studiju
programmā
. Galvenās grūtības pašlaik saistītas ar datorfirmās strādājošo
augstas kvalifikācijas praktiėu iesaistīšanu mācību procesā, akadēmiskā personāla
kvalifikācijas celšanu starptautiskā apritē un studentu apmaiĦu ar citām augstskolām.
Galvenie pasākumi programmas kvalitātes uzlabošanai ir sakopoti
.
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1.

2.

3.

4.

5.

Veikt regulāras studentu, absolventu un darba
devēju aptaujas, analizēt un izmanot to rezultātus
tālākai studiju procesa pilnveidošanai
Panākt aktīvāku darba devēju līdzdalību studiju
procesā

Programmas direktors,
regulāri

Programmas direktors,
struktūrvienību vadītāji,
pastāvīgi
Meklēt
kvalificētus
nozarē
strādājošus Programmas direktors,
speciālistus, kuriem ir spējas un interese veikt struktūrvienību vadītāji,
zinātnisku darbu (doktorantūrā) un pasniedzēja pastāvīgi
darbu ar nepilnu slodzi
Veicināt starptautisku mācību spēku apmaiĦu, Programmas direktors,
dodot iespēju LDI pasniedzējiem stažēties un pastāvīgi
strādāt kā vieslektoriem citu valstu augstskolās,
un uzaicināt vieslektorus no ārzemēm
Veicināt studentu apmaiĦu ar citām augstskolām, Programmas direktors,
it īpaši kvalifikācijas darbu izstrādāšanā un struktūrvienību atbildīgie par
praktisko iemaĦu apgūšanā prakšu laikā
praksēm

Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem
faktoriem programmas attīstībā. Šobrīd studentu, tāpat kā absolventu un darba devēju,
atsauksmes par programmu kopumā ir labas , lai gan ir izteiktas arī kritiskas piezīmes un
ieteikumi mācību procesa pilnveidošanai galvenokārt attiecībā uz praktiskiem
lietojumiem. Diemžēl studentu sagatavotība, studijas uzsākot, ar katru gadu pazeminās.
Perspektīvi studenti plašāk jāiesaista institūtā veikto zinātnisko grantu tematikas
izstrādāšanā. Jāveicina studentu mobilitāte Eiropas Savienības programmas
un citu starptautisko programmu ietvaros. Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem
ir jāaktivizē un jāievirza jaunā kvalitātē. Gada laikā sadarbībā ar datorfirmām un citām
organizācijām, kurās jau strādā un strādās Datorsistēmu programmas:
• jāveic pētījums par firmu un organizāciju vajadzību pēc datorspeciālistiem nākotnē, kā
arī nepieciešamām zināšanām un prasmi firmu un organizāciju perspektīvo attīstības
plānu realizācijā;
• jāsistematizē programmas absolventu apzināšana, kuri strādā specialitātē, izveidojot
datu bāzi;
• jāapkopo datorfirmu un citu organizāciju vajadzības pēc pārkvalificēšanās un
kvalifikācijas celšanas, lai uzsāktu attiecīgo kursu organizēšanu LDI, iesaistot par
pasniedzējiem arī firmu un organizāciju speciālistus.
Kā liecina aptaujas rezultāti, datortehnikas aparatūras un programmatūras
attīstības tendences un jaunākās informācijas tehnoloăijas tiek nepilnīgi atspoguĜotas
lekciju kursos, tādēĜ būtu jāpanāk koordinēta jaunāko sasniegumu atspoguĜošana lekciju
kursos un jaunu kursu piedāvājuma paplašināšana, īpaši brīvās izvēles priekšmetu
piedāvājums. Vienlaicīgi ir pakāpeniski jāpāriet uz elastīgāku studiju programmas
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izveidi, kas iekĜautu lielus izvēles priekšmetu blokus, kā arī jāpārorientē studiju process
uz lielāku patstāvīgo studiju faktisko apjomu un tālmācības iespēju izmantošanu.

SaskaĦā ar iepriekšējā gada pašnovērtējuma ziĦojumu, bija paredzēti šādi
pasākumi studiju programmas attīstībā un pilnveidošanā:
• Jāveic profesionālo studiju programmas pilnveidošana, veidojot to pēc saskaĦotu
moduĜu principa un izstrādājot mācību materiālus elektroniskā formā.
• Jāveic profesionālajā programmā studējošo aptauja, lai analizētu programmas
kvalitāti un to pilnveidotu.
• Iespēju robežās jāorganizē studentu apmaiĦa ar radniecīgām ārvalstu augstskolām,
nodrošinot tiem praktiskā darba pieredzi.

Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem
faktoriem programmas attīstībā. Diemžēl studentu sagatavotība, uzsākot studijas koledžā,
nav visai augsta, jo reflektanti ar labāku sagatavotības līmeni dod priekšroku bakalaura
akadēmiskajām studijām. Tomēr zīmīgi ir tas, ka to studentu skaits, kas pēc akadēmiskā
bakalaura studijā izteica vēlēšanos turpināt studijas profesionālā maăistra studiju
programmā bija pietiekami liels. Tas nozīmē, ka brīvas izvēles apstākĜos strauji ir cēlies
profesionālās studiju programmas prestižs, aug studējošo skaits tajās un studējošo
kvalitāte. Saglabājas tendence, ka praktiski visi studenti strādā, tāpēc sistemātiskām un
nopietnām studijām atliek mazāk laika. Šajā situācijā svarīgi ir pēc iespējas vairāk
mācību materiālu izvietot internetā. Ir jāturpina firmu un organizāciju pārstāvju
piesaistīšana mācību procesam (pašlaik šis darbs tiek veikts praktiski tikai mācību
procesā iesaistot doktorantus, kuri nestrādā RTU).
Svarīgākie tālākā darba virzieni ir:
• Jāveic profesionālo studiju programmas pilnveidošana, veidojot to pēc saskaĦotu
moduĜu principa un izstrādājot mācību materiālus elektroniskā formā.
• Jāveic profesionālajā programmā studējošo aptauja, lai analizētu programmas
kvalitāti un to pilnveidotu.
• Iespēju robežās jāorganizē studentu apmaiĦa ar radniecīgām ārvalstu augstskolām,
nodrošinot tiem praktiskā darba pieredzi.
• Jāintensificē pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības (koledžas) programmas
popularizēšana vidusskolas absolventu vidū.
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1. Mērėi un uzdevumi
Profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" nodrošina profesionālā
bakalaura studijas, lai iegūtu otrā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību un piekto
kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inženieris) vienā no inženierzinātĦu nozarēm –
datorvadībā un datorzinātnē pēc pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības
iegūšanas RTU koledžā, kas Ĝauj iegūt pirmā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību un
ceturto kvalifikācijas līmeni. Otrā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību un piekto
kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inženieris vai sistēmanalītiėis) nodrošina arī
profesionālā maăistra studiju programma pēc akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanas.
Profesionālā bakalaura grāds Ĝauj turpināt studijas profesionālā maăistra studiju
programmā.
Profesionālās studiju programmas Datorsistēmas mērėis ir nodrošināt otrā līmeĦa
profesionālo augstāko izglītību programminženierijā, datorsistēmu (datu bāzu un
informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot
inženierus praktiskā darba veikšanai un piešėirot kvalifikāciju, kas atbilst 5. kvalifikācijas
līmeĦa programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiėa valsts standartam.
SaskaĦā ar formulēto mērėi LDI organizē studiju procesu šādos virzienos:
datorsistēmu projektēšana, lietišėo datorsistēmu programmatūra un lietišėās
datorzinātnes.

•
•

•
•
•
•
•

Lai šo mērėi nodrošinātu LDI savu spēju robežās realizē šādus uzdevumus:
sniedz studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas norādītajos
virzienos;
iemāca studentiem patstāvīgi apgūt un izmantot programmēšanas vides un
programmatūras rīkus, projektēt informācijas sistēmas, datu bāzu sistēmas,
intelektuālas sistēmas un programmatūras sistēmas;
radina studentus patstāvīgi un radoši apgūt, vērtēt un lietot jaunās informācijas
tehnoloăijas, teorijas un produktus;
trenē studentus sarežăītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā;
nodrošina studentu specializāciju ar studiju virzienu un izvēles priekšmetu palīdzību,
dodot iespēju apgūt savai turpmākajai karjerai nepieciešamās zināšanas;
sniedz ekonomikas un pārvaldības pamatus datorsistēmu nozarē;
nodrošina studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un modernām informācijas
tehnoloăijām.

Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu
rezultātus, kā arī kvalifikācijas, bakalaura un maăistra darbu un inženierprojektu
aizstāvēšanas rezultātus, un apspriežot tos Lietišėo datorsistēmu institūta
struktūrvienībās.
Konkrēti mērėi un uzdevumi katram studiju līmenim ir formulēti šādās sadaĜās:
2.1 – koledžas studijām, 2.2 – profesionālā bakalaura studijām, 2.3 – profesionālā
maăistra studijām.

2. Studiju programmas raksturojums
Pieeju dažādību profesionālajām studijām nosaka Latvijas tautsaimniecības un
darba tirgus pašreizējā situācija un paredzamās tendences nākotnē. Ir radusies vajadzība
iespējami īsā laikā sagatavot profesionālus programmētājus, kas varētu uzsākt patstāvīgu
profesionālo darbību, vienlaicīgi dodot iespēju turpināt studijas, lai iegūtu otrā līmeĦa
augstāko profesionālo izglītību. Profesionālo studiju programma Datorsistēmas koledžas,
profesionālā bakalaura un profesionālā maăistra līmeĦos nosaka studiju saturu un plānu,
apraksta imatrikulācijas nosacījumus, nosaka prasības studiju rezultātu vērtēšanai un
vērtēšanas kārtību, kā arī studiju programmas realizācijas akadēmiskos, materiālos un
finansu resursus. Studiju programma visos studiju līmeĦos ir saskaĦota un izstrādāta tā,
lai koledžas studiju līmenī studenti apgūtu profesionālās zināšanas un prasmes, bet
bakalaura un maăistra studiju līmeĦos padziĜinātu profesionālās zināšanas un to
lietošanas prasmi.
Profesionālā studiju programma Datorsistēmas nodrošina pirmā un otrā līmeĦa
profesionālo augstāko izglītību vienā no inženierzinātĦu nozarēm – datorsistēmās.
Jāatzīmē, ka pirmā līmeĦa (koledžas) profesionālās izglītības studiju programma (41481),
kā arī otrā līmeĦa (inženiera) profesionālās augstākās izglītības studiju programma
(425251) tika akreditētas uz 6 gadiem 2001. gada 4. jūnijā (akreditācijas lapas Nr. 0230335 un 023-0336). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 481, kas
pieĦemti 2001. gada 20. novembrī, nosaka otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu. SaskaĦā ar ministrijas noteikumiem akreditētā otrā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības studiju programma (425251) tika pārstrukturizēta, izveidojot
profesionālā bakalaura (42481) un profesionālā maăistra (46481) studiju programmas,
kas ir licencētas 2004. gada 7. maijā (licences Nr. 04051-26 un 040510-27) un akreditētas
uz sešiem gadiem 2004. gada 15. decembrī (akreditācijas lapas Nr. 023-782 un 023-783).
Datorzinātnes un informācijas tehnoloăija pēdējos gados attīstās Ĝoti strauji. Tas
pats notiek Latvijā, kur pēdējos desmit gados ir nodibinātas daudzas jaunas
programmatūras un aparatūras izstrādes firmas. Šis aspekts, savukārt, nosaka
nepieciešamību pēc kvalificētiem programmēšanas tehnoloăiju un informācijas sistēmu
izstrādes speciālistiem, kuri ir specializējušies programmēšanā un sistēmu analīzē. Tiek
prognozēts, ka informācijas sistēmu izstrāde un uzturēšana, kā arī programmēšana varētu
būt viena no ienesīgākajām Latvijas ekonomikas nozarēm. Lai šīs ieceres realizētos, katru
gadu Latvijas universitātēm būtu jāsagatavo vismaz 1000 speciālistu datorzinātnē un
informācijas tehnoloăijā. Līdz ar to Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un
informācijas tehnoloăijas fakultātei ir jāformulē savi mērėi un uzdevumi.
Profesionālās studiju programmas Datorsistēmas mērėis ir nodrošināt pirmā
līmeĦa profesionālo augstāko izglītību lietišėo datorsistēmu programmatūrā un otrā
līmeĦa profesionālo augstāko izglītību programminženierijā, datorsistēmu (datu bāzu un
informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot
inženierus praktiskā darba veikšanai un piešėirot kvalifikāciju, kas atbilst 5. kvalifikācijas
līmeĦa programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiėa valsts standartam.
Datorsistēmu profesionālā studiju programma tiek veidota atbilstoši RTU Senāta
lēmumiem, RTU Studiju daĜas izstrādātajiem norādījumiem un Lietišėo datorsistēmu
institūta Padomes lēmumiem. Studiju programma ir apstiprināta RTU Lietišėo
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datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes
Domes un RTU Senāta sēdēs.
Studiju programmas apjoms tiek rēėināts kredītpunktos (KP) un RTU noteiktais
apjoms ir 40 KP mācību gadā jeb 40 darba stundas nedēĜā. Viens KP atbilst 16
kontaktstundām auditorijās vai laboratorijās, kas veido 40% no kopējā studiju apjoma.
Studiju programmas Datorsistēmas kopējā struktūra ir attēlota 1. zīmējumā.
Reflektanti ar vispārējo vai
profesionālo vidējo izglītību

Bakalaura akadēmisko studiju
programma 43481 (ilgums 3 gadi,
apjoms 122 KP)

Profesionālā bakalaura studiju
programma 42481 (ilgums 4 gadi,
apjoms 161 KP)

Pirmā līmeĦa profesionālā studiju
RTU koledžā programma 41481
(ilgums 3 gadi, apjoms 120 KP)

InženierzinātĦu bakalaura
akadēmiskais grāds datorvadībā un
datorzinātnē

Profesionālais bakalaura grāds
datorsistēmās un
programmēšanas inženiera
profesionālā kvalifikācija

Programmēšanas tehniėa
profesionālā kvalifikācija

Vispārizglītojošo, nozares teorētisko
pamatkursu un profesionālās
specializācijas priekšmetu studijas
(ilgums 1,5 gadi, apjoms 61 KP)

Profesionālās sagatavotības
priekšmetu studijas un prakse
(ilgums 1 gads, apjoms 42 KP)

Profesionālais bakalaura grāds
datorsistēmās un
programmēšanas inženiera
profesionālā kvalifikācija

Maăistra akadēmisko studiju
programma 45481 (ilgums 2 gadi,
apjoms 81 KP)

Profesionālā maăistra studiju
programma 46481 (ilgums 1,5 gadi,
apjoms 62 KP)

InženierzinātĦu maăistra
akadēmiskais grāds datorsistēmās

Profesionālais maăistra grāds
datorsistēmās un sistēmanalītiėa vai
programmēšanas inženiera profesionālā
kvalifikācija (tikai studentiem ar bakalaura
akadēmisko grādu)

Doktora studiju programma 51481
(ilgums 3 gadi, apjoms 144 KP)
InženierzinātĦu doktora
akadēmiskais grāds

1. zīmējums. Shematisks studiju procesa attēlojums Datorsistēmu studiju
programmā
Jāatzīmē, ka pēc atkārtotas iesniegšanas konkursam ir apstiprināts ESF projekts
2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007 “RTU studiju programmas
”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana absolventu profesionālās konkurētspējas
paaugstināšanai”, kurā ir paredzēts izstrādāt 10 moduĜus. Projekta īstenošanas laiks
31/10/2006 - 30/06/2008, izmaksas 130820 Ls, 28 izpildītāji. Projekta izpilde ir uzsākta.
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2.1. Programmēšanas tehniėa studiju programma
2.1.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Profesionālo studiju koledžas līmeĦa programmas mērėis ir sagatavot studentus
patstāvīga profesionāla darba uzsākšanai programminženierijas nozarē, vai turpmākām
studijām profesionālā bakalaura līmenī.
Programmas uzdevumi ir:
• sniegt pamatzināšanas programmēšanā, datoru aparatūrā un tīklos;
• trenēt studentus sarežăītu programmproduktu un datoru profesionālā lietošanā;
• radināt studentus patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus;
• sniegt pamatzināšanas diskrētajā matemātikā, kā arī ekonomikas un humanitāro
izglītību studiju līmenim atbilstošā apjomā;
• pilnveidot studentu svešvalodu prasmi;
Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu
rezultātus, kā arī kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultātus, un apspriežot tos Lietišėo
datorsistēmu institūta Padomē un struktūrvienībās.
2.1.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums
Datorsistēmu programmas profesionālā virziena studijas studenti uzsāk RTU
Lietišėo datorsistēmu institūta koledžā, kas realizē trīsgadīgas studijas, sniedzot
profesionālu programmētāja izglītību un piešėirot programmēšanas tehniėa kvalifikāciju
(lietišėo datorsistēmu programmatūra, Latvijas Republikas PK 312108 un 313107).
Studiju ilgums koledžā ir 3 gadi (skat. 1. zīmējumu).
Studiju programmas saturs atbilst programmētāja 4. kvalifikācijas līmeĦa
profesijas standartam. Studiju programma veidota tādējādi, ka koledžā studējošie apgūst
daĜu no datorzinātĦu pamatpriekšmetiem, kas paredzēti inženierzinātĦu bakalaura
datorvadībā un datorzinātnē standartā, tādējādi radot pamatu turpmākām studijām
augstākās profesionālās kvalifikācijas (inženiera) iegūšanai. Pēc kvalifikācijas darba
aizstāvēšanas programmēšanas tehniėa kvalifikāciju ieguvušajiem ir tiesības turpināt
studijas Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studiju programmā
programma, dodot iespēju tālāk studēt profesionālā maăistra studiju programmā un
doktorantūrā.
2.1.3. Studiju programmas saturs
Datorsistēmu profesionālās programmas koledžas studiju līmenī studenti apgūst
zināšanas un profesionālu prasmi programmēšanā. Pirmajā studiju gadā studenti apgūst
pamatzināšanas, kas nepieciešamas programmēšanas tehniėa profesionālajai darbībai.
Otrajā studiju gadā dominē programmēšanas priekšmeti. Studenti apgūst arī datoru tīklus
un to administrēšanu, kā arī datu bāzu vadības sistēmas. Programmā paredzēti arī
vispārizglītojošie priekšmeti, no kuriem svešvalodas pieder pie ierobežotas izvēles
mācību priekšmetiem. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieĦem arodprakse un
kvalifikācijas darba izstrādāšana, kas dod iespēju studentiem apgūtās zināšanas pielietot
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praksē. Aizvadītajā mācību gadā būtiskas izmaiĦas studiju programmā nav izdarītas. Ir
modificēts dažu priekšmetu saturs, pievēršot lielāku vērību praksē ienākušajiem
tehniskajiem jauninājumiem.
2.1.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms
Datorsistēmu programmas koledžas līmeĦa studiju ilgums ir 3 gadi un kopējais
apjoms ir 120 KP. Kopējais studiju ilgums profesionālajā studiju programmā ir 5,5 gadi
un apjoms 220 KP.
2.1.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība
Datorsistēmu programmas koledžas līmeĦa studiju priekšmetu sadalījums
obligātajos priekšmetos (96,25%) un izvēles priekšmetos (3,75%) pa studiju priekšmetu
grupām parādīts 1. tabulā.

Priekšmetu grupa

Specializācijas
Vispārizglītojošie
Humanitārie/sociālie
Ekonomikas un vadības
Valodas
Arodprakse
Kvalifikācijas darbs

Obligātie
priekšmeti
(kredītpunkti)
60
5
2
2

Izvēles
priekšmeti
(kredītpunkti)

3
4
4
77 (96,25%)

3 (3,75%)

1. tabula
Summa
(kredītpunkti)
60 (75%)
5 (6,25%)
2 (2,5%)
2 (2,5%)
3 (3,75%)
4 (5%)
4 (5%)
80 (100%)

2.1.6. Kvalifikācijas darba izstrāde
Programmēšanas tehniėa kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda studiju programma,
jānostrādā arodprakse, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv kvalifikācijas darbs. Kvalifikācijas
darba tēmu apstiprina Lietišėo datorsistēmu programmatūras virziena profesionālās
kvalifikācijas komisija, kas formulē tā vērtēšanas kritērijus un principus. Kvalifikācijas
darba vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents. Kvalifikācijas darba publiskai aizstāvēšanai no
LDI profesoru grupu personālsastāva tiek izveidota profesionālās kvalifikācijas komisija.
Komisijas darbu vada priekšsēdētājs.
2.1.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātĦu apguves iespējas
Datorsistēmu profesionālo studiju koledžas līmeĦa studiju programma 12 KP
apjomā (15% no kopējā apjoma) nodrošina arī vispārizglītojošo, sociālo, ekonomikas un
humanitāro priekšmetu apguvi.
Svešvaloda ir paredzēta kā ierobežotas izvēles priekšmets.
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2.1.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Lietišėo datorsistēmu institūts (turpmāk LDI) popularizē savas studiju
programmas, cenšoties sniegt maksimālu informācijas apjomu par studiju iespējām un
kvalitāti.
Informatīvos materiālus par profesionālo studiju programmu Datorsistēmas var
atrast fakultātes mājas lapā (www.cs.rtu.lv), kā arī katedru un profesoru grupu mājas
lapās, kuras tiek regulāri atjauninātas.
Bez tam informāciju par profesionālo programmu ir publicēta “Izglītības ceĜvedī”
un žurnālā “Mērėis”. Katru gadu LDI piedalās izstādēs “Skola**” un “Baltic IT&T”, lai
popularizētu studiju programmu. RTU organizē arī “Atvērto durvju dienas” un “Karjeras
dienas”. Stends ar informāciju atrodas RTU galvenajā ēkā KaĜėu ielā 1. LDI regulāri
izdod bukletus, kas domāti skolēniem un studentiem, lai viĦus informētu par
piedāvātajām studiju programmām un/vai specializācijām.
Eiropas Sociālā fonda projektu „Karjeras diena Rīgas un Rīgas rajona skolās”, kas
tiek izpildīts saskaĦā ar līgumu Nr. 2006/0134/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/
0129/0007) un „Profesionālās orientācijas pasākumi Rīgas skolās”, kas tiek izpildīts
saskaĦā ar līgumu Nr. 2006/0132/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/0126/0007, tika
sagatavoti un publicēti šādi informatīvie materiāli: buklets par programmētāja,
programmēšanas inženiera, sistēmanalītiėa un testētāja profesijām un to apguves
iespējām LDI; brošūra (12 lpp.), kas ietver informāciju par RTU, DITF, LDI un tās
programmu „Datorsistēmas”, par RTU uzĦemšanas noteikumiem u.c.; brošūra (20 lpp.)
„Izvēlies
profesiju:
programmētājs,
testētājs,
programmēšanas
inženieris,
sistēmanalītiėis”, kurā sniegtas ziĦas par prasībām katrai profesijai, speciālistu
izpildāmiem darbiem, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, utt. Publicētie
informatīvie materiāli ir izplatīti septiĦās skolās, kā arī piedāvāti skolēniem DITF atvērto
durvju dienās.
Ar ESF atbalstu projekta „Karjeras diena Rīgas un Rīgas rajona skolās”
Skolēnu brīvdienās aprīlī (02. – 04.04.2007.) fakultātē notika konsultācijas, kuru
laikā skolēni tika iepazīstināti ar studiju iespējām fakultātē, tajā skaitā ar studiju
programmu „Datorsistēmas”.
Sīkākas ziĦas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas dokumentā
Akadēmisko studiju programmas "Datorsistēmas" pašnovērtējuma ziĦojums.

