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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Programmas mērķi
Programmas
stratēģiskos
mērķus
un
galvenos uzdevumus nosaka Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu
(LR MK 03.01.2002. noteikumi Nr.2), kas izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta
19.punktu.
Datorzinātnes mūsdienās ļoti strauji attīstās. Bakalaura studijām ir jādod
nozares teorētiskā bāze, bet tajā pašā laikā ir jāsagatavo jaunie speciālisti jauno
tehnoloģiju lietošanai. Studiju programma ir izstrādāta izejot no pieņēmuma, ka
jaunajiem studentiem, atnākot uz augstskolu nav padziļinātu zināšanu informātikas
jomā.
Programmas specifiskie mērķi ir:




gatavot speciālistus datorzinātnēs ar plašām zināšanām augstākajā matemātikā,
datorzinātņu un inženierzinātņu pamatos, kas ļautu patstāvīgi piemēroties
profesionālai darbībai mainīgos darba tirgus apstākļos, kā arī sagatavot
studējošos turpmākām zinātniskās pētniecības studijām;
sniegt studentiem ieskatu matemātiskās modelēšanas jomā, kā arī
pamatprasmes un iemaņas datorsistēmu administrēšanā.

Studiju programmas uzdevumi ir:




nodrošināt studentiem apstākļus un iespējas apgūt zinātniskus pamatus savai
profesionālajai darbībai un tālākizglītībai;
attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, pedagoģiskās iemaņas, prasmi
patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku
problēmu risināšanā;
radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu,
tostarp motivāciju turpināt mācības maģistra un doktora līmeņa studiju
programmās;

Plānotais rezultāts ir sagatavot speciālistu datorzinātnēs ar akadēmisko dabas
zinātņu bakalaura grādu, kura teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu līmenis ļauj




turpināt studijas dabas zinātņu maģistra līmeņa studiju programmās,
turpināt studijas augstākā līmeņa profesionālajās studiju programmās
informācijas tehnoloģijās 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai,
patstāvīgi un sistemātiski pilnveidot savas zināšanas un prasmes, lai
piemērotos profesionālai darbībai mainīgos darba tirgus apstākļos.
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2. STUDIJU SATURS UN ORGANIZĀCIJA

2.1.Studiju programmas nosaukums un iegūstamais grāds
Studiju programmas nosaukums: dabas zinātņu bakalaura akadēmiskā studiju
programma datorzinātnēs. (IT bakalaurs)
Studiju programmas kods:

4348100

Diploms:

akadēmiskā bakalaura grāds datorzinātnēs.

2.2.Nosacījumi studiju uzsākšanai un imatrikulācijai
Lai uzsāktu studijas dabas zinātņu bakalaura datorzinātnēs studiju programmā,
ir nepieciešama vismaz vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (trešais
kvalifikācijas līmenis).
Reflektantiem jābūt apguvušiem matemātiku un lietišķo informātiku vismaz
vidusskolas kursa apjomā, kuras, nepietiekamas sagatavotības gadījumā, jāapgūst
patstāvīgi.
Uzņemot programmā, tiek vērtēti centralizēto eksāmenu rezultāti matemātikā
(vai informātikā) un angļu valodā. Uzņemšanas kārtību reglamentē VeA uzņemšanas
noteikumi.

2.3.Studiju programmas struktūra
Ventspils Augstskolā studenta ieguldītā darba apjoma mērvienība ir
kredītpunkts. Vienam kredītpunktam atbilst darba apjoms 40 akadēmisko stundu
apjomā. Tas ir salīdzināms ar Eiropā lietoto ECTS sistēmu, lietojot koeficientu 1,5.
Ventspils Augstskolas gadījumā puse no laika atbilst kontaktstundām, ko students
pavada auditorijā vai datorlaboratorijā kontaktā ar pasniedzēju. Otra puse laika ir
pastāvīgais darbs ar literatūru, ar interneta resursiem, veicot mācību projektus un
praktiskos darbus individuāli vai kopā ar grupas biedriem.
Programmā ietilpstošās kursu grupas atbilst noteiktam kredītpunktu skaitam:
1. Obligātā daļa:
tostarp
- nozares pamatnostādnes
- aktuālās problēmas
- starpnozaru aspekti
2. Obligātās izvēles daļa:
- no pilnā piedāvājuma
3. Brīvās izvēles kursi:
4. Prakse (izvēles)
5. Bakalaura darbs:
1.