2.2. Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programma.
2.2.1. Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programmas specifiskie
mērėi un uzdevumi
Profesionālās bakalaura studiju programmas (42481) mērėis ir nodrošināt valsts
ekonomikas vajadzībām atbilstošas profesionālas studijas datorzinātnes nozarē un sniegt
otrā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību datorsistēmu apakšnozarē, sagatavojot
inženieri datorsistēmās praktiskam darbam ar programmēšanas inženiera profesijas
standarta 5. kvalifikācijas līmenis atbilstošu kvalifikāciju. InženierzinātĦu profesionālā
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bakalaura grāda datorsistēmās ieguvušajiem ir iespēja turpināt studijas profesionālajā
maăistratūrā.
Datorsistēmu bakalaura profesionālo studiju programma paredz lekcijās,
praktiskās un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās apgūt fundamentālos
inženierzinātĦu priekšmetus, datorsistēmu apakšnozares datorsistēmu projektēšanas,
lietišėo datorzinātĦu un lietišėo datorsistēmu programmatūras virzieniem atbilstošos
teorētiskos un informācijas tehnoloăijas priekšmetus, profesionālās specializācijas
priekšmetus, kā arī humanitāri sociālos, ekonomikas un vadības priekšmetus.
Bakalaura profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas
un iemaĦas, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī turpināt studijas profesionālajā
maăistratūrā. Bakalaura profesionālo studiju laikā realizēto uzdevumu rezultātā students
iegūst:
• nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas norādītajos virzienos;
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnei un risināšanai;
• prasmi izstrādāt atbilstošo programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras vides
un programmatūras rīkus;
• 26 nedēĜu ilgu praktiskā darba pieredzi;
• prasmi projektēt informācijas, datu bāzu, intelektuālas un programmatūras sistēmas.
Realizējot formulētos uzdevumus, tiek īstenota padziĜinātu zināšanu apguve, kas
nodrošina iespēju izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās programmatūras sistēmas, un
sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskam un pedagoăiskam darbam datorsistēmu
apakšnozarē.
Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu
rezultātus, kā arī bakalaura darba (ar projekta daĜu) aizstāvēšanas rezultātus, un
apspriežot tos Lietišėo datorsistēmu institūta struktūrvienībās.
2.2.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums
Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studijas studenti uzsāk pēc
studiju pabeigšanas RTU LDI koledžā, kad iegūta programmatūras tehniėa kvalifikācija.
Studiju programma izveidota tādējādi, lai, izvēloties izglītības turpināšanas ceĜu, studenti
apgūtu augstākās tehniskās izglītības prasībām atbilstošu inženierzinātĦu vispārīgo
priekšmetu klāstu (paredzēti galvenokārt pirmajā un otrajā semestrī).
Bakalaura profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" ir veidota atbilstoši
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", RTU studiju reglamentam, Lietišėo
datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes
Domes un RTU senāta lēmumiem. Studiju programma ir izvērtēta datorzinātnes nozares
studiju programmu komisijas sēdē un apstiprināta Lietišėo datorsistēmu institūta
Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes Dome un RTU Senāta
sēdēs.
"Datorsistēmu" programmas akadēmisko un profesionālo studiju struktūra ir
saskaĦota un izstrādāta tā, lai bakalaura akadēmisko grādu ieguvušajiem būtu iespēja
iegūt 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu izglītību, bet profesionālā bakalaura grādu
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ieguvušajiem būtu iespēja iegūt maăistra profesionālo grādu un turpināt izglītību
doktorantūrā.
2.2.3. Studiju programmas saturs
Datorsistēmu profesionālās studiju programmas koledžas līmeĦa saturs ir
aprakstīts šī ziĦojuma 2.1. sadaĜā. Tā kā koledžas līmenī studenti nav apguvuši
matemātikas pamatkursu vajadzīgajā apjomā un augstākās tehniskās izglītības prasībām
atbilstošus inženierzinātĦu vispārīgos priekšmetus, tie ir paredzēti profesionālā bakalaura
studiju pirmajos divos semestros. Studiju programmā ir 2 veidu izvēles priekšmeti:
obligātās izvēles un brīvās izvēles priekšmeti. Obligātās izvēles priekšmeti bez
humanitāri sociālajiem un vadības priekšmetiem, un svešvalodas dod iespēju studentam
dziĜāk apgūt virkni datorzinātĦu priekšmetu, kas noderīgi viĦa turpmākajā profesionālajā
darbībā. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieĦem studiju darbu izstrāde, kas kopā ar
praktisko darbu un projekta daĜu pie bakalaura darba dod iespēju studentam praksē
pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos uzdevumus. Praktiskā darba vietu
students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu ir jāiesniedz atskaite.
Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programma paredz profilam
atbilstošo vispārizglītojošo kursu - matemātikas, ekonomikas, sociālās attīstības
modeĜu, ievada specialitātē, fiziskās audzināšanas; nozares teorētisko pamatkursu un
informācijas tehnoloăijas kursu - matemātikas (speckurss), fizikas, datormācības
(pamatkurss), elektrotehnikas un elektronikas, inženierėīmijas, datorgrafikas un attēlu
apstrādes pamatu, lietojumprogrammatūras, programmēšanas valodu, datorsistēmu
uzbūves, datu struktūru un algoritmu, nozares profesionālās specializācijas kursu datormācības (speckurss), darba aizsardzības, civilās aizsardzības, operētājsistēmu, datu
bāzu, datu bāzu pārvaldības sistēmu, datoru tīklu, programmēšanas tehnoloăiju,
objektorientētās programmēšanas, ievada mākslīgajā intelektā, adaptīvo datu apstrādes
sistēmu, objektorientētas sistēmanalīzes un projektēšanas, sistēmu inženierijas,
programmatūras izstrādes tehnoloăijas, algoritmu un programmēšanas metožu, tehniskā
nodrošinājuma sistēmu un komunikāciju, PHP valodas Web lietojumu izstrādē,
objektorientētās programmēšanas praktikuma, tīmekĜa tehnoloăiju, paralēlo procesu un
programmēšanas valodas ADA, lielu programmsistēmu izstrādes tehniku un rīku,
integrētā CASE rīka GRADE, CASE rīka ORACLE Designer, programmēšanas
datortīklu vidē, risinājumu apstrādes Microsoft vidē, informatīvo sistēmu drošības,
biznesoptimizācijas ar datortīkliem, lietojumrisinājumu izstrādes MACROMEDIA
FLASH vidē; kā arī humanitāri-sociālo un vadības priekšmetu un valodu apguvi.
Brīvās izvēles ietvaros paredzētas arī citu priekšmetu studijas.
Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studiju struktūra:
•

Obligātie studiju priekšmeti
o Vispārizglītojošie studiju kursi
o Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloăijas kursi
o Nozares profesionālās specializācijas kursi
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103 KP
14 KP
37 KP
52 KP

•

•
•
•

Obligātās izvēles priekšmeti
o Nozares profesionālās specializācijas kursi
o Humanitāri sociālie un vadības priekšmeti
o Valodas
Brīvās izvēles priekšmeti
Prakse
Bakalaura darbs (ar projekta daĜu)

14 KP
8 KP
2 KP
4 KP
6 KP
26 KP
12 KP
Kopā 161 KP

Izvēles priekšmetus nākošajam studiju gadam studenti izvēlas iepriekšējā studiju
gada beigās.
2.2.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms
Profesionālā bakalaura studiju programmas ilgums ir 4 gadi, pilna laika studijās
vai 5 gadi nepilna laika studijās un apjoms 161 kredītpunkts.
2.2.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība.
Profesionālās bakalaura studiju programmas Datorsistēmas sadalījums obligātajos
(87,58 %) un izvēles priekšmetos (12, 42 %) pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts 2.
tabulā.
2. tabula
Priekšmetu grupas
Obligātie
Izvēles
Summa
priekšmeti
priekšmeti
(kredītpunkti)
(kredītpunkti) (kredītpunkti)
1. Vispārizglītojošie studiju kursi
14 (8,70 %)
14 (8,70 %)
2. Nozares teorētiskie pamatkursi
37 (22,98 %)
37 (22,98 %)
un informācijas tehnoloăijas kursi
3. Nozares profesionālās
52 (32,30 %)
8 (4,97 %)
60 (37,27%)
specializācijas kursi
4. Humanitāri/sociālie un vadības
2 (1,24 %)
2 (1,24 %)
priekšmeti
5. Valodas
4 (2,48 %)
4 (2,48 %)
6. Brīvās izvēles priekšmeti
6 (3,73 %)
6 (3,73 %)
7. Prakse
26 (16,15 %)
26 (16,15 %)
8. Bakalaura darbs (ar projekta
12 (7,45 %)
12 (7,45 %)
daĜu)
Kopējais studiju programmas
141 (87,58 %)
20 (12,42 %)
161 (100 %)
apjoms
Izvēles priekšmetus nākošajam studiju gadam studenti izvēlas iepriekšējā studiju
gada beigās.
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2.2.6. Bakalaura darba (ar projekta daĜu) izstrāde
InženierzinātĦu profesionālā bakalaura grāda un inženiera profesionālās
kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda studiju programma, jānostrādā prakse, kā arī
jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs kopā ar projekta daĜu. Bakalaura darbs satur gan
pētniecisko, gan projekta daĜu un tā tēmu apstiprina to Lietišėo datorsistēmu institūta
struktūrvienību vadītāji, kurās darbi tiek izstrādāti. Bakalaura darba vērtēšanai tiek
nozīmēts recenzents. Prasības bakalaura darbam ar projekta daĜu ir publicētas internetā.
Bakalaura darba publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts kvalifikācijas
komisija, kuras sastāvā ir jābūt ne mazāk par 50% darba devēju organizāciju pārstāvjiem.
Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kas pārstāv kādu no darba devēju
organizācijām.
2.2.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātĦu apguves iespējas
Datorsistēmu profesionālā bakalaura līmeĦa studiju programma dod iespējas
apgūt arī ekonomikas un vadības, kā arī humanitāri-sociālos mācību priekšmetus, kas
mācību plānā ir paredzēti kā obligātās izvēles priekšmeti, tādējādi nodrošinot visai plašu
izvēles spektru.
2.2.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Sīkākas ziĦas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas šī dokumenta
2.1.8. sadaĜā, kā arī dokumentā Akadēmisko studiju programmas "Datorsistēmas"
pašnovērtējuma ziĦojums.

2.3. Datorsistēmu profesionālā maăistra studiju programma.
2.3.1. Datorsistēmu profesionālā maăistra studiju programmas specifiskie
mērėi un uzdevumi
Profesionālās maăistra studiju programmas (46481) mērėis ir nodrošināt
studentiem dziĜas zināšanas un prasmes datorzinātnē, programminženierijā un
datorsistēmu izstrādē saskaĦā ar Latvijas ekonomikas vajadzībām. Profesionālo maăistra
studiju programmu beigušie iegūst profesionālā maăistra grādu datorsistēmās. Studenti,
kas uzĦemti programmā ar inženierzinātĦu akadēmiskā bakalaura grādu datorvadībā un
datorzinātnē, izpildot papildprasības, iegūst profesijas standarta 5. kvalifikācijas līmenim
atbilstošu sistēmanalītiėa (datorsistēmu projektēšanas virzienam) vai programmēšanas
inženiera (lietišėo datorsistēmu programmatūras un lietišėo datorzinātĦu virzieniem)
kvalifikāciju.
Datorsistēmu maăistra profesionālo studiju programma paredz lekcijās, praktiskās
un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās un individuālā darbā apgūt
datorsistēmu izstrādāšanai un realizācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes,
specializējoties datorsistēmu projektēšanas, lietišėo datorzinātĦu vai lietišėo datorsistēmu
programmatūras virzienos.
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Datorsistēmu profesionālā maăistra studiju programma satur obligātos
priekšmetus, kas kopīgi visiem virzieniem, un specializējošos priekšmetus, kuri definē
profesionālo kvalifikāciju . Studentiem ir iespējas apgūt arī pedagoăijas, psiholoăijas,
ekonomikas un vadības priekšmetus.
Maăistra profesionālo studiju laikā tiek realizēti šādi uzdevumi:
• sniegt zināšanas sistēmu analīzē, kā arī informācijas sistēmu, datu bāzu sistēmu un
intelektuālo sistēmu projektēšanā un izstrādāšanā (datorsistēmu projektēšanas
virzienam);
• sniegt zināšanas par programmproduktiem, programmatūras sistēmām un vidēm, kā
arī tehnoloăijām un rīkiem lietišėo programmu izstrādāšanā (lietišėo datorsistēmu
programmatūras virzienam);
• sniegt zināšanas par problēmu analīzi, datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas
metodēm (lietišėo datorzinātĦu virzienam);
• trenēt studentus sistēmu izstrādāšanas rīku profesionālā lietošanā (datorsistēmu
projektēšanas virzienam);
• trenēt studentus sarežăītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā
(lietišėo datorsistēmu programmatūras virzienam);
• trenēt studentus datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metožu praktiskā
lietošanā (lietišėo datorzinātĦu virzienam);
• dot 6 nedēĜu ilgu praktiskā darba pieredzi.
Studiju programmas uzdevumu realizācijas rezultātā:
• studenti iegūst dziĜas teorētiskas un praktiskas zināšanas:
o sistēmu analīzē un informācijas, datu bāzu un intelektuālu sistēmu projektēšanā
(Datorsistēmu projektēšanas specializācijā);
o programmēšanā, programmatūras izstrādes vidēs un sistēmās, un lietojumu
izstrādes tehnoloăijās un rīkos (Lietišėo datorsistēmu programmatūras
specializācijā);
o programmēšanā, problēmu analīzē un datorsistēmu modelēšanā, lietojot
objektorientētas metodoloăijas (Lietišėo datorzinātĦu specializācijā).
• studenti tiek trenēti:
o lietot dažādas sistēmu izstrādes tehnikas un rīkus (Datorsistēmu projektēšanas
specializācijā);
o izstrādāt un profesionāli lietot sarežăītus programmproduktus (Lietišėo
datorsistēmu programmatūras specializācijā);
o lietot metodoloăijas un rīkus, kas pamatojas uz objektorientēto paradigmu,
datorsistēmu izstrādē (Lietišėo datorzinātĦu specializācijā).
• studenti iegūst 6 nedēĜu ilgu praktiskā darba pieredzi.
Iegūtā izglītība nodrošina iespēju strādāt pie būtiski jaunu sistēmu un tehnoloăiju
izstrādes programmatūras un informācijas tehnoloăijas firmās, uzsākt zinātnisko un
pedagoăisko darbu un turpināt izglītību inženierzinātĦu doktora zinātniskā grāda
iegūšanai.
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2.3.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums
Studijas profesionālā maăistra programmā studenti uzsāk pēc profesionālā
bakalaura grāda un programmēšanas inženiera standarta 5. kvalifikācijas līmenim
atbilstošas kvalifikācijas iegūšanas. Studijas šajā programmā var uzsākt arī pēc bakalaura
akadēmiskā grāda iegūšanas. Papildus apgūstot profesionālās sagatavošanas priekšmetus
(10 KP), nostrādājot praksi (26 KP) un izstrādājot projekta daĜu (6KP) pie maăistra darba,
šie studenti vienlaicīgi ar profesionālā maăistra grādu iegūst sistēmanalītiėa vai
programmēšanas inženiera (atkarībā no apgūtajiem specializācijas priekšmetiem)
standarta 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu datorsistēmu inženiera kvalifikāciju.
Maăistra profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" ir veidota atbilstoši
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", RTU studiju reglamentam, Lietišėo
datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes
Domes un RTU senāta lēmumiem. Studiju programma ir izvērtēta datorzinātnes nozares
studiju programmu komisijas sēdē un apstiprināta Lietišėo datorsistēmu institūta
Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes Dome un RTU Senāta
sēdēs.
"Datorsistēmu" programmas akadēmisko un profesionālo studiju struktūra ir
saskaĦota un izstrādāta tā, lai bakalaura akadēmisko grādu ieguvušajiem būtu iespēja
iegūt 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu izglītību, bet profesionālā bakalaura grādu
ieguvušajiem būtu iespēja iegūt maăistra profesionālo grādu un turpināt izglītību
doktorantūrā.
2.3.3. Studiju programmas saturs
Profesionālā maăistra studiju programma satur obligātos un obligātās izvēles
priekšmetus, kas, savukārt, dalās specializējošos un pedagoăijas, psiholoăijas,
ekonomikas un vadības priekšmetos. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieĦem studiju
darbu izstrāde, kas kopā ar praktisko darbu un projekta daĜu pie bakalaura darba dod
iespēju studentam praksē pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos
uzdevumus. Praktiskā darba vietu students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu
ir jāiesniedz atskaite.
Datorsistēmu maăistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošo
obligāto studiju priekšmetu - programmatūras plānošana un metroloăija, informācijas
sistēmu metodoloăijas, datortīklu operētājsistēmas, lielu datu bāzu administrēšana,
PROLOG un loăiskā programmēšana, sadalītu datu apstrāde datortīklos, obligāto izvēles
priekšmetu - intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes, datorsistēmu projektēšanas
rīku komplekts, lietišėās intelektuālās sistēmas, ievads risinājumu datorizētā apstrādē,
lietišėā datorgrafika, HTML valoda, projektu kvalitātes vadība, multibāzu sistēmas,
informācijas aizsardzība, lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra, vizuālā
programmēšana, moderno programmēšanas valodu praktikums, CASE rīki datu bāzu
projektēšanā, programmatūras izstrādes tehnoloăiskie līdzekĜi, deduktīvās datu bāzes,
tehniskā kibernētika, kā arī pedagoăijas, psiholoăijas, ekonomikas un vadības
priekšmetu apguvi.
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Datorsistēmu maăistra profesionālo studiju programmas struktūra:
•
•

•
•

Obligātie studiju priekšmeti
Obligātās izvēles priekšmeti
o Specializējošie priekšmeti
o Pedagoăijas, psiholoăijas, ekonomikas un vadības
priekšmeti
Prakse
Maăistra darbs
Kopā:

18 KP
18 KP
16 KP
2 KP
6 KP
20 KP
62 KP

Programma paredz trīs specializācijas, ko nosaka obligātie izvēles priekšmeti:
I. Datorsistēmu projektēšanas virzienam
1. Intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes
2. Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
3. Projektu kvalitātes vadība
4. Multibāzu sistēmas
5. CASE rīki datu bāzu projektēšanā
Specializācijas priekšmetu apguve Ĝauj piešėirt sistēmanalītiėa profesionālo kvalifikāciju.
II. Lietišėo datorsistēmu programmatūras virzienam
1. Lietišėās intelektuālās sistēmas
2. Ievads risinājumu datorizētā apstrādē
3. Informācijas aizsardzība
4. Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
5. Programmatūras izstrādes tehnoloăiskie līdzekĜi
Specializācijas priekšmetu apguve Ĝauj piešėirt programmēšanas inženiera profesionālo
kvalifikāciju.
III. Lietišėās datorzinātnes virzienam
1. Lietišėā datorgrafika
2. HTML valoda
3. Vizuālā programmēšana
4. Moderno programmēšanas valodu praktikums
5. Programmatūras riska analīze
6. Tehniskā kibernētika
Specializācijas priekšmetu apguve Ĝauj piešėirt programmēšanas inženiera profesionālo
kvalifikāciju.
Studentiem ir brīva pieeja internetam visās piecās LDI datorklasēs (kopumā 160
datori) un DITF SkaitĜošanas centra 4 datorklasēs (vairāk nekā 100 datoru). Studenti tiek
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iesaistīti katedru un profesoru grupu zinātniskajā darbā, lai iegūtu iemaĦas strādāt ar
zinātnisko literatūru un apgūtu darbu grupās. Studentiem ir iespējas piedalīties RTU
zinātniskās konferencēs un publicēties RTU zinātnisko rakstu krājuma 5. sērijas
Datorzinātne, Lietišėās datorsistēmas izdevumos.
2.3.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms
Profesionālā maăistra studiju programmas ilgums ir 1,5 gadi pilna laika studijās
vai 2 gadi nepilna laika studijās un apjoms 62 kredītpunkti. Bakalaura akadēmisko grādu
ieguvušajiem studiju ilgums ir 2,5 gadi un apjoms 104 KP.
2.3.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība.
Profesionālās maăistra studiju programmas Datorsistēmas sadalījums obligātajos
(70,97 %) un izvēles priekšmetos (29,03 %) pa studiju programmu grupām ir parādīts 3.
tabulā.

Priekšmetu grupas

Obligātie studiju priekšmeti
Specializējošie priekšmeti
Pedagoăijas, psiholoăijas,
ekonomikas un vadības
priekšmeti
Prakse
Maăistra darbs
Kopējais studiju programmas
apjoms

Obligātie
priekšmeti
(kredītpunkti)
18 (29,03 %)

6 (9, 68 %)
20 (32, 26 %)
44 (70, 97 %)

Izvēles
priekšmeti
(kredītpunkti)

3. tabula
Summa
(kredītpunkti)

16 (25,81 %)
2 (3,22 %)

18 (29,03 %)
16 (25,81 %)
2 (3, 22 %)

18 (29, 03 %)

6 (9,68 %)
20 (32, 26 %)
62 (100 %)

2.3.6. Maăistra darba izstrāde
InženierzinātĦu profesionālā maăistra grāda iegūšanai ir jāizpilda studiju
programma, jānostrādā prakse, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv maăistra darbs, kas satur gan
pētnieciska rakstura, gan projektēšanas daĜu un kalpo par ievirzi studiju uzsākšanai
doktorantūrā. Maăistra darba tēmu apstiprina to Lietišėo datorsistēmu institūta
struktūrvienību vadītāji, kurās darbi tiek izstrādāti. Studentiem, kas iepriekš ieguvuši
inženierzinātĦu bakalaura akadēmisko grādu datorvadībā un datorzinātnē, lai vienlaikus
ar inženierzinātĦu profesionālā maăistra grādu iegūtu arī profesionālo kvalifikāciju, kura
atbilst sistēmu analītiėa vai programmēšanas inženiera (atkarībā no izvēlētajiem
obligātajiem izvēles priekšmetiem) 5. kvalifikācijas līmeĦa profesiju standartiem, ir
papildus jāapgūst profesionālās sagatavošanas priekšmeti (10 KP), jānostrādā prakse (26
KP) un jāizstrādā projekta daĜa pie maăistra darba (6 KP). Maăistra darba apjoms ir 20
KP un tā vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents.
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Bakalauru un maăistru darbu publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts pārbaudījuma
komisija, kurā saskaĦā ar RTU 2003. gada 28. aprīĜa sēdē pieĦemto "Valsts pārbaudījuma
komisijas nolikumu" ietilpst ne mazāk kā 5 speciālisti, no kuriem vismaz 50 % ir
profesionālo organizāciju vai lielāko uzĦēmumu un iestāžu pārstāvji. Komisijas darbu
vada priekšsēdētājs, kuru rekomendē informācijas tehnoloăijas, telekomunikāciju un
elektronikas nozares profesionālās izglītības padome. Komisijas sastāvu apstiprina ar
RTU Rektora rīkojumu. Pārbaudāmā sniegumu vērtē un lēmumu par profesionālās
kvalifikācijas un profesionālā grāda piešėiršanu pieĦem saskaĦā ar minēto nolikumu. Lai
nodrošinātu darba devēju piedalīšanos 2006./2007. mācību gada Valsts pārbaudījumu
komisijā Datorsistēmu studiju programmā, tika noslēgti līgumi ar šādu uzĦēmumu
pārstāvjiem: a/s DATI Exigen Group, LR Finanšu ministrijas Informātikas departaments,
a/s Latvenergo IT departaments
Studiju programmā „Datorsistēmas” ir veiktas izmaiĦas dažu priekšmetu saturā,
lai piemērotos jaunizdotajām LIKTAS sistēmalītiėu kvalifikācijas darba prasībām.
2.3.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātĦu apguves iespējas
Programmā studējošajiem ir iespējas apgūt pedagoăijas, psiholoăijas, ekonomikas un
vadības priekšmetus no plaša izvēles priekšmetu klāsta.
2.3.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Aizvadītajā periodā īpaša uzmanība tika veltīta informācijas materiālu izstrādei par
maăistra profesionālajām studijām.
Par iespējām apgūt profesionālā maăistra studiju programmu studējot vakara
nodaĜā ir izstrādāts reklāmas materiāls, kas ir ievietots žurnālā „Karjera un vadība”.
Virkne jaunu informatīvu materiālu ir izstrādāts par praksēm.
Lietišėo datorzinātĦu institūta mājas lapā (http://www.ditf.rtu.lv/ldi/) sadaĜā
„prakse” latviešu un angĜu valodā ievietota informācija par profesionālo maăistru prakses
veidiem; latviešu valodā ievietots pilns izstrādāto metodisko materiālu teksts, angĜu valodā
– saīsinātā versija.
Sagatavots, publicēts (2006.g. augustā) un izplatīts izglītības iestādēs un Latvijas
profesionālajās asociācijās buklets par praksi sistēmanalītiėa profesijā.
Sagatavots plakāts par praksi izstādei „Baltijas informācijas tehnoloăijas un
telekomunikācijas” (05.-08.04.2006).
Organizēts un novadīts seminārs ”Maăistra profesionālās prakses organizēšana”
LDI mācībspēkiem (21.11.2006).
Sagatavots un 23.02.06. prezentēts Starpaugstskolu Zinātniski praktiskajā un
mācību metodiskajā konferencē „Mūsdienu izglītības problēmas” referāts: L. Zaiceva.
”Studentu prakses organizēšana un īstenošana”. Referāta tēzes ir publicētas. Sagatavots
un nodots publicēšanai Transporta un sakaru institūta rakstu krājumā raksts: L. Zaiceva.
„RTU programmas „Datorsistēmas” studentu prakses organizēšana un īstenošana”.
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Sīkākas ziĦas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas šī dokumenta
2.1.8. sadaĜā, kā arī dokumentā Akadēmisko studiju programmas "Datorsistēmas"
pašnovērtējuma ziĦojums.

2.4. Studiju programmas vērtējums no studentu un darba devēju
viedokĜa
Aizvadītajā periodā tika veiktas gan studentu, gan darba devēju aptaujas.
Asociētais profesors P. Rusakovs ir veicis sekojošās aptaujas:
1. II. kursa profesionālo maăistrantu aptauja. Tēma: ražošanas prakses nozīme un
studenta aktivitātes prakses laikā.
2. III. kursa profesionālo maăistrantu aptauja. Tēma: pētniecības prakses nozīme,
saistība ar ražošanas praksi un studenta aktivitātes prakses laikā.
3. Darba devēju aptauja. Tēma: kādas zināšanas ir nepieciešamas 4. profesionālās
kvalifikācijas līmeĦa programmētajam (1. līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma).
II. KURSA PROFESIONĀLO MAĂISTRANTU APTAUJA
Tēma: ražošanas prakses nozīme un studenta aktivitātes prakses laikā
Ražošanas prakses laikā tika izpildīta praktikantu anketēšana. Anketēšanā
piedalījās apmēram 40 praktikanti (četru LDI struktūrvienību maăistranti). Galvenais
anketēšanas mērėis: noskaidrot, kādus darbus galvenokārt izpilda studenti ražošanas
prakses laikā. Pirms rezultātu analīzes bija svarīgi arī novērtēt studentu kopējo attieksmi
pret ražošanas praksi, viĦu apmierinātību.
Visi maăistranti bija apmierināti ar savu personisko praksi. Taču ne visi
maăistranti uzskata, ka prakse kā tāda vispār ir nepieciešama. Tika konstatēts, ka
apmēram 17% studentu uzskata, ka profesionālie maăistranti tomēr var iztikt bez
ražošanas prakses. Savukārt, apmēram puse no nosacīti „neapmierinātiem” maăistrantiem
ir gatava atzīst, ka viĦu negatīvai atbildei ir vienīgais iemesls – personiski viĦiem jau ir
relatīvi bagāta darba pieredze. Ja viĦi kā darba Ħēmēji būtu iesācēji darba tirgū, tāda
prakse būtu Ĝoti vēlama.
Vērtējot šo situāciju, var apgalvot, ka ražošanas prakse ir svarīgs studiju procesa
posms, kas nodrošina iespēju gatavot kvalificētus speciālistus Latvijas darba tirgum. Labi
ir tas, ka to pareizi saprot paši maăistranti, un ka vairs neeksistē situācija, kāda bija dažus
gadus tūliĦ pēc neatkarības atgūšanas, kad ražošanas prakse ar stingru kontroli gandrīz
neeksistēja.
Praktikantiem tika piedāvāts novērtēt svarīgākās prakses laikā veiktās aktivitātes.
Visos gadījumos bija izmantota desmit ballu vērtējuma sistēma. Ja kāda aktivitāte vispār
nebija aktuālā, bija atĜauts novērtēt to ar atzīmi 0. Zemāk ir daži anketas punkti:
1. Darbs komandā.
2. Iepazīšanās ar eksistējošajiem standartiem.
3. Darba plānošana.
4. Jaunu tehnoloăiju apgūšana.
5. Jaunu izstrādes rīku apgūšana.
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Piezīme: statistiskos aprēėinos skaitĜi bija noapaĜoti līdz otrajai zīmei pēc komata.
Secinājums: dažreiz varbūtību summa nav precīzi vienāda ar 1.
Visbiežāk izpildāmie darbi:
1. Programmēšana (kodēšana)
Atzīme
Varbūtība

5
0.11

6
0.05

7
0.16

8
0.16

9
0.26

10
0.26

Matemātiskā cerība: 8.21, dispersija: 2.59, kvadrātiskā novirze: 1.61. Šis darbs ir
pirmajā vietā, vērtējot visas atbildes ar atzīmi 9 un 10.
2. Darbs komandā
5
6
7
8
9
Atzīme
0.05
0.16
0.11
0.32
0.16
Varbūtība
Matemātiskā cerība: 8, dispersija: 2.21, kvadrātiskā novirze: 1.49.

10
0.21

3. Testēšana
Atzīme
Varbūtība

5
0.05

6
0.11

7
0.11

8
0.47

9
0.16

10
0.11

Matemātiskā cerība: 7.89, dispersija: 1.57, kvadrātiskā novirze: 1.25.
4. Darba plānošana
Atzīme
Varbūtība

0
0.05

5
0.05

6
0.05

7
0.05

8
0.42

9
0.16

10
0.21

Matemātiskā cerība: 7.83, dispersija: 5.08, kvadrātiskā novirze: 2.25. Te var
novērot vislielāko uzskatu nesaskaĦotību.
Studentiem bija arī piedāvāts novērtēt savu ražošanas praksi kopumā:
Atzīme
Varbūtība

7
0.26

8
0.47

9
0.26

Matemātiskā cerība: 8, dispersija: 0.53, kvadrātiskā novirze: 0.73. Šeit praktikantu
viedokĜi bija vislabāk saskaĦoti.
Studenti arī vērtēja RTU LDI mācības programmas atbilstību darba tirgus
prasībām (uzmanības centrā bija programmas atbilstība ražošanas prakses vajadzībām).
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LDI teorētiskās programmas vērtēšana
Atzīme
Varbūtība

4
0.16

5
0.11

6
0.26

7
0.11

8
0.05

9
0.26

10
0.05

Matemātiskā cerība: 6.79, dispersija: 3.64, kvadrātiskā novirze: 1.91.
No rezultātiem redzams, ka studentu viedokĜi dažreiz ir visai atšėirīgi. Pozitīvais
faktors: pat sliktākā atzīme 4 nozīmē eksāmena kārtošanu.
LDI praktiskās programmas vērtēšana
Atzīme
Varbūtība

4
0.05

6
0.16

7
0.42

8
0.16

9
0.11

10
0.11

Matemātiskā cerība: 7.37, dispersija: 2.0, kvadrātiskā novirze: 1.4.
Prakses pārskatu aizstāvēšana LDI notiek pie komisijas trīs mācībspēku sastāvā.
Ievērojot to, ka tā ir pirmā profesionālo maăistrantu prakses pārskatu aizstāvēšana un pie
tam vēl ESF projekta ietvaros, komisijas sastāvā tika iekĜauta arī ESF projekta vadītāja.
Pārskatu aizstāvēšanas rezultāti:
1. Pārskatus aizstāvēja 33 Lietišėo datorzinātĦu katedras studenti (visiem ir
ieskaite).
2. Atzīmes:
Izcili (10): 3 praktikanti.
Teicami (9): 8 praktikanti.
ěoti labi (8): 19 praktikanti.
Labi (7): 3 praktikanti.
III. KURSA PROFESIONĀLO MAĂISTRANTU APTAUJA
Tēma: pētniecības prakses nozīme, saistība ar ražošanas praksi un studenta
aktivitātes prakses laikā
Tika atkārtoti izpildīta praktikantu anketēšana. Atkal bija noformulēts jautājums:
vai ir nepieciešama pētniecības prakse? Šoreiz studentiem bija papildu iespēja – viĦi
varēja atbildēt „daĜēji nepieciešama”. Praktikantu atbildes:
Ir nepieciešama: 39%.
DaĜēji nepieciešama: 50%.
Nav nepieciešama: 11%.
Bija arī nepieciešams atbildēt uz papildus jautājumu – kā pētniecības prakse
saistīta ar ražošanas praksi. Studentiem tika piedāvāti trīs atbildes varianti: pilnīgi saistīta,
daĜēji saistīta, nav saistīta. Apmēram 60% praktikantu uzskata, ka uzdevumi bija pilnīgi
saistīti; 24% gatavi atzīst tikai daĜēju saistību; 16% vispār neuzskata, ka pētniecības
prakse ir ražošanas prakses turpinājums.
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Visbiežāk izpildāmie darbi:
1. Programmēšana (kodēšana)
Atzīme
Varbūtība

4

6

7

8

9

10

0.03

0.03

0.14

0.3

0.35

0.16

Matemātiskā cerība: 8.43, dispersija: 1.62, kvadrātiskā novirze: 1.27.
Kā redzam, programmēšanas nozīme pētniecības prakses laikā tikai palielinājās.
Par to liecina kā matemātiskās cerības palielināšana (8.43 pret 8.21), tā arī dispersijas
samazināšana (1.62 pret 2.59).
2. Jaunu izstrādes rīku apgūšana
Atzīme
Varbūtība

0

2

6

7

8

9

10

0.03

0.03

0.05

0.19

0.3

0.27

0.14

Matemātiskā cerība: 7.92, dispersija: 4.2, kvadrātiskā novirze: 2.04.
3. Darba laika plānošana
Atzīme
Varbūtība

0

4

7

8

9

10

0.03

0.03

0.27

0.35

0.22

0.11

Matemātiskā cerība: 7.89, dispersija: 3.3, kvadrātiskā novirze: 1.81.
4. Jaunu tehnoloăiju apgūšana
Atzīme
Varbūtība

0

2

4

6

7

8

9

10

0.03

0.03

0.03

0.05

0.11

0.35

0.24

0.16

Matemātiskā cerība: 7.81, dispersija: 4.63, kvadrātiskā novirze: 2.15. Neskatoties
uz dispersijas palielināšanu, absolūtais atzīmju vairākums atrodas diapazonā 8..10.
Studenti atkal vērtēja RTU LDI mācības programmas atbilstību darba tirgus
prasībām (uzmanības centrā bija programmas atbilstība pētniecības prakses vajadzībām).
LDI teorētiskās programmas vērtēšana
Atzīme
Varbūtība

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.03

0.06

0.03

0.06

0.06

0.25

0.36

0.14

0.03
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Matemātiskā cerība: 7.21, dispersija: 3.49, kvadrātiskā novirze: 1.87.
LDI praktiskās programmas vērtēšana
Atzīme
Varbūtība

2

4

6

7

8

9

10

0.03

0.08

0.14

0.08

0.42

0.17

0.08

Matemātiskā cerība: 7.47, dispersija: 3.2, kvadrātiskā novirze: 1.79.
Var pārliecināties, ka studenti vērtē iegūtās universitātē praktiskās zināšanas
augstāk par teorētiskajām zināšanām. Tāda tendence ir abās praksēs. Stingri Ħemot,
pētniecības prakses gadījumā bija gaidītās nedaudz citas atbildes – bija prognoze, ka
studenti augstāk vērtēs tieši mācību programmas teorētisko materiālu. Tas nozīmē, ka ir
jēga uzlabot programmas „Datorsistēmas” teorētisko daĜu. Savukārt, abu prakšu laikā
nebija saĦemta neviena negatīva atsauksme no darba devēja vai prakses vadītāja
uzĦēmumā. Tas liecina, ka pat pašreizēja programma „Datorsistēmas” tomēr atbilst darba
tirgus prasībām.
Bija arī uzdots jautājums: kādas principiāli jaunas tehnoloăijas bija apgūtas
pētniecības prakses laikā? Studentiem bija jāieraksta sava atbilde (atbildes) anketas ailē,
nevis izvēlēties kādu jau piedāvātu variantu. Tika saĦemtas vairākas atšėirīgas atbildes,
zemāk ir tikai vispopulārākie varianti:
1. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML).
2. Eclipse.
3. Oracle tehnoloăiju grupa (Oracle Designer, Oracle E-Business Suite, Oracle
Forms, Oracle HTML-DB).
4. JSP (JavaServer Pages).
5. DBPS MS SQL Server.
6. Siebel.
Raksturojot studentu atbildes, var atzīmēt, ka dažreiz studenti rakstīja par
tehnoloăijām, kuras jau iekĜautas mūsu mācību programmā. Piemēram, dažās anketās tika
minēta XML tehnoloăija. Vienkārši daži priekšmeti ir izvēles priekšmeti un studenti savā
laikā apmeklēja citus priekšmetus. Varbūt, ir jēga izmainīt dažu izvēles priekšmetu
statusu.
Populārākie praktikantu amati abās praksēs:
1. Programmētājs
2. Projektu vadītājs.
3. Sistēmanalītiėis.
Pētniecības prakses pārskatu aizstāvēšana notika līdzīgi ražošanas praksei.
Aizstāvēšanas rezultāti:
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1. Pārskatus aizstāvēja 30 Lietišėo datorzinātĦu katedras studenti (visiem ir
ieskaite).
2. Atzīmes:
Izcili (10): 1 praktikants.
Teicami (9): 8 praktikanti.
ěoti labi (8): 14 praktikanti.
Labi (7): 7 praktikanti.
DARBA DEVĒJU APTAUJA
Tēma: kādas zināšanas ir nepieciešamas 4. profesionālās kvalifikācijas līmeĦa
programmētajam (1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma)
Darba devēju anketēšanas mērėis: izskaidrot, ko vēlams zināt un praktiski
pielietot Rīgas Tehniskās universitātes koledžas absolventiem (4. kvalifikācijas līmeĦa
programmētājiem), lai efektīvi konkurētu ar citiem speciālistiem Latvijas darba tirgū.
Aptauja nebija saistīta ar profesionālo maăistrantu ražošanas vai pētniecības praksi.
Darba devējiem tika piedāvāta anketa ar vairākām rādītāju kategorijām (kodēšana,
projektēšana, programmatūras uzturēšana un dažas citas). Tika novērtēti kā kategorijas
kopumā, tā arī visi rādītāji neatkarīgi. Vērtējumos tika izmantota 10 ballu sistēma.
Anketas fragments (šeit kodēšana ir kategorija, bet kolonā „Uzdevums” ir vairāki
rādītāji):
1. Kodēšana
Nr.

Uzdevums

1.1.
1.2.
1.3.

analizēt ieejas un izejas datus
konfigurēt izstrādes vidi
rakstīt programmas kodu saskaĦā ar projektējumu un
kodēšanas vadlīnijām
konstruēt algoritmus
lasīt un analizēt svešus programmu tekstus
veidot lietotāja saskarni
skaĦot programmas un veikt vienībtestēšanu
analizēt programmas izpildes laiku un to optimizēt
dokumentēt koda izmaiĦas
veidot programmatūras instalāciju
veidot iebūvēto palīdzības sistēmu
apstrādāt un realizēt izmaiĦu pieprasījumus un problēmu
ziĦojumus

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Vērtējums

1.13.

Rezultātā tika izskaidrots, ka vispopulārākā rādītāju kategorija ir kodēšana
(vidējā atzīme ir 7.66). Populārākie rādītāji: rakstīt programmas kodu saskaĦā ar
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projektējumu un kodēšanas vadlīnijām (9), konstruēt algoritmus (9). Var atzīmēt, ka abos
gadījumos runa ir par vissvarīgākajiem rādītājiem visās kategorijās.
Otrā pēc svarīguma kategorija ir projektu plānošana (7.61). Populārākie rādītāji:
veikt individuālā darba plānošanu un kontroli (8.82) un piedalīties projekta gaitas izpildes
apspriešanā (8.09). Secinājums: vēlams, lai koledžas absolvents varētu patstāvīgi vērtēt
situāciju un tajā pašā laikā diskutēt ar citiem speciālistiem, argumentējot savu pozīciju.
Trešā kategorija ir prasību specificēšana (7.52). Populārākie rādītāji: noskaidrot
lietotāja funkcionālās prasības un noskaidrot prasības lietotāja saskarnei (abos gadījumos
atzīme ir 7.91).
Ceturtā kategorija ir projektēšana (7.39). Populārākie rādītāji: konstruēt un
aprakstīt algoritmus (8.18), analizēt dažādus tehniskos risinājumus un izvēlēties
piemērotāko (8).
Savukārt, tika novērtētas arī ne īpaši populāras rādītāju kategorijas. No koledžas
absolventiem vismazāk prasa dokumentācijas sagatavošanu (6.14). Vispopulārākais
rādītājs šajā kategorijā: iepazīšana ar lietotāja dokumentācijas standartiem (6.27). Ne tik
bieži prasa arī sistēmas analīzi (6.61). Vienīgs aktuāls kategorijas rādītājs – iepazīties ar
esošo programmu nodrošinājumu (7.18).
Darba devējiem tika arī piedāvāts konkretizēt iespējamās mācību programmas
sastāvdaĜas. Pielietošanas līmenī visaugstākās atzīmes ir programmēšanas valodām
(8.82) un datu bāzu tehnoloăijām (8.64). Abos gadījumos runa ir par bezrunīgiem
aptaujas līderiem. To pasu situāciju var noverot arī izpratnes līmenī. Priekšstata līmenī
pirmajā vietā ir datu bāzu tehnoloăijas, bet otrajā – programmēšanas valodas. Vismazāk
tika novērtēts darba aizsardzības un ergonomikas rādītājs – šī tendence ir skaidri redzama
visos trijos līmeĦos. Stingri Ħemot, mācību programmas sastāvdaĜu atzīmes visos līmeĦos
visbiežāk pilnīgi sakrīt.

Asociētā profesore M. Kirikova veica priekšmetā “Informācijas sistēmu
metodoloăijas” aptauju par katru nolasīto tēmu. Studentiem bija jānorāda (1) kas viĦuprāt
tēmā bija visbūtiskākais, (2) kādi jautājumi palikuši neskaidri, (3) tēmas lietderības
subjektīvs novērtējums. Aptauja tika izdarīta pirms eksāmena. Neskaidrie jautājumi tika
iztirzāti konsultācijas laikā. Iespējams, ka aptauja pozitīvi ietekmēja eksāmena rezultātus,
kas šogad bija labāki nekā iepriekšējos gados.
Projektā „Profesionālās orientācijas pasākumi Rīgas skolās”, kas ir izpildīts
saskaĦā ar līgumu Nr. 2006/0132/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/0126/0007, notika
darba devēju anketēšana par to, kādas zināšanas, prasmes un rakstura iezīmes
nepieciešamas, lai iegūtu sistēmanalītiėa kvalifikāciju.
Tika izstrādātas aptaujas anketas ar 11 sadaĜām un 100 jautājumiem kas tika
nosūtītas šādiem darba devēju organizāciju pārstāvjiem:
1. Viesturam Zūlim, Projektu pārvaldības biroja un Biznesa centra vadītājam a/s DATI
Exigen Group;
2. Intam Luksam, SIA „MikroKods”, sistēmanalītiėim;
3. Ervīnam Stūrmanim, SIA „MikroKods”, sistēmanalītiėim;
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4. Vitai Viesei, SIA „RIX Technologies”, korporatīvo klientu pārvaldības risinājumu
vadītājai;
5. SIA „Proof IT” – uz kontaktos norādīto e-pastu (viĦi piedāvā darbu
sistēmanalītiėiem);
6. Haraldam Rjabovam, SIA „TietoEnator”
Serveru programmēšanas nodaĜas
vadītājam;
7. Valdim Grāverim, Drošības policijas Informātikas un sakaru nodaĜas priekšniekam;
8. Georgam Allenam Valsts kases Informācijas sistēmu administrēšanas daĜas vadītāja
vietniekam;
9. Mārim Ziemam, SIA „ZZDats” direktoram;
10. MārtiĦam Ėemmem, SIA „TietoEnator ALISE” projektu vadītājam;
11. Valērijam Cvetkovam, SIA S-Fabrika direktora vietniekam;
12. Vjačeslavam Žilinskim, SIA „Prize ITM” prezidentam;
13. Jānim Grīnbergam, SIA ‘”Tilti Systems” IT projektu vadītājam;
14. Inārai Cīmurei, VSSA IS izstrādes daĜas vadītājai;
15. Kristīnei Serovai, Valsts Zemes dienesta sistēmanalītiėei.
Kopumā tika saĦemtas 11 aizpildītas anketas.
No aptaujāto komentāriem izriet, ka konkrētās zināšanas, kas nepieciešamas
analītiėim, Ĝoti atkarīgas no projektētāja un pasūtītāja, kā arī no konkrētā uzĦēmuma
prakses, iepriekš tās precīzi paredzēt ir Ĝoti grūti.
Apmācības procesā uzsvars būtu jāliek uz pamatiemaĦu apgūšanu, lai darba
devējam nav jāmāca pamata lietas (kas ir projekta plāns, kvalitātes plāns, kā zīmēt E-R
modeli, kāpēc vajadzīgs standarts u.c.). Par tehnoloăijām un metodēm būtu jābūt plašam,
bet ne pārlieku dziĜam priekšstatam, lai varētu ātri adaptēties konkrētā situācijā.
Analītiėim svarīga ir atbilstošās biznesa jomas pārzināšana, varbūt iespējama
specializācija šādā aspektā (finanšu sistēmas, ražošanas procesi u.c.). Absolventam jābūt
zināšanām par nozarē notiekošiem procesiem, attīstības tendencēm.
Tālāk dota daĜas no atbildēm analīze.
Viena jautājumu grupa apskatīja prasmi izmantot sistēmu analīzes metodes, atsevišėi
izdalot „Informācijas iegūšanas metodes” un „Modelēšanas metodes”.

Informācijas/zināšanu iegūšanas metodes
Vērā tika Ħemtas tikai 9 ekspertu atbildes; tie ir eksperti, kas ir novērtējuši visas 6
metodes.
Tabulā redzama metode un tai atbilstošais nozīmības rādītājs Sj, jo mazāks Sj, jo metode
nozīmīgāka.
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Metode
Dokumentu analīze
Intervēšana
Anketēšana
Zināšanu iegūšana, izmantojot prototipus
Zināšanu iegūšana grupu sesijās
Etnogrāfiskā analīze (novērošana)

Sj
19
21
27
39
39,5
43,5

Informācijas/zināšanu iegūšanas metodes

Dokumentu analīze
Intervēšana

Anketēšana
Zināšanu iegūšana, izmantojot
prototipus
Zināšanu iegūšana grupu sesijās

Etnogrāfiskā analīze (novērošana)
0
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25
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35

40

45

Modelēšanas metodes
Anketās bija ietvertas arī „Aăentu modelēšanas metodes”, bet kopējā analīzē tās netiek
neĦemtas vērā, jo 6 eksperti norādījuši, ka tādas nepārzina. Tika iegūti šādi rezultāti:
Metode
Datu modelēšanas metodes
Procesu modelēšanas metodes
Objektu modelēšanas metodes
Notikumu/Imitācijas modelēšanas metodes
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Prasme izmantot sistēmu analīzes metodes
Apskata pārējās sistēmu analīzes metodes. No piedāvātajām metodēm kopējā vērtējumā
netiek Ħemtas vērā „UzĦēmummodelēšanas metodes” un „Ietekmes analīzes metodes”, jo
4 eksperti tās nepārzina.
Metode
Procesu analīzes/projektēšanas metodes
Problēmu analīzes metodes
Risku analīzes metodes
Mērėu analīzes metodes
Resursu analīzes/plānošanas/novērtēšanas metodes
Stratēăiju analīzes/plānošanas metodes
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Prasību inženierijas prasmes
Kopējā vērtējumā netiek iekĜauti divi rādītāji: „Aăentu orientēta prasību inženierija” un
„Aspektu orientēta prasību inženierija”, jo 4 eksperti norāda, ka tos nepārzina.
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Rādītājs
Prasību noteikšana, izmantojot lietošanas gadījumus
Procesu orientēta prasību inženierija
UzĦēmumu arhitektūru orientēta prasību inženierija
Mērėu orientēta prasību inženierija
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Sistēmanalītiėa spējas
Ekspertiem tika piedāvāts novērtēt 11 rādītājus, dažādas spējas, kurām būtu jāpiemīt
labam sistēmanalītiėim. Tika iegūti šādi rezultāti.

Rādītājs
Spēja skaidri un saprotami prezentēt risinājumus
Spēja apstrādāt, integrēt un strukturēt lielus informācijas apjomus
Spēja ātri novērtēt situāciju un tai piemēroties
Spēja strādāt vienatnē
Spēja uzklausīt citu problēmas un viedokĜus
Spēja pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli
Laba atmiĦa
Spēja strādāt komandā
Spēja mierīgi pārciest neveiksmes
Spēja apmācīt cilvēkus ar dažādām priekšzināšanām
Spēja uzĦemties vadību

28

Sj
48,5
50
50
61,5
63
65
70
71
73,5
85
93,5
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Sistēmanalītiėa rakstura īpašības
Īpašības
Precizitāte
Rūpība darbā
Patstāvība
Daudzpusīgas intereses (erudīcija)
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2.5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
ZiĦas par fakultāti un studiju programmām, ieskaitot Datorsistēmu studiju
programmu, interesenti var atrast internetā fakultātes mājas lapā www.cs.rtu.lv, Lietišėo
datorsistēmu institūta mājas lapā (http://www.ditf.rtu.lv/ldi/, kā arī atsevišėu
struktūrvienību mājas lapās. Sīkākas ziĦas par informatīvajiem materiāliem ir atrodamas
šī ziĦojuma 2.1.8., 2.2.8. un 2.3.8. sadaĜās, kā arī dokumentā Akadēmisko studiju
programmas "Datorsistēmas" pašnovērtējuma ziĦojums.

3. Studiju programmu perspektīvais novērtējums
3.1. Pasniegšanas metodes
Mācību plānā paredzētajos priekšmetos notiek lekcijas un praktiskie vai
laboratorijas darbi. Profesionālo studiju programmās, salīdzinot ar akadēmisko studiju
programmām, daudz lielāka vērība tiek veltīta praktisko iemaĦu apgūšanai, ko veicina
fakts, ka lielākajā daĜā priekšmetu lekciju apjoms nepārsniedz 50% no priekšmeta kopējā
apjoma. Pārējais laiks tiek veltīts praktiskiem, laboratorijas un/vai individuālajiem
darbiem. 2007.gadā koledžas 2.kursa studentiem priekšmetā „Informācijas sistēmu
izstrāde” tika ieviesta reāla projekta izstrāde. Projekta uzdevums bija izveidot mājas lapu
tautas deju ansamblim „Zelta sietiĦš” (asistente V. Vinogradova).

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Studiju programmas realizācijai tiek izmantota tā pati infrastruktūra un datoru
resursi, kas akadēmisko studiju programmu realizācijai, tādēĜ šajā ziĦojumā tie nav
aprakstīti (skat. pašnovērtējuma ziĦojuma par akadēmisko studiju programmu 3.2.
nodaĜu).
Intensīvi ir izstrādāti metodiskie materiāli studentu prakšu nodrošināšanai.
Eiropas Sociālā fonda projektu „Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
programmas “Datorsistēmas” studentu prakse”, kas izstrādāts saskaĦā ar līgumu Nr.
2005/0199/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0105/0007),
un
„Pirmā
līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības studentu prakse programmēšanas tehniėa profesijā”,
(līgums Nr. 2005/0181/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0117/0007) ietvaros ir
izstrādāti un publicēti četri metodiskie līdzekĜi pirmā līmeĦa augstākās profesionālās
izglītības (koledžas) programmas studentu prakses organizēšanai un īstenošanai:
1. L. Zaiceva, S. KataĜĦikova. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
programmas “Datorsistēmas” studentu prakses darba programma .– Rīga, RTU, 2007.
– 22 lpp.
2. G. Matisons, N. Prokofjeva. Metodiskie norādījumi pirmā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas” studentiem praksē.– Rīga, RTU,
2007. – 41 lpp.
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3. G. Matisons, J. Bule. Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem pirmā
profesionālās augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas” studentu
organizēšanai un īstenošanai.– Rīga, RTU, 2007. – 30 lpp.
4. J. Bule. Prakses organizēšanas ieteikumi prakses vadītājiem pirmā
profesionālās augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas” studentu
organizēšanai un īstenošanai.– Rīga, RTU, 2007. – 25 lpp.

līmeĦa
prakses
līmeĦa
prakses

Bez tam ir izstrādāti un publicēti vēl šādi metodiskie materiāli:
1. L. Zaiceva. Programmas “Datorsistēmas” prakses tipveida programma. – Rīga, RTU,
2006. – 26 lpp.
2. L. Zaiceva. Maăistra profesionālo studiju programmas “Datorsistēmas”
programmēšanas inženiera profesijas studentu prakses darba programma.– Rīga,
RTU, 2006. – 23 lpp.
3. G. Matisons. Metodiskie norādījumi maăistra profesionālo studiju programmas
“Datorsistēmas” programmēšanas inženiera profesijas studentiem praksē.– Rīga,
RTU, 2006. – 33 lpp.
4. G. Matisons, J. Bule. Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem uzĦēmumos maăistra
profesionālo studiju programmas “Datorsistēmas” programmēšanas inženiera
profesijas studentu prakses organizēšanai un īstenošanai.– Rīga, RTU, 2006. – 17 lpp.
5. L. Zaiceva, M. Kirikova, J. Ciekure. Maăistra profesionālo studiju programmas
“Datorsistēmas” sistēmanalītiėa profesijas studentu prakses darba programma. – Rīga,
RTU, 2006. – 23 lpp.
6. G. Matisons, J. Ciekure. Metodiskie norādījumi maăistra profesionālo studiju
programmas “Datorsistēmas” sistēmanalītiėa profesijas studentiem praksē. – Rīga,
RTU, 2006. – 31 lpp.
7. G. Matisons, J. Bule, J. Ciekure. Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem
uzĦēmumos maăistra profesionālo studiju programmas “Datorsistēmas”
sistēmanalītiėa profesijas studentu prakses organizēšanai un īstenošanai. – Rīga, RTU,
2006. – 18 lpp.

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Profesionālo studiju programmu specifikas dēĜ, kur lielāka vērība tiek veltīta
praktisko iemaĦu apgūšanai, mazāk uzmanības veltot zinātniska rakstura jautājumiem,
šajās programmās studējošie regulārā zinātniskajā darbā nav iesaistīti.

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Noslēgtie līgumi ar mācību iestādēm, kuras gatavo speciālistus pēc pirmā līmeĦa
profesionālās izglītības programmām programmētāja un datorsistēmu un datortīklu
administratora specialitātēs (Rīgas Tehniskā koledža, RRC koledža, RTU Liepājas
filiāle), turpina realizēties praksē, jo atskaites periodā šie studenti veido lielāko daĜu no
Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programmā uzĦemtajiem. Jāatzīmē, ka LDI
koledžas absolventu skaits joprojām ir mazs. Noslēgtais līgums par studentu apmaiĦu uz
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prakses laiku ar Brēmenes Lietišėo zinātĦu augstskolu, kā arī par pasniedzēju apmaiĦu ar
šo augstskolu praksē vēl nav realizējies.

3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Turpināta sadarbība ar darba devēju organizācijām. Noslēgti līgumi par studentu
prakses nodrošināšanu ar šādiem uzĦēmumiem: SIA „ABC Software”, AS “Latvenergo”,
SIA “TietoEnator Alise”, AAS „Balva”, SIA “DIATOM Enterprises”, SIA “Latvikon”,
SIA “AV Tehnika”, SIA “EDDI; bakalaura profesionālas programmas ietvaros – Rīgas
Domes informācijas tehnoloăijas centrs, SIA „Eurolink”, VAS „Valsts informācijas tīkla
aăentūra, SIA „Hewlett-Packard”, SIA „Jauno Tehnoloăiju centrs”; pirmā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības programmas ietvaros - AS „DATI Exigen Group”, SIA
„S Fabrika”, SIA „Progmeistars”, SIA „Tilti Systems”, SIA „RIDemo”, SIA “Nova
Media”, SIA „Datorzinību centrs”.
Tika īstenoti ESF projekti:
• Maăistra
profesionālās
programmas
“Datorsistēmas”
studentu
prakse
programmēšanas inženiera profesijā (līguma Nr. 2005/0189/VPD1/ESF/PIAA/05/
APK/3.2.6.3/0106/0007). Projekts tika īstenots no 2006. gada 2. janvāri līdz 29.
decembrim. Projektā iesaistītie sadarbības partneri: SIA “S Fabrika”, SIA
“Progmeistars”.
Projekts ir virzīts uz maăistra profesionālā grāda un programmēšanas inženiera
kvalifikācijas speciālistu sagatavošanas kvalitātes paaugstināšanu. Projekta mērėis ir
prakses īstenošana maăistra profesionālās programmas “Datorsistēmas” studentiem
programmēšanas inženiera profesijā, kā arī studentu un prakses vadītāju
nodrošināšana ar metodiskajiem līdzekĜiem, kas Ĝauj sagatavot augstas kvalifikācijas
profesionāĜus programmēšanas inženiera profesijā. Projekta mērėauditorija ir RTU
profesionālās augstākās izglītības maăistra programmas “Datorsistēmas” studenti (45
cilvēki) un prakses vadītāji. Projekta ietvaros:
o tika veikta darba devēju aptauja;
o balstoties uz uzĦēmumu prasībām pret programmēšanas inženieriem ar
profesionālā maăistra grādu datorsistēmās, uzlabota programmas “Datorsistēmas”
prakses tipveida programma;
o pamatojoties uz tipveida prakses programmu, izstrādāti un publicēti metodiskie
līdzekĜi , kuros izklāstīti maăistra profesionālo studiju programmas
“Datorsistēmas” programmēšanas inženiera profesijas studentu prakses veidi,
prakses mērėis un uzdevumi, prakses struktūra (organizācija, dalībnieku
pienākumi un prakses veidi), tās organizēšanas un īstenošanas kārtība, prakses
pārskatu noformēšanas, aizstāvēšanas un novērtēšanas principi, izklāstītas
nepieciešamās prasmes, iemaĦas un spējas, kas jāformē un jāattīsta prakses laikā,
parādītas galvenās prasības programmēšanas inženiera profesijai, iekĜauta
informācija par individuālajiem uzdevumiem;
o īstenotas studentu pētniecības un ražošanas prakses programmēšanas inženiera
profesijā;
o katras prakses beigās tika veikta studentu anketēšana.
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•

•

Augstākās profesionālās izglītības maăistra programmas “Datorsistēmas” studentu
prakse sistēmanalītiėa profesijā (līguma Nr. 2005/0189/VPD1/ESF/PIAA/05/
APK/3.2.6.3/0112/0007). Projekts tika īstenots no 2006. gada 2. janvāri līdz 29.
decembrim. Projektā iesaistītais sadarbības partneris - SIA “S Fabrika”.
Projekts ir virzīts uz maăistra profesionālā grāda un sistēmanalītiėa kvalifikācijas
speciālistu sagatavošanas kvalitātes paaugstināšanu. Projekta mērėis ir prakses
īstenošana maăistra profesionālās programmas “Datorsistēmas” studentiem
sistēmanalītiėa profesijā, kā arī studentu un prakses vadītāju nodrošināšana ar
metodiskajiem līdzekĜiem, kas Ĝauj sagatavot augstas kvalifikācijas profesionāĜus
sistēmanalītiėa profesijā. Projekta mērėauditorija ir RTU profesionālās augstākās
izglītības maăistra programmas “Datorsistēmas” studenti (10 cilvēki) un prakses
vadītāji. Projekta ietvaros:
o izstrādāti un publicēti maăistra profesionālo studiju programmas “Datorsistēmas”
sistēmanalītiėa profesijas metodiskie līdzekĜi, kuros izklāstīti prakses veidi,
prakses mērėis un uzdevumi, prakses struktūra (organizācija, dalībnieku
pienākumi un prakses veidi), tās organizēšanas un īstenošanas kārtība, prakses
pārskatu noformēšanas, aizstāvēšanas un novērtēšanas principi, izklāstītas
nepieciešamās prasmes, iemaĦas un spējas, kas jāformē un jāattīsta prakses laikā,
parādītas galvenās prasības sistēmanalītiėa profesijai, iekĜauta informācija par
individuālajiem uzdevumiem;
o īstenotas studentu ražošanas un pētniecības prakses sistēmanalītiėa profesijā;
o katras prakses beigās tika veikta studentu anketēšana.
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studentu prakse programmēšanas
tehniėa profesijā (līguma Nr. 2005/0181/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/
0117/0007). Projekts tiek īstenots no 2007. gada 2. janvāri līdz 31. maijam. Projektā
iesaistītie sadarbības partneri - SIA “S Fabrika”, SIA „Progmeistars, SIA „Nova
Media”.
Projekta mērėis ir pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas
“Datorsistēmas” studentu prakses īstenošana, kā arī studentu un prakses vadītāju
nodrošināšana ar metodiskajiem līdzekĜiem. Projekta ieviešana Ĝaus uzlabot
programmētāju sagatavošanu un veicināt viĦu nodarbinātību informācijas
tehnoloăijas (IT) nozares uzĦēmumos. Projekta mērėauditorija ir RTU pirmā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas” studenti (11 cilvēki)
un prakses vadītāji. Projekta ietvaros:
o izstrādāti un publicēti metodiskie līdzekĜi pirmā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības programmas „Datorsistēmas” studentu prakses studentu prakses
organizēšanai un īstenošanai, kuros izklāstīti prakses veidi, prakses mērėis un
uzdevumi, prakses struktūra (organizācija, dalībnieku pienākumi un prakses
veidi), tās organizēšanas un īstenošanas kārtība, prakses pārskatu noformēšanas,
aizstāvēšanas un novērtēšanas principi, izklāstītas nepieciešamās prasmes,
iemaĦas un spējas, kas jāformē un jāattīsta prakses laikā, parādītas galvenās
prasības sistēmanalītiėa profesijai, iekĜauta informācija par individuālajiem
uzdevumiem;
o īstenotas studentu iepazīšanas un kvalifikācijas prakses programmētāja profesijā;
o tika veikta prakses vadītāju un uzĦēmumu administrācijas anketēšana;
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o izstrādāta informācijas lapa Latvijas izglītības iestādes izplatīšanai.
Lietišėo datorzinātĦu katedras maăistra profesionālajās studijās studējošajiem bija
divas prakses:
2. kursam (33 studenti) – ražošanas prakse ar šādām prakses vietām;
A/S „Elko Grupa, A/S „LATEKO BANKA”, A/S „Latvenergo” filiāle „Rīgas
elektrotīkls”, A/S „NORD/LB Latvija”, A/S „Opticom”, A/S „PerSimplex”, A/S
„ROTA”, A/S „SeverstaĜlat”, Apdrošināšanas A/S „Balva”, Apdrošināšanas A/S „BTA”,
Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Informācijas centrs, RTU DITF SkaitĜošanas
centrs, SIA „Accenture Latvijas filiāle”, SIA „Actual Information Service”, SIA „AV
Tehnika”, SIA „Balt Risk”, SIA „BaltHaus”, SIA „DAIS”, SIA „Data Pro”, SIA „EPASAULE”, SIA „Etalogic”, SIA „INTERNET”, SIA „JANUS”, SIA „Komerccentrs
DATI grupa”, SIA „KPMS&Partneri”, SIA „Lattelecom”, SIA „Mebius IT”, VA/S
„Latvijas dzelzceĜš”, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aăentūra, Veselības obligātās
apdrošināšanas valsts aăentūra.
3. kursam (30 studenti) – pētniecības prakse ar šādām prakses vietām:
A/S „Alna Business Solutions”, A/S „DnB NORD Banka”, A/S „Elko Grupa”, A/S
„Latvenergo”, A/S „Opticom”, A/S „SeverstaĜlat”, Apdrošināšanas A/S „BTA”, Latvijas
Republikas Iekšlietu Ministrijas Informācijas centrs, ěebedeva individuālais uzĦēmums,
RTU DITF SkaitĜošanas centrs, SIA „Lattelecom”, SIA „Accenture Latvijas Filiāle”, SIA
„Actual Information Service”, SIA „Apgāds Mansards”, SIA „AV Tehnika”, SIA „Balt
Risk”, SIA „DAIS”, SIA „Data Pro”, SIA „E-PASAULE”, SIA „Etalogic”, SIA
„INTERNET”, SIA „Jaunie Projekti”,
SIA „Komerccentrs DATI grupa”, SIA
„Lattelecom”, SIA „LIELZELTIĥI”, SIA „Mebius IT”, SIA „TietoEnator Alise”, VA/S
„Latvijas dzelzceĜš”, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aăentūra, Veselības obligātās
apdrošināšanas valsts aăentūras Zemgales nodaĜa.
Sistēmu teorijas un projektēšanas katedras maăistrantiem
bija divas prakses:
Maăistra profesionālo studiju programma ”Datorsistēmas” paredz praksi
sistēmanalītiėa profesijas studentiem.
Prakses mērėis ir padziĜinātu zināšanu iegūšana, to izmantošana konkrētu
uzdevumu risināšanā, lai iegūtu praktiskas iemaĦas sistēmanalītiėa profesijā, profesionālo
un pētniecības prasmju pilnveidošana, praktikantam kā sistēmanalītiėim piedaloties
projektu izstrādes procesā. Mērėis tika sasniegts, studentiem izpildot individuālo prakses
uzdevumu, kas sastādīts saskaĦā ar prakses uzĦēmuma darba specifiku un studenta
pieredzi.
2005./2006.m.g. otrajā semestrī (30.01.2006. – 17.06.2006.) studentiem notika
ražošanas prakse, kuras apjoms ir 20 KP.
2006./2007.m.g. pirmajā semestrī (05.09.2006. – 27.11.2006.) studentiem notika
pētniecības prakse, kuras apjoms 12 KP. Visi studenti par pētniecības prakses vietu
izvēlējās tos pašus uzĦēmumus, kuros viĦi bija ražošanas praksē. Lai studentiem
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nodrošinātu pētniecības prakses vietas 2006.gada jūnijā tika noslēgti līgumi ar šādiem
uzĦēmumiem: SIA “ TietoEnator ALISE”, SIA ”S Fabrika”, SIA ”Prize ITM”, Valsts
Kase (Informācijas sistēmu administrēšanas daĜa), SIA ”ZZDats”, Drošības policija
(Informātikas un sakaru nodaĜa), SIA “TietoEnator” (Serveru programmēšanas nodaĜa),
SIA „Tilti Systems”, VSAA (Informācijas tehnoloăiju departamenta Informācijas vadības
daĜa).
2006. gadā prakse tika organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0112/0007 „Augstākās profesionālās izglītības
maăistra programmas “Datorsistēmas” studentu prakse sistēmanalītiėa profesijā”
ietvaros. Projekta vispārējais mērėis ir augstākās profesionālās izglītības attīstība un
apmācības kvalitātes paaugstināšana. Projekta ietvaros tika nodrošinātas ražošanas un
pētniecības prakses profesionālo maăistra studiju studentiem sistēmanalītiėa profesijā, tas
Ĝāva paaugstināt apmācības kvalitāti, jo studenti attīstīja profesionālās iemaĦas un
prasmes un līdz ar to tika paaugstināta studentu konkurēt spēju darba tirgū. Projekta
realizācijā piedalījās sadarbības partneris SIA „S Fabrika”, kas iesaistījās prakses
organizēšanā un nodrošināja prakses vietu diviem studentiem.
Uzsākot praksi, tika organizētas tikšanās ar prakses vadītājiem uzĦēmumos, kuru
laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar prakses organizēšanu un vadīšanu, prakses
vadītāji tika iepazīstināti ar prasībām prakses noslēguma darbam; prakses vadītājiem tika
izsniegta prakses darba programma un metodiskie norādījumi vadītājiem uzĦēmumos.
Katras prakses noslēgumā studenti iesniedza prakses pārskatus, izziĦas no prakses
vietas un vadītāju atsauksmes. Visas saĦemtās atsauksmes bija pozitīvas. Notika prakses
pārskatu publiska aizstāvēšana STP katedras komisijā. Jāatzīmē, ka viens students
neiesniedza pētniecības prakses pārskatu, viĦam šī prakse nav nokārtota.
Noslēdzot ražošanas praksi, tika veikta studentu aptauja par prakses
nepieciešamību un studentu apmierinātību ar ražošanas prakses realizāciju. Tika saĦemtas
8 anketas. 75% uzskata, ka ražošanas prakse ir nepieciešama, bet 25% domā, ka tā nav
vajadzīga. Ar savu ražošanas praksi apmierināti bija visi aptaujātie studenti.
Noslēdzot pētniecības praksi, tika veikta studentu aptauja par prakses
nepieciešamību un studentu apmierinātību ar pētniecības prakses realizāciju un tās
saistību ar ražošanas praksi. Tika saĦemtas 9 anketas. Vairākums studentu (56%) uzskata,
ka pētniecības prakse ir nepieciešama, bet 22% domā, ka tā nav vajadzīga, 22% uzskata,
ka tā ir daĜēji nepieciešama . Ar savu pētniecības praksi apmierināti bija 67% no
aptaujātiem studentiem, bet 33% bija daĜēji apmierināti. Uz jautājumu „Vai Jūsu
pētniecības prakse bija saistīta ar ražošanas praksi?” 67% atbildēja „Jā”, 25% - „DaĜēji”,
8% - „Nē”.
2006. gada augustā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta VPD1/ESF/PIAA/
05/APK/3.2.6.3/0112/0007 „Augstākās profesionālās izglītības maăistra programmas
“Datorsistēmas” studentu prakse sistēmanalītiėa profesijā” ietvaros sekmīgai prakses
norises organizēšanai tika izstrādāti un publicēti šādi metodiskie materiāli:
„Maăistra profesionālo studiju programmas „Datorsistēmas” sistēmanalītiėa
profesijas prakses darba programma”, RTU, Rīga, 2006, ISBN 9984-32-611-X
(sastādījuši: L. Zaiceva, M. Kirikova, J. Ciekure)
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„Metodiskie
norādījumi
maăistra
profesionālo
studiju
programmas
„Datorsistēmas” sistēmanalītiėa profesijas studentiem praksē”, RTU, Rīga, 2006, ISBN
9984-32-575-X (sastādījuši: G. Matisons, J. Ciekure)
„Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem uzĦēmumos maăistra profesionālo
studiju programmas „Datorsistēmas” sistēmanalītiėa profesijas studentu prakses
organizēšanai un īstenošanai”, RTU, Rīga,2006 ISBN 9984-32-623-3 (sastādījuši: J.
Bule, G. Matisons, J. Ciekure)
2006./2007.m.g. otrajā semestrī (29.01.07. – 15.06.2007.) maăistra profesionālo
studiju studentiem notiek ražošanas prakse, kuras apjoms 20 KP. Lai studentiem
nodrošinātu ražošanas prakses vietas 2007.gada janvārī noslēgti līgumi ar šādiem
uzĦēmumiem: SIA “Meditec”, SIA ”TietoEnator”, SIA ”Lursoft IT”, VAS ”Privatizācijas
aăentūra”, AS “Diena” (Diena.Net).
Augsti kvalificēti reālos projektos strādājoši speciālisti programmas realizācijā
tiek iesaistīti arī kā kvalifikācijas darbu vadītāji un Valsts kvalifikācijas komisijas locekĜi.
Tomēr pašnovērtēšanas komisija secina, ka sadarbība ar speciālistiem - praktiėiem ir
nepietiekama, un ir jādomā par šo speciālistu plašāku iesaistīšanu mācību procesā
profesionālo studiju līmenī. Tomēr jāatzīmē, ka šajā studiju gadā lekciju kursa „Projektu
kvalitātes vadība” realizācijā ir iesaistījusies SIA PricewaterhouseCoopers Darbības
efektivitātes uzlabošanas nodaĜas konsultāciju vadītāja inženierzinātĦu doktore Renāte
StrazdiĦa.

4. Zināšanu vērtēšanas sistēma
Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos, atbilstoši to mērėiem, bez
lekcijām studiju plānā ir arī praktiskie un/vai laboratorijas darbi, kā arī studiju darbi.
Laboratorijas darbos iegūtie rezultāti studentam ir jāaizstāv. Vairākos priekšmetos
praktisko darbu vietā ir ieviesti individuālie darbi, kurus studenti var izpildīt ārpus
plānotajām nodarbībām sev izdevīgā laikā. Studiju darbi tiek novērtēti ar atzīmi, un arī tie
ir jāaizstāv, lai apstiprinātu iegūtās zināšanas un prasmes. Parasti obligātie priekšmeti
noslēdzas ar eksāmenu, bet izvēles priekšmeti ar ieskaiti. Visi eksāmeni notiek
rakstveidā, ko, tāpat kā eksāmenu novērtēšanu, reglamentē 2001. gada 17. decembra RTU
Senātā pieĦemtais "Nolikums par eksāmenu kārtošanu bakalaurantūrā, maăistrantūrā un
profesionālajās studijās". Vairākos priekšmetos, kuros kā vienīgais kontroles veids ir
paredzēts eksāmens, galīgā atzīme tiek izlikta kā vidējā svērtā atzīme, Ħemot vērā sekmes
visos priekšmeta plānā paredzētajos darbos, piemēram, praktiskajos un/vai laboratorijas
darbos, kontroldarbos un/vai mājas darbos (ja tādi ir paredzēti).
1. Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baĜĜu sistēmā vai ieskaite.
2. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.
Šie rādītāji atbilst RTU Senāta 2001. gada 29. janvāra lēmumam "Par pāreju uz
vienotu studiju rezultātu vērtēšanu" un RTU Senāta 2002. gada 25. maija lēmumam "Par
kritērijiem studiju rezultātu vērtēšanai".
Ar atzīmi tiek vērtēti arī kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti.
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5. Studējošo skaits
Profesionālajā studiju programmā studijas praktiski uzsāk tie vidusskolu
absolventi, kuri vēlas pēc iespējas ātrāk iegūt profesionālo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju. Diemžēl šādu motivētu studentu skaits RTU koledžā Rīgā joprojām ir
neliels. 2006. gadā koledžas studijās bija paredzētas 20 budžeta vietas un tika uzĦemti 21
students un 1 students par maksu. Profesionālā bakalaura studijās par valsts budžetu
uzĦēma 25 studentus, bet profesionālā maăistra studijās 42 studentus. Kopumā studentu
kontingents profesionālajā programmā ir vājāks, par ko liecina zemāk doto tabulu dati, un
viĦi nespēj pilnībā apgūt profesionālo studiju programmu, tādēĜ liels ir atskaitīto skaits.
Pašnovērtējuma komisija uzskata, ka jāpastiprina pirmā līmeĦa profesionālās studiju
programmas popularizēšana, akcentējot iespējas pēc tās absolvēšanas turpināt studijas, lai
iegūtu gan inženiera kvalifikāciju, gan profesionālā bakalaura un profesionālā maăistra
grādus. Studentu skaits profesionālo studiju programmās uz 2006. gada 8. septembrī dots
4., 5., un 6. tabulā.

Studiju
Kurss
programma
Datorsistēmas I kurss
RDKD2
II kurss
III kurss
Kopā

Studiju
Kurss
programma
Datorsistēmas III kurss
RDCD0
IV kurss
Kopā

Studentu skaits Akadēmiskajā
atvaĜinājumā
22
1
8
9
39

3
1
5

4. tabula. Koledžas studijas
Absolvējuši programmu

2

5. tabula. Profesionālā bakalaura studijas
Studentu skaits Akadēmiskajā Absolvējuši programmu
atvaĜinājumā
25
6
21
46

13
19

5

6. tabula. Profesionālā maăistra studijas
Studiju
Kurss
Studentu skaits Akadēmiskajā Absolvējuši programmu
programma
atvaĜinājumā
Datorsistēmas I kurss
40
6
RDGD0
II kurss
25
3
57
III kurss *
Kopā
122
9
0
Piezīme: Ar * norādītais 3. kurss nozīmē maăistra profesionālās studijas pēc akadēmiskā
bakalaura grāda iegūšanas (pārejas plāns).
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6. Akadēmiskais personāls
Pašlaik profesionālo studiju programmas sākumposma koledžā realizācijā no LDI
akadēmiskā personāla piedalās :
• 3 pilnas slodzes zinātĦu doktori (profesore L. Zaiceva, asociētie profesori E. Latiševa
un J. Eiduks)
• 1 docents bez zinātniskā grāda (G. Matisons)
• 3 pilnas slodzes lektore bez zinātniskā grāda (M. Uhanova, N. Prokofjeva, J. Bule)
• 1 nepilnas slodzes lektori bez zinātniskā grāda (V. Andersons)
• 2 asistentes (V. Vinogradova un V. GraudiĦa).
Pārējos priekšmetus pasniedz citu struktūrvienību pasniedzēji.
Tā kā profesionālā bakalaura un profesionālā maăistra studiju programmu
realizācijā piedalās praktiski tas pats akadēmiskais personāls, kas realizē akadēmisko
studiju programmu Datorsistēmas, tad šajā ziĦojumā informācija nav dublēta, un tā
atrodama pašnovērtējuma ziĦojuma par akadēmisko studiju programmu 6. nodaĜā.

7. Pašnovērtējums – SVID analīze
Apkopojot programmas pašnovērtējuma procesa rezultātus, iespējams izdarīt
programmas stāvokĜa analīzi, kas konspektīvā veidā sniegta 7. tabulā.

•
•

•
•
•
•
•
•

Stiprās puses
Ir kvalificēts un pieredzējis akadēmiskais
personāls
Atjaunojas akadēmiskais personāls, kurā
ieplūst ievērojams skaits gados jaunu
pasniedzēju
Programma ir populāra vidusskolu un
koledžu absolventu vidū
Programma
sniedz
plašas
un
daudzveidīgas zināšanas
Programmas absolventiem ir iespēja
turpināt studijas doktorantūrā
Ir prasībām atbilstošs datoru parks
Interneta pieslēgums nodrošina vajadzīgās
informācijas iegūšanu
Ievērojami audzis mācību grāmatu un
struktūrvienību mājas lapās ievietoto
mācību materiālu daudzums
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•
•
•
•

7. tabula
Vājās puses
Nav regulāru kontaktu ar darba
devējiem
Starptautiskā sadarbība studentu
apmaiĦā ir vāja
Nepietiekama projektu un finansējuma
piesaiste no industrijas
Maz pieredzējušu profesionālu ar
praktiskā darba pieredzi ir iesaistīti
mācību procesā

•

•
•
•
•
•
•

Iespējas
Datorsistēmu
projektēšanas
un
programminženierijas
nozare
strauji
attīstās
Labas atsauksmes no studentiem un darba
devējiem par studiju kvalitāti
Programmas absolventi ir pieprasīti darba
tirgū
Labas karjeras perspektīvas absolventiem
Ir izdevies mācību procesā iesaistīt gados
jaunus pasniedzējus
Ir izdevies ievērojami uzlabot
infrastruktūru
Ir izdevies būtiski uzlabot studiju procesa
apgādi ar mācību literatūru svešvalodās

•

•
•

•

•

Risks
Tuvākajos gados strauji samazināsies
vidusskolu
absolventu
skaits
(demogrāfiskā krīze)
Turpināsies vidusskolēnu orientācija
uz humanitārajiem priekšmetiem
Grūtības mācību procesā iesaistīt
pieredzējušus praktiėus ar dotībām
strādāt par pasniedzējiem
Reflektantu sagatavotības līmenis
joprojām
veicinās
augstu
atskaitīšanas procentu
Samazināsies reflektantu interese par
datorzinātnes jomu

Apkopojot 7. tabulā sniegto informāciju var teikt, ka pašreizējā periodā ir radušies
labvēlīgi apstākĜi profesionālās studiju programmas Datorsistēmas attīstībai (tāpat kā
atbilstošās datorzinātĦu apakšnozares attīstībai, kas nākotnē pie attiecīga finansējuma var
kĜūt par vienu no ienesīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā). Pat
visnelabvēlīgākajā finansu situācijā valstī nākotnē aizvien vairāk būs vajadzīgi
datorzinātĦu speciālisti, tādēĜ jāturpina speciālistu sagatavošana profesionālajā studiju
programmā Datorsistēmas. Galvenās grūtības pašlaik saistītas ar datorfirmās strādājošo
augstas kvalifikācijas praktiėu iesaistīšanu mācību procesā, akadēmiskā personāla
kvalifikācijas celšanu starptautiskā apritē un studentu apmaiĦu ar citām augstskolām.
Galvenie pasākumi programmas kvalitātes uzlabošanai ir sakopoti 8. tabulā.
8. tabula
N.p.
Pasākums
Atbildīgie,
k.
laiks
1. Veikt regulāras studentu, absolventu un darba devēju Programmas direktors,
aptaujas, analizēt un izmanot to rezultātus tālākai regulāri
studiju procesa pilnveidošanai
2. Panākt aktīvāku darba devēju līdzdalību studiju Programmas direktors,
procesā
struktūrvienību vadītāji,
pastāvīgi
3. Meklēt kvalificētus nozarē strādājošus speciālistus, Programmas direktors,
kuriem ir spējas un interese veikt zinātnisku darbu struktūrvienību vadītāji,
(doktorantūrā) un pasniedzēja darbu ar nepilnu slodzi pastāvīgi
4. Veicināt starptautisku mācību spēku apmaiĦu, dodot Programmas direktors,
iespēju LDI pasniedzējiem stažēties un strādāt kā pastāvīgi
vieslektoriem citu valstu augstskolās, un uzaicināt
vieslektorus no ārzemēm
5. Veicināt studentu apmaiĦu ar citām augstskolām, it Programmas direktors,
īpaši kvalifikācijas darbu izstrādāšanā un praktisko struktūrvienību atbildīgie
iemaĦu apgūšanā prakšu laikā
par praksēm
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Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem
faktoriem programmas attīstībā. Šobrīd studentu, tāpat kā absolventu un darba devēju,
atsauksmes par programmu kopumā ir labas , lai gan ir izteiktas arī kritiskas piezīmes un
ieteikumi mācību procesa pilnveidošanai galvenokārt attiecībā uz praktiskiem
lietojumiem. Diemžēl studentu sagatavotība, studijas uzsākot, ar katru gadu pazeminās,
daĜai joprojām ir lielas grūtības saprast un lietot valsts valodu.. Perspektīvi studenti
plašāk jāiesaista institūtā veikto zinātnisko grantu tematikas izstrādāšanā. Jāveicina
studentu mobilitāte Eiropas Savienības programmas ERASMUS un citu starptautisko
programmu ietvaros. Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem ir jāaktivizē un
jāievirza jaunā kvalitātē. Gada laikā sadarbībā ar datorfirmām un citām organizācijām,
kurās jau strādā un strādās Datorsistēmu programmas:
• jāveic pētījums par firmu un organizāciju vajadzību pēc datorspeciālistiem nākotnē, kā
arī nepieciešamām zināšanām un prasmi firmu un organizāciju perspektīvo attīstības
plānu realizācijā;
• jāsistematizē programmas absolventu apzināšana, kuri strādā specialitātē, izveidojot
datu bāzi;
• jāapkopo datorfirmu un citu organizāciju vajadzības pēc pārkvalificēšanās un
kvalifikācijas celšanas, lai uzsāktu attiecīgo kursu organizēšanu LDI, iesaistot par
pasniedzējiem arī firmu un organizāciju speciālistus.
Kā liecina aptaujas rezultāti, datortehnikas aparatūras un programmatūras
attīstības tendences un jaunākās informācijas tehnoloăijas tiek nepilnīgi atspoguĜotas
lekciju kursos, tādēĜ būtu jāpanāk koordinēta jaunāko sasniegumu atspoguĜošana lekciju
kursos un jaunu kursu piedāvājuma paplašināšana, īpaši brīvās izvēles priekšmetu
piedāvājums. Vienlaicīgi ir pakāpeniski jāpāriet uz elastīgāku studiju programmas
izveidi, kas iekĜautu lielus izvēles priekšmetu blokus, kā arī jāpārorientē studiju process
uz lielāku patstāvīgo studiju faktisko apjomu un tālmācības iespēju izmantošanu.

8. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde
SaskaĦā ar iepriekšējā gada pašnovērtējuma ziĦojumu, bija paredzēti šādi
pasākumi studiju programmas attīstībā un pilnveidošanā:
• Jāveic profesionālajā programmā studējošo aptauja, lai analizētu programmas
kvalitāti un to pilnveidotu.
• Jāpalielina elektroniski pieejamu mācību materiālu daudzums.
• Jāizstrādā profesionālās programmas absolventu un darba devēju aptaujas anketa un
jāizplāno aptauju veikšana, lai noskaidrotu darba tirgus vajadzības.
• Iespēju robežās jāorganizē studentu apmaiĦa ar radniecīgām ārvalstu augstskolām,
nodrošinot tiem praktiskā darba pieredzi.
Diemžēl dažādu iemeslu dēĜ netika veikti visi plānotie pasākumi. Tomēr jāuzsver,
ka studentu aptaujas tika veiktas, lai gan tās neaptvēra visus studiju priekšmetus. Tika
veiktas arī darba devēju aptaujas, lai noskaidrotu programmētājiem un sistēmu
analītiėiem nepieciešamās zināšanas. Aptauju rezultāti tiks izmantoti turpinot realizēt
ESF projektu 2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007
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“RTU studiju programmas ”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana absolventu profesionālās
konkurētspējas paaugstināšanai”, Paredzēts izstrādāt 10 moduĜus. Projekta īstenošanas
laiks 31/10/2006 - 30/06/2008, izmaksas 130820 Ls, 28 izpildītāji. Vēl jāatzīmē, ka
atskaites periodā ir veikts liels darbs studentu prakšu organizēšanā un apgādē ar
metodiskajiem materiāliem.

9. Kopsavilkums
Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem
faktoriem programmas attīstībā. Diemžēl studentu sagatavotība, uzsākot studijas koledžā,
nav visai augsta, jo reflektanti ar labāku sagatavotības līmeni dod priekšroku bakalaura
akadēmiskajām studijām. Tomēr zīmīgi ir tas, ka to studentu skaits, kas pēc akadēmiskā
bakalaura studijā izteica vēlēšanos turpināt studijas profesionālā maăistra studiju
programmā bija pietiekami liels. Tas nozīmē, ka brīvas izvēles apstākĜos strauji ir cēlies
profesionālās studiju programmas prestižs, aug studējošo skaits tajās un studējošo
kvalitāte. Saglabājas tendence, ka praktiski visi studenti strādā, tāpēc sistemātiskām un
nopietnām studijām atliek mazāk laika. Šajā situācijā svarīgi ir pēc iespējas vairāk
mācību materiālu izvietot internetā. Tieši šis uzdevums ir jāatrisina ESF projekta
2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007 “RTU studiju programmas
”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana absolventu profesionālās konkurētspējas
paaugstināšanai” izpildes gaitā. Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem ir jāievirza
jaunā kvalitātē. Ir jāturpina firmu un organizāciju pārstāvju piesaistīšana mācību
procesam (pašlaik šis darbs tiek veikts praktiski tikai mācību procesā iesaistot
doktorantus, kuri nestrādā RTU).
Svarīgākie tālākā darba virzieni ir:
• Jāveic profesionālo studiju programmas pilnveidošana, veidojot to pēc saskaĦotu
moduĜu principa un izstrādājot mācību materiālus elektroniskā formā.
• Jāveic profesionālajā programmā studējošo aptauja, lai analizētu programmas
kvalitāti un to pilnveidotu.
• Iespēju robežās jāorganizē studentu apmaiĦa ar radniecīgām ārvalstu augstskolām,
nodrošinot tiem praktiskā darba pieredzi.
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1. Mērėi un uzdevumi
Profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" nodrošina profesionālā
bakalaura studijas, lai iegūtu otrā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību un piekto
kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inženieris) vienā no inženierzinātĦu nozarēm datorvadībā un datorzinātnē pēc pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības
iegūšanas RTU koledžā, kas Ĝauj iegūt pirmā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību un
ceturto kvalifikācijas līmeni. Otrā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību un piekto
kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inženieris vai sistēmanalītiėis) nodrošina arī
profesionālā maăistra studiju programma pēc akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanas.
Profesionālā bakalaura grāds Ĝauj turpināt studijas profesionālā maăistra studiju
programmā.
Profesionālās studiju programmas Datorsistēmas mērėis ir nodrošināt otrā līmeĦa
profesionālo augstāko izglītību programminženierijā, datorsistēmu (datu bāzu un
informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot
inženierus praktiskā darba veikšanai un piešėirot kvalifikāciju, kas atbilst 5. kvalifikācijas
līmeĦa programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiėa valsts standartam.
SaskaĦā ar formulēto mērėi Lietišėo datorsistēmu institūts (LDI) organizē studiju
procesu šādos virzienos: datorsistēmu projektēšana, lietišėo datorsistēmu
programmatūra un lietišėās datorzinātnes.
Lai šo mērėi nodrošinātu LDI savu spēju robežās realizē šādus uzdevumus:
• sniedz studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas norādītajos
virzienos;
• iemāca studentiem patstāvīgi apgūt un izmantot programmēšanas vides un
programmatūras rīkus, projektēt informācijas sistēmas, datu bāzu sistēmas,
intelektuālas sistēmas un programmatūras sistēmas;
• radina studentus patstāvīgi un radoši apgūt, vērtēt un lietot jaunās informācijas
tehnoloăijas, teorijas un produktus;
• trenē studentus sarežăītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā;
• nodrošina studentu specializāciju ar studiju virzienu un izvēles priekšmetu palīdzību,
dodot iespēju apgūt savai turpmākajai karjerai nepieciešamās zināšanas;
• sniedz ekonomikas un pārvaldības pamatus datorsistēmu nozarē;
• nodrošina studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un modernām informācijas
tehnoloăijām.
Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu
rezultātus, kā arī kvalifikācijas, bakalaura un maăistra darbu un inženierprojektu
aizstāvēšanas rezultātus, un apspriežot tos Lietišėo datorsistēmu institūta
struktūrvienībās.
Konkrēti mērėi un uzdevumi katram studiju līmenim ir formulēti šādās ziĦojuma
sadaĜās: 2.1 - koledžas studijām, 2.2 – profesionālā bakalaura studijām, 2.3-profesionālā
maăistra studijām.
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2. Studiju programmas raksturojums
Pieeju dažādību profesionālajām studijām nosaka Latvijas tautsaimniecības un
darba tirgus pašreizējā situācija un paredzamās tendences nākotnē. Ir radusies vajadzība
iespējami īsā laikā sagatavot profesionālus programmētājus, kas varētu uzsākt patstāvīgu
profesionālo darbību, vienlaicīgi dodot iespēju turpināt studijas, lai iegūtu otrā līmeĦa
augstāko profesionālo izglītību. Profesionālo studiju programma Datorsistēmas koledžas,
profesionālā bakalaura un profesionālā maăistra līmeĦos nosaka studiju saturu un plānu,
apraksta imatrikulācijas nosacījumus, nosaka prasības studiju rezultātu vērtēšanai un
vērtēšanas kārtību, kā arī studiju programmas realizācijas akadēmiskos, materiālos un
finansu resursus. Studiju programma visos studiju līmeĦos ir saskaĦota un izstrādāta tā,
lai koledžas studiju līmenī studenti apgūtu profesionālās zināšanas un prasmes, bet
bakalaura un maăistra studiju līmeĦos padziĜinātu profesionālās zināšanas un to
lietošanas prasmi.
Profesionālā studiju programma Datorsistēmas nodrošina pirmā un otrā līmeĦa
profesionālo augstāko izglītību vienā no inženierzinātĦu nozarēm – datorsistēmās.
Jāatzīmē, ka pirmā līmeĦa (koledžas) profesionālās izglītības studiju programma
(415251), kā arī otrā līmeĦa (inženiera) profesionālās augstākās izglītības studiju
programma (425251) tika akreditētas uz 6 gadiem 2001. gada 4. jūnijā (akreditācijas
lapas Nr. 023-0335 un 023-0336). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.
481, kas pieĦemti 2001. gada 20. novembrī, nosaka otrā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu. SaskaĦā ar ministrijas noteikumiem akreditētā otrā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības studiju programma (425251) tika pārstrukturizēta,
izveidojot profesionālā bakalaura (455251) un profesionālā maăistra (475251) studiju
programmas, kas ir licencētas 2004. gada 7. maijā (licences Nr. 04051-26 un 040510-27)
un akreditētas uz sešiem gadiem 2004. gada 15. decembrī (akreditācijas lapas Nr. 023782 un 023-783).
Datorzinātnes un informācijas tehnoloăija pēdējos gados attīstās Ĝoti strauji. Tas
pats notiek Latvijā, kur pēdējos desmit gados ir nodibinātas daudzas jaunas
programmatūras un aparatūras izstrādes firmas. Šis aspekts, savukārt, nosaka
nepieciešamību pēc kvalificētiem programmēšanas tehnoloăiju un informācijas sistēmu
izstrādes speciālistiem, kuri ir specializējušies programmēšanā un sistēmu analīzē. Tiek
prognozēts, ka informācijas sistēmu izstrāde un uzturēšana, kā arī programmēšana varētu
būt viena no ienesīgākajām Latvijas ekonomikas nozarēm. Lai šīs ieceres realizētos, katru
gadu Latvijas universitātēm būtu jāsagatavo vismaz 1000 speciālistu datorzinātnē un
informācijas tehnoloăijā. Līdz ar to Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un
informācijas tehnoloăijas fakultātei ir jāformulē savi mērėi un uzdevumi.
Profesionālās studiju programmas Datorsistēmas mērėis ir nodrošināt pirmā
līmeĦa profesionālo augstāko izglītību lietišėo datorsistēmu programmatūrā un otrā
līmeĦa profesionālo augstāko izglītību programminženierijā, datorsistēmu (datu bāzu un
informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot
inženierus praktiskā darba veikšanai un piešėirot kvalifikāciju, kas atbilst 5. kvalifikācijas
līmeĦa programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiėa valsts standartam.
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Datorsistēmu profesionālā studiju programma tiek veidota atbilstoši RTU Senāta
lēmumiem, RTU Studiju daĜas izstrādātajiem norādījumiem un Lietišėo datorsistēmu
institūta Padomes lēmumiem. Studiju programma ir apstiprināta RTU Lietišėo
datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes
Domes un RTU Senāta sēdēs.
Studiju programmas apjoms tiek rēėināts kredītpunktos (KP) un RTU noteiktais
apjoms ir 40 KP mācību gadā jeb 40 darba stundas nedēĜā. Viens KP atbilst 16
kontaktstundām auditorijās vai laboratorijās, kas veido 40% no kopējā studiju apjoma.
Studiju programmas Datorsistēmas kopējā struktūra ir attēlota 1. zīmējumā.
Reflektanti ar vispārējo vai
profesionālo vidējo izglītību

Bakalaura akadēmisko studiju
programma 445251 (ilgums 3 gadi,
apjoms 122 KP)

Profesionālā bakalaura studiju
programma 455251 (ilgums 4 gadi,
apjoms 161 KP)

Pirmā līmeĦa profesionālā studiju
RTU koledžā programma 415251
(ilgums 3 gadi, apjoms 120 KP)

InženierzinātĦu bakalaura
akadēmiskais grāds datorvadībā un
datorzinātnē

Profesionālais bakalaura grāds
datorsistēmās un
programmēšanas inženiera
profesionālā kvalifikācija

Programmēšanas tehniėa
profesionālā kvalifikācija

Profesionālās sagatavotības
priekšmetu studijas un prakse
(ilgums 1 gads, apjoms 42 KP)

Vispārizglītojošo, nozares teorētisko
pamatkursu un profesionālās
specializācijas priekšmetu studijas
(ilgums 1,5 gadi, apjoms 61 KP)
Profesionālais bakalaura grāds
datorsistēmās un
programmēšanas inženiera
profesionālā kvalifikācija

Maăistra akadēmisko studiju
programma 465251 (ilgums 2 gadi,
apjoms 81 KP)

Profesionālā maăistra studiju
programma 475251 (ilgums 1,5 gadi,
apjoms 62 KP)

InženierzinātĦu maăistra
akadēmiskais grāds datorsistēmās

Profesionālais maăistra grāds
datorsistēmās un sistēmanalītiėa vai
programmēšanas inženiera profesionālā
kvalifikācija (tikai studentiem ar bakalaura
akadēmisko grādu)

Doktora studiju programma 515251
(ilgums 3 gadi, apjoms 144 KP)
InženierzinātĦu doktora
akadēmiskais grāds

1. zīmējums. Shematisks studiju procesa attēlojums Datorsistēmu studiju
programmā
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2.1. Programmēšanas tehniėa studiju programma
2.1.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Profesionālo studiju koledžas līmeĦa programmas mērėis ir sagatavot studentus
patstāvīga profesionāla darba uzsākšanai programminženierijas nozarē, vai turpmākām
studijām profesionālā bakalaura līmenī.
Programmas uzdevumi ir:
• sniegt pamatzināšanas programmēšanā, datoru aparatūrā un tīklos;
• trenēt studentus sarežăītu programmproduktu un datoru profesionālā lietošanā;
• radināt studentus patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus;
• sniegt pamatzināšanas diskrētajā matemātikā, kā arī ekonomikas un humanitāro
izglītību studiju līmenim atbilstošā apjomā;
• pilnveidot studentu svešvalodu prasmi.
Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu
rezultātus, kā arī kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultātus, un apspriežot tos Lietišėo
datorsistēmu institūta Padomē un struktūrvienībās.
2.1.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums
Datorsistēmu programmas profesionālā virziena studijas studenti uzsāk RTU
Lietišėo datorsistēmu institūta koledžā, kas realizē trīsgadīgas studijas, sniedzot
profesionālu programmētāja izglītību un piešėirot programmēšanas tehniėa kvalifikāciju
(lietišėo datorsistēmu programmatūra, Latvijas Republikas PK 312108 un 313107).
Studiju ilgums koledžā ir 3 gadi (skat. 1. zīmējumu).
Studiju programmas saturs atbilst programmētāja 4. kvalifikācijas līmeĦa
profesijas standartam. Studiju programma veidota tādējādi, ka koledžā studējošie apgūst
daĜu no datorzinātĦu pamatpriekšmetiem, kas paredzēti inženierzinātĦu bakalaura
datorvadībā un datorzinātnē standartā, tādējādi radot pamatu turpmākām studijām
augstākās profesionālās kvalifikācijas (inženiera) iegūšanai. Pēc kvalifikācijas darba
aizstāvēšanas programmēšanas tehniėa kvalifikāciju ieguvušajiem ir tiesības turpināt
studijas Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studiju programmā.
Programma, dodot iespēju tālāk studēt profesionālā maăistra studiju programmā un
doktorantūrā.
2.1.3. Studiju programmas saturs
Datorsistēmu profesionālās programmas koledžas studiju līmenī studenti iegūst
zināšanas un profesionālu prasmi programmēšanā. Pirmajā studiju gadā studenti iegūst
pamatzināšanas, kas nepieciešamas programmēšanas tehniėa profesionālajai darbībai.
Otrajā studiju gadā dominē programmēšanas priekšmeti. Studenti apgūst arī datoru tīklus
un to administrēšanu, kā arī datu bāzu vadības sistēmas. Programmā paredzēti arī
vispārizglītojošie priekšmeti, no kuriem svešvalodas pieder pie ierobežotas izvēles
mācību priekšmetiem. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieĦem arodprakse un
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kvalifikācijas darba izstrādāšana, kas dod iespēju studentiem apgūtās zināšanas pielietot
praksē. Aizvadītajā mācību gadā būtiskas izmaiĦas studiju programmā nav izdarītas. Ir
modificēts dažu priekšmetu saturs, pievēršot lielāku vērību praksē ienākušajiem
tehniskajiem jauninājumiem.
2.1.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms
Datorsistēmu programmas koledžas līmeĦa studiju ilgums ir 3 gadi un kopējais
apjoms ir 120 KP. Kopējais studiju ilgums profesionālajā studiju programmā ir 5,5 gadi
un apjoms 220 KP.
2.1.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība
Datorsistēmu programmas koledžas līmeĦa studiju priekšmetu sadalījums
obligātajos priekšmetos (96,25%) un izvēles priekšmetos (3,75%) pa studiju priekšmetu
grupām parādīts 1. tabulā.

Priekšmetu grupa

Specializācijas
Vispārizglītojošie
Humanitārie/sociālie
Ekonomikas un vadības
Valodas
Arodprakse
Kvalifikācijas darbs

Obligātie
priekšmeti
(kredītpunkti)
60
5
2
2

Izvēles
priekšmeti
(kredītpunkti)

3
4
4
77 (96,25%)

3 (3,75%)

1. tabula
Summa
(kredītpunkti)
60 (75%)
5 (6,25%)
2 (2,5%)
2 (2,5%)
3 (3,75%)
4 (5%)
4 (5%)
80 (100%)

2.1.6. Kvalifikācijas darba izstrāde
Programmēšanas tehniėa kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda studiju programma,
jānostrādā arodprakse, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv kvalifikācijas darbs. Kvalifikācijas
darba tēmu apstiprina Lietišėo datorsistēmu programmatūras virziena profesionālās
kvalifikācijas komisija, kas formulē tā vērtēšanas kritērijus un principus. Kvalifikācijas
darba vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents. Kvalifikācijas darba publiskai aizstāvēšanai no
LDI profesoru grupu personālsastāva tiek izveidota profesionālās kvalifikācijas komisija.
Komisijas darbu vada priekšsēdētājs.
2.1.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātĦu apguves iespējas
Datorsistēmu profesionālo studiju koledžas līmeĦa studiju programma 12 KP
apjomā (15% no kopējā apjoma) nodrošina arī vispārizglītojošo, sociālo, ekonomikas un
humanitāro priekšmetu apguvi.
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Svešvaloda ir paredzēta kā ierobežotas izvēles priekšmets.
2.1.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Par Datorsistēmu studiju programmu latviešu valodā ir izstrādāti vairāki
informatīvie materiāli. Saviem spēkiem Lietišėo datorsistēmu institūts izdod bukletu ar
informāciju par institūtu un studiju iespējām tajā, ko izplata arī koledžas studentu vidū.
Vidusskolēniem ir domāts speciāls buklets par studijām RTU koledžā, kas galvenokārt
tiek izplatīts ikgadējās izstādes Skola** laikā.
Sīkākas ziĦas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas dokumentā
Akadēmisko studiju programmas "Datorsistēmas" pašnovērtējuma ziĦojums.

2.2. Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programma
2.2.1. Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programmas specifiskie
mērėi un uzdevumi
Profesionālās bakalaura studiju programmas (455251) mērėis ir nodrošināt valsts
ekonomikas vajadzībām atbilstošas profesionālas studijas datorzinātnes nozarē un sniegt
otrā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību datorsistēmu apakšnozarē, sagatavojot
inženieri datorsistēmās praktiskam darbam ar programmēšanas inženiera profesijas
standarta 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu kvalifikāciju. InženierzinātĦu profesionālā
bakalaura grāda datorsistēmās ieguvušajiem ir iespēja turpināt studijas profesionālajā
maăistratūrā.
Datorsistēmu bakalaura profesionālo studiju programma paredz lekcijās,
praktiskās un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās apgūt fundamentālos
inženierzinātĦu priekšmetus, datorsistēmu apakšnozares datorsistēmu projektēšanas,
lietišėo datorzinātĦu un lietišėo datorsistēmu programmatūras virzieniem atbilstošos
teorētiskos un informācijas tehnoloăijas priekšmetus, profesionālās specializācijas
priekšmetus, kā arī humanitāri sociālos, ekonomikas un vadības priekšmetus.
Profesionālās bakalaura studiju programmas (455251) mērėis ir nodrošināt valsts
ekonomikas vajadzībām atbilstošas profesionālas studijas datorzinātnes nozarē un sniegt
otrā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību datorsistēmu apakšnozarē, sagatavojot
inženieri datorsistēmās praktiskam darbam ar programmēšanas inženiera profesijas
standarta 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu kvalifikāciju. InženierzinātĦu profesionālā
bakalaura grāda datorsistēmās ieguvušajiem ir iespēja turpināt studijas profesionālajā
maăistratūrā.
Datorsistēmu bakalaura profesionālo studiju programma paredz lekcijās,
praktiskās un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās apgūt fundamentālos
inženierzinātĦu priekšmetus, datorsistēmu apakšnozares datorsistēmu projektēšanas,
lietišėo datorzinātĦu un lietišėo datorsistēmu programmatūras virzieniem atbilstošos
teorētiskos un informācijas tehnoloăijas priekšmetus, profesionālās specializācijas
priekšmetus, kā arī humanitāri sociālos, ekonomikas un vadības priekšmetus.
Bakalaura profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas
un iemaĦas, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī turpināt studijas profesionālajā
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maăistratūrā. Bakalaura profesionālo studiju laikā realizēto uzdevumu rezultātā students
iegūst:
• nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas norādītajos virzienos;
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnei un
risināšanai;
• prasmi izstrādāt atbilstošo programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras
vides un programmatūras rīkus;
• 26 nedēĜu ilgu praktiskā darba pieredzi;
• prasmi projektēt informācijas, datu bāzu, intelektuālas un programmatūras
sistēmas.
Realizējot formulētos uzdevumus, tiek īstenota padziĜinātu zināšanu apguve, kas
nodrošina iespēju izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās programmatūras sistēmas, un
sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskam un pedagoăiskam darbam datorsistēmu
apakšnozarē.
Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu
rezultātus, kā arī bakalaura darba (ar projekta daĜu) aizstāvēšanas rezultātus, un
apspriežot tos Lietišėo datorsistēmu institūta struktūrvienībās.
2.2.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums
Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studijas studenti uzsāk pēc
studiju pabeigšanas RTU LDI koledžā, kad iegūta programmatūras tehniėa kvalifikācija.
Studiju programma izveidota tādējādi, lai, izvēloties izglītības turpināšanas ceĜu, studenti
apgūtu augstākās tehniskās izglītības prasībām atbilstošu inženierzinātĦu vispārīgo
priekšmetu klāstu (paredzēti galvenokārt pirmajā un otrajā semestrī).
Bakalaura profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" ir veidota atbilstoši
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", RTU studiju reglamentam, Lietišėo
datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes
Domes un RTU Senāta lēmumiem. Studiju programma ir izvērtēta datorzinātnes nozares
studiju programmu komisijas sēdē un apstiprināta Lietišėo datorsistēmu institūta
Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes Dome un RTU Senāta
sēdēs.
"Datorsistēmu" programmas akadēmisko un profesionālo studiju struktūra ir
saskaĦota un izstrādāta tā, lai bakalaura akadēmisko grādu ieguvušajiem būtu iespēja
iegūt 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu izglītību, bet profesionālā bakalaura grādu
ieguvušajiem būtu iespēja iegūt maăistra profesionālo grādu un turpināt izglītību
doktorantūrā.
2.2.3. Studiju programmas saturs
Datorsistēmu profesionālās studiju programmas koledžas līmeĦa saturs ir
aprakstīts šī ziĦojuma 2.1. sadaĜā. Tā kā koledžas līmenī studenti nav apguvuši
matemātikas pamatkursu vajadzīgajā apjomā un augstākās tehniskās izglītības prasībām
atbilstošus inženierzinātĦu vispārīgos priekšmetus, tie paredzēti profesionālā bakalaura
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studiju pirmajos divos semestros. Studiju programmā ir 2 veidu izvēles priekšmeti:
obligātās izvēles un brīvās izvēles priekšmeti. Obligātās izvēles priekšmeti bez
humanitāri sociālajiem un vadības priekšmetiem, un svešvalodas dod iespēju studentam
dziĜāk apgūt virkni datorzinātĦu priekšmetu, kas noderīgi viĦa turpmākajā profesionālajā
darbībā. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieĦem studiju darbu izstrāde, kas kopā ar
praktisko darbu un projekta daĜu pie bakalaura darba dod iespēju studentam praksē
pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos uzdevumus. Praktiskā darba vietu
students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu ir jāiesniedz atskaite.
Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programma paredz profilam
atbilstošo vispārizglītojošo kursu - matemātikas, ekonomikas, sociālās attīstības
modeĜu, ievada specialitātē, fiziskās audzināšanas; nozares teorētisko pamatkursu un
informācijas tehnoloăijas kursu - matemātikas (speckurss), fizikas, datormācības
(pamatkurss), elektrotehnikas un elektronikas, inženierėīmijas, datorgrafikas un attēlu
apstrādes pamatu, lietojumprogrammatūras, programmēšanas valodu, datorsistēmu
uzbūves, datu struktūru un algoritmu; nozares profesionālās specializācijas kursu datormācības (speckurss), darba aizsardzības, civilās aizsardzības, operētājsistēmu, datu
bāzu, datu bāzu pārvaldības sistēmu, datoru tīklu, programmēšanas tehnoloăiju,
objektorientētās programmēšanas, ievada mākslīgajā intelektā, adaptīvo datu apstrādes
sistēmu, objektorientētas sistēmanalīzes un projektēšanas, sistēmu inženierijas,
programmatūras izstrādes tehnoloăijas, algoritmu un programmēšanas metožu, tehniskā
nodrošinājuma sistēmu un komunikāciju, PHP valodas Web lietojumu izstrādē,
objektorientētās programmēšanas praktikuma, tīmekĜa tehnoloăiju, paralēlo procesu un
programmēšanas valodas ADA, lielu programmsistēmu izstrādes tehniku un rīku,
integrētā CASE rīka GRADE, CASE rīka ORACLE Designer, programmēšanas
datortīklu vidē, risinājumu apstrādes Microsoft vidē, informatīvo sistēmu drošības,
biznesoptimizācijas ar datortīkliem, lietojumrisinājumu izstrādes MACROMEDIA
FLASH vidē; kā arī humanitāro/sociālo un vadības priekšmetu un valodu apguvi.
Brīvās izvēles ietvaros paredzētas arī citu priekšmetu studijas.
Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studiju struktūra:
• Obligātie studiju priekšmeti
103 KP
o Vispārizglītojošie studiju kursi
14 KP
o Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloăijas kursi
37 KP
o Nozares profesionālās specializācijas kursi
52 KP
• Obligātās izvēles priekšmeti
14 KP
o Nozares profesionālās specializācijas kursi
8 KP
o Humanitāri sociālie un vadības priekšmeti
2 KP
o Valodas
4 KP
• Brīvās izvēles priekšmeti
6 KP
• Prakse
26 KP
• Bakalaura darbs (ar projekta daĜu)
12 KP
Kopā:
161 KP
Izvēles priekšmetus nākošajam studiju gadam studenti izvēlas iepriekšējā studiju gada
beigās.
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2.2.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms
Profesionālā bakalaura studiju programmas ilgums ir 4 gadi pilna laika studijās
vai 5 gadi nepilna laika studijās un apjoms 161 kredītpunkts.
2.2.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība
Profesionālās bakalaura studiju programmas Datorsistēmas sadalījums obligātajos
(87,58 %) un izvēles priekšmetos (12,42 %) pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts 1.
tabulā.
1. tabula
Priekšmetu grupas

Obligātie
Izvēles
priekšmeti
priekšmeti
(kredītpunkti) (kredītpunkti)
1. Vispārizglītojošie studiju kursi
14 (8,70 %)
2. Nozares teorētiskie pamatkursi
37 (22,98 %)
un informācijas tehnoloăijas kursi
3.
Nozares
profesionālās
52 (32,30 %)
8 (4,97 %)
specializācijas kursi
4. Humanitāri/sociālie un vadības
2 (1,24 %)
priekšmeti
5. Valodas
4 (2,48 %)
6. Brīvās izvēles priekšmeti
6 (3,73 %)
7. Prakse
26 (16,15 %)
8. Bakalaura darbs (ar projekta
12 (7,45 %)
daĜu)
Kopējais
studiju
programmas 141 (87,58 %)
20 (12,42 %)
apjoms

Summa
(kredītpunkti)
14 (8,70 %)
37 (22,98 %)
60 (37,27%)
2 (1,24 %)
4 (2,48 %)
6 (3,73 %)
26 (16,15 %)
12 (7,45 %)
161 (100 %)

Izvēles priekšmetus nākošajam studiju gadam studenti izvēlas iepriekšējā studiju
gada beigās.
2.2.6 Bakalaura darba (ar projekta daĜu) izstrāde
InženierzinātĦu profesionālā bakalaura grāda un inženiera profesionālās
kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda studiju programma, jānostrādā prakse, kā arī
jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs kopā ar projekta daĜu. Bakalaura darbs satur gan
pētniecisko, gan projekta daĜu un tā tēmu apstiprina Lietišėo datorsistēmu institūta
struktūrvienības vadītājs, kurā darbs tiek izstrādāts. Bakalaura darba vērtēšanai tiek
nozīmēts recenzents. Prasības bakalaura darbam ar projekta daĜu ir publicētas internetā.
Bakalaura darba publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts kvalifikācijas
komisija, kuras sastāvā ir jābūt ne mazāk par 50% darba devēju organizāciju pārstāvjiem.
Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kas pārstāv kādu no darba devēju organizācijām.
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2.2.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātĦu apguves iespējas
Datorsistēmu profesionālā bakalaura līmeĦa studiju programma dod iespējas
apgūt arī ekonomikas un vadības, kā arī humanitāros/sociālos mācību priekšmetus, kas
mācību plānā ir paredzēti kā obligātās izvēles priekšmeti, tādējādi nodrošinot visai plašu
izvēles spektru.
2.2.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Lietišėo datorsistēmu institūts popularizē savas studiju programmas, cenšoties
sniegt maksimālu informācijas apjomu par studiju iespējām un kvalitāti. Datorsistēmu
profesionālā studiju programma katru gadu tiek popularizēta Lietišėo datorsistēmu
institūta izdotajos izdevumos: LDI darbības aprakstā kalendārajam gadam, bukletos ar
informāciju par studiju iespējām RTU koledžā un Lietišėo datorsistēmu institūtā. Lai
popularizētu profesionālo studiju programmu, LDI regulāri atjauno informāciju fakultātes
stendā RTU galvenajā ēkā un internetā.
Informatīvos materiālus par profesionālo studiju programmu Datorsistēmas var
atrast fakultātes mājas lapā (www.cs.rtu.lv), kā arī katedru un profesoru grupu mājas
lapās, kuras tiek regulāri atjauninātas.
Informācija par profesionālo programmu ir publicēta arī “Izglītības ceĜvedī” un
žurnālā “Mērėis”.
Katru gadu LDI piedalās izstādēs “Skola**” un “Baltic IT&T”, lai popularizētu
studiju programmu. RTU organizē arī “Atvērto durvju dienas” un “Karjeras dienas”.
Stends ar informāciju atrodas RTU galvenajā ēkā KaĜėu ielā 1. LDI regulāri izdod
bukletus, kas domāti skolēniem un studentiem, lai viĦus informētu par piedāvātajām
studiju programmām un/vai specializācijām.

2.3. Datorsistēmu profesionālā maăistra studiju programma.
2.3.1. Datorsistēmu profesionālā maăistra studiju programmas specifiskie
mērėi un uzdevumi
Profesionālās maăistra studiju programmas (475251) mērėis ir nodrošināt
studentiem dziĜas zināšanas un prasmes datorzinātnē, programminženierijā un
datorsistēmu izstrādē saskaĦā ar Latvijas ekonomikas vajadzībām. Profesionālo maăistra
studiju programmu beigušie iegūst profesionālā maăistra grādu datorsistēmās. Studenti,
kas uzĦemti programmā ar inženierzinātĦu akadēmiskā bakalaura grādu datorvadībā un
datorzinātnē, izpildot papildprasības, iegūst profesijas standarta 5. kvalifikācijas līmenim
atbilstošu sistēmanalītiėa (datorsistēmu projektēšanas virzienam) vai programmēšanas
inženiera (lietišėo datorsistēmu programmatūras un lietišėo datorzinātĦu virzieniem)
kvalifikāciju.
Datorsistēmu maăistra profesionālo studiju programma paredz lekcijās, praktiskās
un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās un individuālā darbā apgūt
datorsistēmu izstrādāšanai un realizācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes,
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specializējoties datorsistēmu projektēšanas, lietišėo datorzinātĦu vai lietišėo datorsistēmu
programmatūras virzienos.
Datorsistēmu profesionālā maăistra studiju programma satur obligātos
priekšmetus, kas kopīgi visiem virzieniem, un specializējošos priekšmetus, kuri definē
profesionālo kvalifikāciju. Studentiem ir iespējas apgūt arī pedagoăijas, psiholoăijas,
ekonomikas un vadības priekšmetus.
Maăistra profesionālo studiju laikā tiek realizēti šādi uzdevumi:
• sniegt zināšanas sistēmu analīzē, kā arī informācijas sistēmu, datu bāzu sistēmu
un intelektuālo sistēmu projektēšanā un izstrādāšanā (datorsistēmu projektēšanas
virzienam);
• sniegt zināšanas par programmproduktiem, programmatūras sistēmām un vidēm,
kā arī tehnoloăijām un rīkiem lietišėo programmu izstrādāšanā (lietišėo
datorsistēmu programmatūras virzienam);
• sniegt zināšanas par problēmu analīzi, datorsistēmu modelēšanas un
programmēšanas metodēm (lietišėo datorzinātĦu virzienam);
• trenēt studentus sistēmu izstrādāšanas rīku profesionālā lietošanā (datorsistēmu
projektēšanas virzienam);
• trenēt studentus sarežăītu programmproduktu profesionālā lietošanā un
izstrādāšanā (lietišėo datorsistēmu programmatūras virzienam);
• trenēt studentus datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metožu praktiskā
lietošanā (lietišėo datorzinātĦu virzienam);
• dot 6 nedēĜu ilgu praktiskā darba pieredzi.

•

•

•

Studiju programmas uzdevumu realizācijas rezultātā
studenti iegūst dziĜas teorētiskas un praktiskas zināšanas:
1. sistēmu analīzē un informācijas, datu bāzu un intelektuālu sistēmu
projektēšanā (Datorsistēmu projektēšanas specializācijā);
2. programmēšanā, programmatūras izstrādes vidēs un sistēmās, un lietojumu
izstrādes tehnoloăijās un rīkos (Lietišėo datorsistēmu programmatūras
specializācijā);
3. programmēšanā, problēmu analīzē un datorsistēmu modelēšanā, lietojot
objektorientētas metodoloăijas (Lietišėo datorzinātĦu specializācijā).
studenti tiek trenēti:
1. lietot dažādas sistēmu izstrādes tehnikas un rīkus (Datorsistēmu projektēšanas
specializācijā);
2. izstrādāt un profesionāli lietot sarežăītus programmproduktus (Lietišėo
datorsistēmu programmatūras specializācijā);
3. lietot metodoloăijas un rīkus, kas pamatojas uz objektorientēto paradigmu,
datorsistēmu izstrādē (Lietišėo datorzinātĦu specializācijā).
studenti iegūst 6 nedēĜu ilgu praktiskā darba pieredzi.

Iegūtā izglītība nodrošina iespēju strādāt pie būtiski jaunu sistēmu un tehnoloăiju
izstrādes programmatūras un informācijas tehnoloăijas firmās, uzsākt zinātnisko un
pedagoăisko darbu un turpināt izglītību inženierzinātĦu doktora zinātniskā grāda
iegūšanai.
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2.3.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums
Studijas profesionālā maăistra programmā studenti uzsāk pēc profesionālā
bakalaura grāda un programmēšanas inženiera standarta 5. kvalifikācijas līmenim
atbilstošas kvalifikācijas iegūšanas. Studijas šajā programmā var uzsākt arī pēc bakalaura
akadēmiskā grāda iegūšanas. Papildus apgūstot profesionālās sagatavošanas priekšmetus
(10 KP), nostrādājot praksi (26 KP) un izstrādājot projekta daĜu (6KP) pie maăistra darba,
šie studenti vienlaicīgi ar profesionālā maăistra grādu iegūst sistēmanalītiėa vai
programmēšanas inženiera (atkarībā no apgūtajiem specializācijas priekšmetiem)
standarta 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu datorsistēmu inženiera kvalifikāciju.
Maăistra profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" ir veidota atbilstoši
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", RTU studiju reglamentam, Lietišėo
datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes
Domes un RTU Senāta lēmumiem. Studiju programma ir izvērtēta datorzinātnes nozares
studiju programmu komisijas sēdē un apstiprināta Lietišėo datorsistēmu institūta
Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes Dome un RTU Senāta
sēdēs.
"Datorsistēmu" programmas akadēmisko un profesionālo studiju struktūra ir
saskaĦota un izstrādāta tā, lai bakalaura akadēmisko grādu ieguvušajiem būtu iespēja
iegūt 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu izglītību, bet profesionālā bakalaura grādu
ieguvušajiem būtu iespēja iegūt maăistra profesionālo grādu un turpināt izglītību
doktorantūrā.
2.3.3. Studiju programmas saturs
Profesionālā maăistra studiju programma satur obligātos un obligātās izvēles
priekšmetus, kas, savukārt, dalās specializējošos un pedagoăijas, psiholoăijas,
ekonomikas un vadības priekšmetos. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieĦem studiju
darbu izstrāde, kas kopā ar praktisko darbu un projekta daĜu pie bakalaura darba dod
iespēju studentam praksē pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos
uzdevumus. Praktiskā darba vietu students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu
ir jāiesniedz atskaite.
Datorsistēmu maăistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošo
obligāto studiju priekšmetu - programmatūras plānošana un metroloăija, informācijas
sistēmu metodoloăijas, datortīklu operētājsistēmas, lielu datu bāzu administrēšana,
PROLOG un loăiskā programmēšana, sadalītu datu apstrāde datortīklos; obligāto izvēles
priekšmetu - intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes, datorsistēmu projektēšanas
rīku komplekts, lietišėās intelektuālās sistēmas, ievads risinājumu datorizētā apstrādē,
lietišėā datorgrafika, HTML valoda, projektu kvalitātes vadība, multibāzu sistēmas,
informācijas aizsardzība, lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra, vizuālā
programmēšana, moderno programmēšanas valodu praktikums, CASE rīki datu bāzu
projektēšanā, programmatūras izstrādes tehnoloăiskie līdzekĜi, deduktīvās datu bāzes,
tehniskā kibernētika, kā arī pedagoăijas, psiholoăijas, ekonomikas un vadības
priekšmetu apguvi.
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Datorsistēmu maăistra profesionālo studiju programmas struktūra:
Obligātie studiju priekšmeti
18 KP
Obligātās izvēles priekšmeti
18 KP
o Specializējošie priekšmeti
16 KP
o Pedagoăijas, psiholoăijas, ekonomikas un vadības
priekšmeti
2 KP
• Prakse
6 KP
• Maăistra darbs
20 KP
Kopā:
62 KP
•
•

Programma paredz trīs specializācijas, ko nosaka obligātie izvēles priekšmeti:
I. Datorsistēmu projektēšanas virzienam
1. Intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes
2. Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
3. Projektu kvalitātes vadība
4. Multibāzu sistēmas
5. CASE rīki datu bāzu projektēšanā
Specializācijas priekšmetu apguve Ĝauj piešėirt sistēmanalītiėa profesionālo kvalifikāciju.

II. Lietišėo datorsistēmu programmatūras virzienam
1. Lietišėās intelektuālās sistēmas
2. Ievads risinājumu datorizētā apstrādē
3. Informācijas aizsardzība
4. Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
5. Programmatūras izstrādes tehnoloăiskie līdzekĜi
Specializācijas priekšmetu apguve Ĝauj piešėirt programmēšanas inženiera profesionālo
kvalifikāciju.

III. Lietišėās datorzinātnes virzienam
1. Lietišėā datorgrafika
2. HTML valoda
3. Vizuālā programmēšana
4. Moderno programmēšanas valodu praktikums
5. Programmatūras riska analīze
6. Tehniskā kibernētika
Specializācijas priekšmetu apguve Ĝauj piešėirt programmēšanas inženiera profesionālo
kvalifikāciju.
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Studentiem ir brīva pieeja internetam visās piecās LDI datorklasēs (kopumā 160
datori) un Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes (DITF) SkaitĜošanas
centra 4 datorklasēs (vairāk nekā 100 datoru). Studenti tiek iesaistīti katedru un profesoru
grupu zinātniskajā darbā, lai iegūtu iemaĦas strādāt ar zinātnisko literatūru un apgūtu
darbu grupās. Studentiem ir iespējas piedalīties RTU zinātniskās konferencēs un
publicēties RTU zinātnisko rakstu krājuma 5. sērijas Datorzinātne, Lietišėās
datorsistēmas izdevumos.
2.3.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms
Profesionālā maăistra studiju programmas ilgums ir 1,5 gadi pilna laika studijās
vai 2 gadi nepilna laika studijās un apjoms 62 kredītpunkti. Bakalaura akadēmisko grādu
ieguvušajiem studiju ilgums ir 2,5 gadi un apjoms 104 KP.
2.3.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība.
Profesionālās maăistra studiju programmas Datorsistēmas sadalījums obligātajos
(70,97 %) un izvēles priekšmetos (29,03 %) pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts 2.
tabulā.
2. tabula
Priekšmetu grupas

1. Obligātie studiju priekšmeti
2. Specializējošie priekšmeti
3. Pedagoăijas, psiholoăijas,
ekonomikas
un
vadības
priekšmeti
4. Prakse
5. Maăistra darbs
Kopējais studiju programmas
apjoms

Obligātie
priekšmeti
(kredītpunkti)
18 (29,03 %)

6 (9, 68 %)
20 (32, 26 %)
44 (70, 97 %)

Izvēles
priekšmeti
(kredītpunkti)

Summa
(kredītpunkti)

16 (25,81 %)
2 (3,22 %)

18 (29,03 %)
16 (25,81 %)
2 (3, 22 %)

18 (29, 03 %)

6 (9,68 %)
20 (32, 26 %)
62 (100 %)

2.3.6. Maăistra darba izstrāde
InženierzinātĦu profesionālā maăistra grāda iegūšanai ir jāizpilda studiju
programma, jānostrādā prakse, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv maăistra darbs, kas satur gan
pētnieciska rakstura, gan projektēšanas daĜu un kalpo par ievirzi studiju uzsākšanai
doktorantūrā. Maăistra darba tēmu apstiprina Lietišėo datorsistēmu institūta
struktūrvienības vadītājs, kurā darbs tiek izstrādāts. Studentiem, kas iepriekš ieguvuši
inženierzinātĦu bakalaura akadēmisko grādu datorvadībā un datorzinātnē, lai vienlaikus
ar inženierzinātĦu profesionālā maăistra grādu iegūtu arī profesionālo kvalifikāciju, kura
atbilst sistēmu analītiėa vai programmēšanas inženiera (atkarībā no izvēlētajiem obligātās
izvēles priekšmetiem) 5. kvalifikācijas līmeĦa profesiju standartiem, ir papildus jāapgūst
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profesionālās sagatavošanas priekšmeti (10 KP), jānostrādā prakse (26 KP) un jāizstrādā
projekta daĜa pie maăistra darba (6 KP). Maăistra darba apjoms ir 20 KP un tā vērtēšanai
tiek nozīmēts recenzents.
Bakalauru un maăistru darbu publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts
pārbaudījuma komisija, kurā saskaĦā ar RTU 2003. gada 28. aprīĜa sēdē pieĦemto "Valsts
pārbaudījuma komisijas nolikumu" ietilpst ne mazāk kā 5 speciālisti, no kuriem vismaz
50 % ir profesionālo organizāciju vai lielāko uzĦēmumu un iestāžu pārstāvji. Komisijas
darbu vada priekšsēdētājs, kuru rekomendē informācijas tehnoloăijas, telekomunikāciju
un elektronikas nozares profesionālās izglītības padome. Komisijas sastāvu apstiprina ar
RTU Rektora rīkojumu. Pārbaudāmā sniegumu vērtē un lēmumu par profesionālās
kvalifikācijas un profesionālā grāda piešėiršanu pieĦem saskaĦā ar minēto nolikumu.
2.3.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātĦu apguves iespējas
Programmā studējošajiem ir iespējas apgūt pedagoăijas, psiholoăijas, ekonomikas
un vadības priekšmetus no plaša izvēles priekšmetu klāsta.
2.3.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Informatīvos materiālus par profesionālo studiju programmu Datorsistēmas var
atrast fakultātes mājas lapā (www.cs.rtu.lv), kā arī katedru un profesoru grupu mājas
lapās, kuras tiek regulāri atjauninātas.
Katru gadu LDI piedalās izstādēs “Skola**” un “Baltic IT&T”, lai popularizētu
studiju programmu. Informācijas stends atrodas RTU galvenajā ēkā KaĜėu ielā 1.

2.3. Studiju programmas vērtējums no studentu un darba devēju
viedokĜa
Studentu nelielā skaita dēĜ RTU koledžā netika veikta studentu aptauja.
Pasniedzēji uzskata, ka pirmajos divos semestros ir grūti realizēt visus priekšmetu
programmā paredzētos mērėus reflektantu vājās sagatavotības un motivācijas dēĜ.
Aizvadītajā mācību gadā tika uzsākta profesionālā bakalaura un profesionālā maăistra
studiju programmas. Bakalaura profesionālo studiju programmas saturs ir saskaĦots ar
koledžas studiju programmu (ir veikta priekšmetu pielīdzināšana), lai koledžu beigušie
bez problēmām varētu studēt bakalaura profesionālo studiju programmā un iegūt
inženiera kvalifikāciju, kas atbilst 5. kvalifikācijas līmenim. Savukārt, maăistra
profesionālo studiju programmā ir saglabāti esošās inženiera studiju programmas
obligātie priekšmeti. Jaunajās akreditētajās profesionālā bakalaura un profesionālā
maăistra studiju programmās ir Ħemti vērā iepriekšējo gadu studentu aptauju rezultāti.
Tika paplašināta programmēšanas valodu JAVA, HTML un PHP apmācība.
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2.4. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
ZiĦas par fakultāti un studiju programmām, ieskaitot Datorsistēmu studiju
programmu, interesenti var atrast internetā fakultātes mājas lapā www.cs.rtu.lv, kā arī
atsevišėu struktūrvienību mājas lapās.

3. Studiju programmu perspektīvais novērtējums
3.1. Pasniegšanas metodes
Mācību plānā paredzētajos priekšmetos notiek lekcijas un praktiskie vai
laboratorijas darbi. Profesionālo studiju programmās, salīdzinot ar akadēmisko studiju
programmām, daudz lielāka vērība tiek veltīta praktisko iemaĦu apgūšanai, ko veicina
fakts, ka lielākajā daĜā priekšmetu lekciju apjoms nepārsniedz 50% no priekšmeta kopējā
apjoma. Pārējais laiks tiek veltīts praktiskiem, laboratorijas un/vai individuālajiem
darbiem.

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Studiju programmas realizācijai tiek izmantoti tie paši resursi, kas akadēmisko
studiju programmu realizācijai, tādēĜ šajā ziĦojumā tie nav aprakstīti (skat.
pašnovērtējuma ziĦojuma par akadēmisko studiju programmu 3.2. nodaĜu). Ir izstrādātas
mācību prakses darba programmas pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības
(koledžas) programmas ietvaros prakšu organizēšanai 4. un 6. semestrī. Ir uzsākts darbs
pie prakšu programmu izstrādes profesionālā bakalaura un profesionālā maăistra studiju
programmām.

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Profesionālo studiju programmu specifikas dēĜ, kur lielāka vērība tiek veltīta
praktisko iemaĦu apgūšanai, mazāk uzmanības veltot zinātniska rakstura jautājumiem,
šajās programmās studējošie regulārā zinātniskajā darbā nav iesaistīti.

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Noslēgtie līgumi ar mācību iestādēm, kuras gatavo speciālistus pēc pirmā līmeĦa
profesionālās izglītības programmām programmētāja un datorsistēmu un datortīklu
administratora specialitātēs (Rīgas Tehniskā koledža, RRC koledža, Liepājas Pedagoăijas
akadēmija), ir sākuši realizēties praksē, jo vairāki minēto mācību iestāžu absolventi ir
uzsākuši studijas Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programmā. Diemžēl
neizdevās turpināt sadarbību ar Rietumflandrijas augstāko tehnisko skolu (BeĜăija).
Noslēgtais līgums par studentu apmaiĦu uz prakses laiku ar Brēmenes lietišėo augstskolu,
kā arī par pasniedzēju apmaiĦu ar šo augstskolu praksē vēl nav realizējies.
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3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Turpināta sadarbība ar darba devēju organizācijām, iesaistot to pārstāvjus
kvalifikācijas darbu vērtēšanas komisiju darbā. Noslēgti līgumi par studentu prakses
nodrošināšanu ar šādiem uzĦēmumiem: maăistra profesionālas programmas ietvaros SIA “Tietoenator Alise”, SIA “S Fabrika”, SIA “DIATOM Enterprises”, SIA “Latvikon”,
AS “Latvenergo”, SIA “AV Tehnika”, SIA “EDDI”, SIA “ALT RD”, SIA RZEC
“Aviatest LNK”; pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas ietvaros SIA „Progmeistars”, SIA „Tilti Systems”, SIA „Ekonomikas un Informācijas Risinājumu
Aăentūra”, SIA “Novomedija”, SIA „Latgales autotransports”, AS “Lateko banka”.
Ir sagatavoti un iesniegti pieteikumi Eiropas sociālo fondu aktivitātes “Atbalsts
mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem”
atklātam konkursam. Sagatavošanas gaitā tika veiktas pārrunas ar daudziem darba
devējiem. Un noskaidrotas tās organizācijas, kas ir ieinteresētas Datorsistēmu
profesionālo programmu studentu prakšu organizācijā.
Augsti kvalificēti reālos projektos strādājoši speciālisti programmas realizācijā
tiek iesaistīti arī kā kvalifikācijas darbu vadītāji un Valsts kvalifikācijas komisijas locekĜi.
Tomēr pašnovērtēšanas komisija secina, ka sadarbība ar speciālistiem - praktiėiem ir
nepietiekama, un ir jādomā par šo speciālistu plašāku iesaistīšanu mācību procesā
profesionālo studiju līmenī.

4. Zināšanu vērtēšanas sistēma
Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos, atbilstoši to mērėiem, bez
lekcijām studiju plānā ir arī praktiskie un/vai laboratorijas darbi, kā arī studiju darbi.
Laboratorijas darbos iegūtie rezultāti studentam ir jāaizstāv. Vairākos priekšmetos
praktisko darbu vietā ir ieviesti individuālie darbi, kurus studenti var izpildīt ārpus
plānotajām nodarbībām sev izdevīgā laikā. Studiju darbi tiek novērtēti ar atzīmi, un arī tie
ir jāaizstāv, lai apstiprinātu iegūtās zināšanas un prasmes. Parasti obligātie priekšmeti
noslēdzas ar eksāmenu, bet izvēles priekšmeti ar ieskaiti. Visi eksāmeni notiek
rakstveidā, ko, tāpat kā eksāmenu novērtēšanu, reglamentē 2001. gada 17. decembra RTU
Senātā pieĦemtais "Nolikums par eksāmenu kārtošanu bakalaurantūrā, maăistrantūrā un
profesionālajās studijās". Vairākos priekšmetos, kuros kā vienīgais kontroles veids ir
paredzēts eksāmens, galīgā atzīme tiek izlikta kā vidējā svērtā atzīme, Ħemot vērā sekmes
visos priekšmeta plānā paredzētajos darbos, piemēram, praktiskajos un/vai laboratorijas
darbos, kontroldarbos un/vai mājas darbos (ja tādi ir paredzēti).
1. Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baĜĜu sistēmā vai ieskaite.
2. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.
Šie rādītāji atbilst RTU Senāta 2001. gada 29. janvāra lēmumam "Par pāreju uz
vienotu studiju rezultātu vērtēšanu" un RTU Senāta 2002. gada 25. maija lēmumam "Par
kritērijiem studiju rezultātu vērtēšanai".
Ar atzīmi tiek vērtēti arī kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti.
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5. Studējošo skaits
Profesionālajā studiju programmā studijas parasti uzsāk tie vidusskolu absolventi,
kuri vēlas pēc iespējas ātrāk iegūt profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju.
Diemžēl šādu motivētu studentu skaits RTU koledžā Rīgā joprojām ir neliels. 2004. gadā
koledžas studijās bija paredzētas 20 budžeta vietas un tika uzĦemti 20 studenti.
Profesionālā bakalaura studijās par valsts budžetu uzĦēma 25 studentus, bet profesionālā
maăistra studijās 66 studentus. Kopumā studentu kontingents profesionālajā programmā
ir vājāks, par ko liecina zemāk doto tabulu dati, un viĦi nespēj pilnībā apgūt profesionālo
studiju programmu, tādēĜ liels ir atskaitīto skaits. Pašnovērtējuma komisija uzskata, ka
jāpastiprina pirmā līmeĦa profesionālās studiju programmas popularizēšana, akcentējot
iespējas pēc tās absolvēšanas turpināt studijas, lai iegūtu gan inženiera kvalifikāciju, gan
profesionālā bakalaura un profesionālā maăistra grādus. Studentu skaits profesionālo
studiju programmās uz 2005. gada 3. martu dots 3., 4., 5. un 6.tabulā.

Studiju
Kurss
programma
Datorsistēmas I kurss
RDKD2
II kurss
III kurss
Kopā

Studiju
Kurss
programma
Datorsistēmas III kurss
RDCD0
IV kurss
Kopā

Studiju
Kurss
programma
Datorsistēmas I kurss
RDGD0
Kopā

Studentu
skaits
14

3. tabula. Koledžas studijas
Akadēmiskajā
Absolvējuši
atvaĜinājumā
programmu
1

7
3
24

Studentu
skaits
31

0
10
11

4. tabula. Profesionālā bakalaura studijas
Akadēmiskajā
Absolvējuši
atvaĜinājumā
programmu
0

7
38

Studentu
skaits
47

2

0
0

5

5. tabula. Profesionālā maăistra studijas
Akadēmiskajā
Absolvējuši
atvaĜinājumā
programmu
8

47

8

21

0

Studiju
Kurss
programma
Datorsistēmas II
kurss
(pēc
RDID1,2,3
bakalaura studijām)
RDQD2
III
kurss
(pēc
koledžas studijām)
Kopā

Studentu
skaits
23

6. tabula. Inženiera studijas
Akadēmiskajā
Absolvējuši
atvaĜinājumā
programmu
28

7

4

30

32
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6. Akadēmiskais personāls
Pašlaik profesionālo studiju programmas sākumposma koledžā realizācijā no LDI
akadēmiskā personāla piedalās:
• 3 pilnas slodzes zinātĦu doktori (profesore L. Zaiceva, asociētie profesori E.
Latiševa un J. Eiduks)
• 1 docents bez zinātniskā grāda (G. Matisons)
• 3 pilnas slodzes lektores bez zinātniskā grāda (M. Uhanova, N. Prokofjeva, J. Bule)
• 1 nepilnas slodzes lektors bez zinātniskā grāda (V. Andersons)
• 2 asistentes (V. Vinogradova un L. Survilo).
Pārējos priekšmetus pasniedz citu struktūrvienību pasniedzēji.
Tā kā profesionālā bakalaura un profesionālā maăistra studiju programmu
realizācijā piedalās praktiski tas pats akadēmiskais personāls, kas realizē akadēmisko
studiju programmu Datorsistēmas, tad šajā ziĦojumā informācija nav dublēta, un tā
atrodama pašnovērtējuma ziĦojuma par akadēmisko studiju programmu 6. nodaĜā.

7. Pašnovērtējums - SVID analīze
Apkopojot programmas pašnovērtējuma procesa rezultātus, iespējams izdarīt
programmas stāvokĜa analīzi, kas konspektīvā veidā sniegta 7. tabulā.
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7. tabula

•
•
•
•
•
•

Stiprās puses
Ir
kvalificēts
un
pieredzējis
akadēmiskais personāls
Programma ir populāra vidusskolu un
koledžu absolventu vidū
Programma
sniedz
plašas
un
daudzveidīgas zināšanas
Programmas absolventiem ir iespēja
turpināt studijas doktorantūrā
Ir prasībām atbilstošs datoru parks
Interneta
pieslēgums
nodrošina
vajadzīgās informācijas iegūšanu

•
•
•
•
•
•
•

Iespējas
• Datorsistēmu
projektēšanas
un •
programminženierijas nozare strauji
attīstās
• Labas atsauksmes no studentiem un •
darba devējiem par studiju kvalitāti
• Programmas absolventi būs pieprasīti
darba tirgū
• Labas
karjeras
perspektīvas •
absolventiem

Vājās puses
Maz gados jaunu pasniedzēju
Nepietiekami
aktīva
studentu
iesaistīšanās pētniecības darbā
Nepietiekama apgāde ar mācību
materiāliem un nozares periodiku
Mācību auditoriju aprīkojuma zemais
līmenis
Nav regulāru kontaktu ar darba
devējiem
Starptautiskā
sadarbība
studentu
apmaiĦā ir vāja
Nepietiekama finansējuma piesaiste no
industrijas un projektiem
Risks
Grūtības mācību procesā iesaistīt gados
jaunus
kvalificētus
pasniedzējus
(inženierzinātĦu doktorus)
Nebūs pienācīgs finansējums, lai
datorklases apgādātu ar moderno
datortehniku
un
licencētu
programmatūru
Reflektantu
sagatavotības
līmenis
joprojām veicinās augstu atskaitīšanas
procentu

Apkopojot 7. tabulā sniegto informāciju var teikt, ka pašreizējā periodā ir radušies
labvēlīgi apstākĜi profesionālās studiju programmas Datorsistēmas attīstībai (tāpat kā
atbilstošās datorzinātĦu apakšnozares attīstībai, kas nākotnē pie attiecīga finansējuma var
kĜūt par vienu no ienesīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā). Pat
visnelabvēlīgākajā finansu situācijā valstī nākotnē aizvien vairāk būs vajadzīgi
datorzinātĦu speciālisti, tādēĜ jāturpina speciālistu sagatavošana profesionālajā studiju
programmā Datorsistēmas. Galvenās grūtības pašlaik saistītas ar programmas finansiālo
nodrošinājumu (datortehnikas atjaunināšana, licencētas programmatūras iegāde, mācību
grāmatu izdošana un iegāde, auditoriju aprīkojums) un nodrošinājumu ar kvalificētiem
pasniedzējiem (doktorantūras zemā efektivitāte jaunu pasniedzēju piesaistīšanā,
datorfirmās strādājošo iesaistīšana mācību procesā relatīvi zemā atalgojuma dēĜ,
akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana starptautiskā apritē, starptautiski finansētu
zinātnisku projektu nelielais skaits).
Akadēmiskais personāls ir sagatavojis projekta pieteikumu “Profesionālās studiju
programmas pilnveidošana” ESF aktivitātes 3.2.3.2. Studiju programmu īstenošana un
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studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgās nozarēs
ietvaros.
Galvenie pasākumi programmas kvalitātes uzlabošanai ir sakopoti 8. tabulā.
8. tabula
N.p.
Pasākums
k.
1. Publicēt lekciju konspektus un citus mācību
materiālus, lai uzlabotu programmas kvalitatīvu
apguvi
2. Veikt regulāras studentu, absolventu un darba
devēju aptaujas, analizēt un izmanot to rezultātus
tālākai studiju procesa pilnveidošanai
3. Celt pasniedzēju kvalifikāciju (piedalīšanās
konferencēs, semināros, kvalifikācijas celšanas
kursos un tml.)
4. Panākt aktīvāku darba devēju līdzdalību studiju
procesā
5.
6.

7.

8.

Veicināt doktorantūras studentu iesaistīšanu
mācību procesā par stundu slodzes pasniedzējiem
Meklēt gados jaunus un kvalificētus nozarē
strādājošus speciālistus, kuriem ir spējas un
interese veikt zinātnisku darbu (doktorantūrā) un
pasniedzēja darbu ar nepilnu slodzi
Aktivizēt pasniedzēju iesaistīšana starptautiskos
projektos, nodrošinot apstākĜus kvalitatīvu
projektu pieteikumu sagatavošanai
Veicināt starptautisku mācību spēku apmaiĦu,
dodot iespēju LDI pasniedzējiem stažēties un
strādāt kā vieslektoriem citu valstu augstskolās,
un uzaicināt vieslektorus no ārzemēm

Atbildīgie,
laiks
Pasniedzēji,
pastāvīgi
Programmas direktors,
regulāri
Pasniedzēji,
pastāvīgi
Programmas
direktors,
struktūrvienību vadītāji,
pastāvīgi
Programmas direktors,
pēc iespējām
Programmas
direktors,
struktūrvienību vadītāji,
pastāvīgi
Programmas direktors,
pastāvīgi
Programmas direktors,
pastāvīgi

Datortehnikas aparatūras un programmatūras ārkārtīgi straujās attīstības dēĜ LDI
rīcībā esošā datortehnika, programmatūras vides un rīki noveco, un to atjaunināšanai ir
vajadzīgi ievērojami finansu resursi. Ja programma nesaĦems papildus finansējumu no
valsts budžeta, tad nākamajos 6 gados varētu būt šādi papildrisinājumi:
• līgumu slēgšana ar datorfirmām par to tehniskā aprīkojuma izmantošanu laboratorijas
darbu veikšanai, lietojot licencētus programmproduktus;
• turpināt iesākto praksi par atbalstu speciālistu sagatavošanā ieinteresētajām
organizācijām, pretim saĦemot to atbalstu datorklašu iekārtošanai.
Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem
faktoriem programmas attīstībā. Šobrīd studentu, tāpat kā absolventu un darba devēju,
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atsauksmes par programmu kopumā ir labas, lai gan ir izteiktas arī kritiskas piezīmes un
ieteikumi mācību procesa pilnveidošanai galvenokārt attiecībā uz praktiskiem
lietojumiem. Diemžēl studentu sagatavotība, studijas uzsākot, ar katru gadu pazeminās,
daĜai joprojām ir lielas grūtības saprast un lietot valsts valodu. Nelielais stipendiju skaits
spiež studentus sagādāt iztikas līdzekĜus strādājot, tāpēc sistemātiskām un nopietnām
studijām atliek mazāk laika. Šajā situācijā jāpopularizē studiju kredīta Ħemšanas iespējas
un jāatbalsta ierosinājumi stipendiju skaita palielināšanai. Perspektīvi studenti plašāk
jāiesaista institūtā veikto zinātnisko grantu tematikas izstrādāšanā. Jāveicina studentu
mobilitāte Eiropas Savienības programmas ERASMUS un citu starptautisko programmu
ietvaros. Vēl vairāk pūĜu jāveic programmas reklamēšanai un sabiedrības informētībai par
studiju iespējām. Bez atvērto durvju dienām, piedalīšanās izstādēs, reklāmas bukletu un
institūta tīmekĜa lapas uzturēšanas jāveic vēl citi pasākumi, piemēram, aăitācijas
pasākumi skolās ar matemātikas un fizikas ievirzi.
Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem ir jāaktivizē un jāievirza jaunā
kvalitātē. Gada laikā sadarbībā ar datorfirmām un citām organizācijām, kurās jau strādā
un strādās Datorsistēmu programmas absolventi (AS Dati, AS Exigen Latvia, TietoEnator
ALISE, Fortech, Baltic Data, VAR, Latvian Intelligent Systems, Baltic Technology Group,
Data Pro, IBM un SUN pārstāvniecības Latvijā, apdrošināšanas kompānijas, bankas,
ministrijas un pašvaldības, kā arī daudzas citas organizācijas), ir veicami šādi pasākumi:
• jāapkopo aptaujās iegūtā informācija par zināšanām un prasmēm, kas pašlaik
absolventiem pietrūkst, kā arī informācija par studentu vēlmēm programmas
pilnveidošanai, lai to iespēju robežās maksimāli tuvinātu prakses izvirzītajām
prasībām (pie tam aptaujām jābūt regulārām);
• jāveic pētījums par firmu un organizāciju vajadzību pēc datorspeciālistiem nākotnē, kā
arī nepieciešamām zināšanām un prasmi firmu un organizāciju perspektīvo attīstības
plānu realizācijā;
• jāsistematizē programmas absolventu apzināšana, kuri strādā specialitātē, izveidojot
datu bāzi;
• jāapkopo datorfirmu un citu organizāciju vajadzības pēc pārkvalificēšanās un
kvalifikācijas celšanas, lai uzsāktu attiecīgo kursu organizēšanu LDI, iesaistot par
pasniedzējiem arī firmu un organizāciju speciālistus.
Kā liecina aptaujas rezultāti, datortehnikas aparatūras un programmatūras
attīstības tendences un jaunākās informācijas tehnoloăijas tiek nepilnīgi atspoguĜotas
lekciju kursos. Šis aspekts nākotnē prasa koordinētas aktivitātes gan no katedru un
profesoru grupu puses, gan arī no programmas padomes puses. Tās varētu būt organizētas
metodisko semināru formā, bet programmas padomei būtu jāpanāk koordinēta jaunāko
sasniegumu atspoguĜošana lekciju kursos un jaunu kursu piedāvājuma paplašināšana,
īpaši brīvās izvēles priekšmetu piedāvājumā. Vienlaicīgi ir pakāpeniski jāpāriet uz
elastīgāku studiju programmas izveidi, kas iekĜautu lielus izvēles priekšmetu blokus, kā
arī jāpārorientē studiju process uz lielāku patstāvīgo studiju faktisko apjomu un
tālmācības iespēju izmantošanu.
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8. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde
SaskaĦā ar iepriekšējā gada pašnovērtējuma ziĦojumu, bija paredzēti šādi
pasākumi studiju programmas attīstībā un pilnveidošanā:
• Jāturpina programmas absolventu apzināšana, kuri strādā specialitātē, izveidojot datu
bāzi (datu bāze ir paplašināta).
• Jāpabeidz potenciālo prakses vietu apzināšana un līgumu slēgšana. Šis darbs ir veikts
un attiecīgie līgumi ir noslēgti.
Diemžēl resursu trūkuma dēĜ netika izdarīti pētījumi par firmu un organizāciju
vajadzībām pēc datorspeciālistiem nākotnē, kā arī viĦu nepieciešamām zināšanām un
prasmēm. To paredzēts veikt nākošajā studiju gadā.
Tā kā joprojām aktuāli ir pasākumi, kuru realizācijas mērėis ir studiju programmas
pilnveidošana tālākā nākotnē, aizvadītajā studiju gadā ir veikts darbs pie bakalaura un
maăistra profesionālo studiju programmu un mācību plānu izstrādes un ieviešanas.
Programmas ir akreditētas un turpinās to realizācija.

9. Kopsavilkums
Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem
faktoriem programmas attīstībā. Diemžēl studentu sagatavotība, uzsākot studijas koledžā,
nav visai augsta, jo reflektanti ar labāku sagatavotības līmeni dod priekšroku bakalaura
akadēmiskajām studijām. Tomēr zīmīgi ir tas, ka to studentu skaits, kas pēc akadēmiskā
bakalaura studijā izteica vēlēšanos turpināt studijas profesionālā maăistra studiju
programmā bija pat lielāks nekā to studentu skaits, kuri vēlējās studēt maăistra
akadēmiskajā programmā. Tas nozīmē, ka brīvas izvēles apstākĜos strauji ir cēlies
profesionālās studiju programmas prestižs, aug studējošo skaits tajās un studējošo
kvalitāte. Saglabājas tendence, ka pie nelielā stipendiju skaita lielākā daĜa studentu strādā,
tāpēc sistemātiskām un nopietnām studijām atliek mazāk laika. Šajā situācijā vairāk
vērības ir jāvelta mācību materiālu izvietošanai internetā. Sadarbība ar absolventiem un
darba devējiem ir jāievirza jaunā kvalitātē. Ir jāturpina firmu un organizāciju pārstāvju
piesaistīšana mācību procesam (pašlaik šis darbs tiek veikts praktiski tikai mācību
procesā iesaistot doktorantus, kuri nestrādā RTU).
Svarīgākie tālākā darba virzieni ir:
• Jāveic profesionālajā programmā studējošo aptauja, lai analizētu programmas
kvalitāti un to pilnveidotu.
• Jāpalielina elektroniski pieejamu mācību materiālu daudzums.
• Jāizstrādā profesionālās programmas absolventu un darba devēju aptaujas anketa un
jāizplāno aptauju veikšana, lai noskaidrotu darba tirgus vajadzības.
• Iespēju robežās jāorganizē studentu apmaiĦa ar radniecīgām ārvalstu augstskolām,
nodrošinot tiem praktiskā darba pieredzi.
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