76 KP
(30 KP)
(28 KP)
(18 KP)
28 KP
(46 KP)
6 KP
(8 KP)
10 KP

Obligātās daļas (A) kursi iedalās:
-nozares pamatnostādnes kursi - augstākajā un diskrētajā matemātikā, datu
5





struktūrās un pamatalgoritmos, skaitliskajās un optimizācijas metodēs, kā arī
algoritmu teorijā un modelēšanas pamatos (objektorientētajā un haotisku
procesu modelēšanā);
nozares aktuālo problēmu kursi - satur galvenos programmēšanas un tās
tehnikas kursus, to skaitā objektorientēto programmēšanu un programmēšanu
tīmeklī, informācijas sistēmu analīzi un projektēšanu, kā arī programmu
izstrādes rīkus un vides.
starpnozaru aspektu kursi - ietver sevī kursus fizikā un elektronikā, angļu
valodā, kā arī ekonomikas, uzņēmējdarbības un nozares tiesību pamatos.

2. Obligātās izvēles (B) kursi nodrošina specializācijas iespēju divos apakš
virzienos:
(a) datorzinātnēs,
(b) modelēšanā.
3. Brīvās izvēles (C) kursi piedāvā iespēju apgūt vispārizglītojošas tēmas, kuras
netieši saistītas ar datorzinātnēm, bet zināšanas kuros ir būtiskas, lai paplašinātu
studentu redzesloku un sekmētu iespēju integrēties darba tirgū. Brīvās izvēles kurss
var būt jebkurš VeA pasniegtai studiju kurss, kurš nav šīs studiju programmas
obligātās daļas vai obligātās izvēles daļas kurss.

2.4. Studiju programmas plānojums
Dabaszinātņu bakalaura datorzinātnēs studiju programmas plānojums
pa semestriem, uzrādot kredītpunktus.
Nozares pamatnostādnes (obl.d.)
Matemātiskā analīze-1
Matemātiskā analīze-2
Lin. algebra un analītiskā ģeometrija
Matemātiskā loģika
Diskrētā matemātika
Datu struktūras un pamatalgoritmi
Algoritmu teorija
Varbūtību teorija un mat. statistika
Diferenciālvienādojumi
Skaitliskās metodes
Optimizācijas metodes
Objektorientētā modelēšana
Haotisku procesu modelēšana
Kopā (30)

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s.
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
4
6
8
4

Nozares aktuālās probl. (obl.d.)
Datorzinātņu pamati
Programmēšana
Objektorientētā programmēšana
Programmēšana tīmeklī (JAVA)
Vizuālās programmēšanas valodas
IS analīze un projektēšana

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s.
4
4
4
4
4
4
6

Programmu izstrādes rīki un vides
Kopā (28) 4

4

4

4

4
12

Starpnozaru aspekti (obl.daļa)
Angļu valoda
Uzņēmējdarbības pamati
Ekonomikas pamati
Nozares tiesību pamati
Fizika
Elektronika
Kopā (18)
Obligāto kursu KP skaits (76)
Obligāto kursu kopskaits (26)

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s.
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
2
16 14 16 14 16
6
6
6
6
5

Nozares obligātās izvēles kursi
Digitālā kartogrāfija un GIS
Kosmiskās IT
Datorgrafika
Operētājsistēmas
Atvērtā koda OS
Tīklu operētājsistēmas
Datu bāzu tehnoloģijas
Datu apstrādes sistēmas
Datorsistēmu arhitektūra un uzbūve
Periferiālās ierīces
LAN projektēšana un administrēšana
Komunicēšanās protokoli
Tīmekļa tehnoloģijas
IS drošība
Programmēšanas projektu vadīšana
Darba aizsardzība un ergonomika
Kopā (28)

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s.
(2) (2)
(2)
(2)
4
(4)
2
4
(4)
2
(2)
4
(2)
2
(2)
(4)
2
4
4
4
4
4
(8)

Prakse un patstāvīgie darbi
Prakse
Bakalaura darbs
Brīvās izvēles kursi

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s.
(8)
10
Kopā (10)
10
1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s.
Kopā (6)
2
2
2
20

Pavisam kopā

20

20

20

20

20

* Bez iekavām tabulā norādīti pastāvīgi nodrošināmie izvēles studiju kursi.
Ar iekavām tabulā norādīti periodiski nodrošināmie izvēles studiju kurs.
Obligātā daļa (A)
Obligātā izvēle (B)
Brīvā izvēle (C)

76 KP
28 KP
6 KP
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Bakalaura darbs
Programma kopā

10 KP
120 KP

2.5.Nosacījumi datorzinātņu bakalaura grāda iegūšanai
Programmas ilgums
Programmas apjoms
Kredītpunktu saturs :
Forma :

3 gadi (6 semestri)
120 kredītpunkti.
1 KP = 40 studenta darba stundas nedēļā.
Klātienes pilna laika studijas

Lai iegūtu akadēmisko bakalaura grādu datorzinātnēs, ir nepieciešams:
 Apgūt šajā programmā minētos studiju kursus 110 kredītpunktu apmērā (76 no
A daļas, 28 no B daļas un 6 no C daļas),
 Izstrādāt un aizstāvēt 10 kredītpunktiem atbilstošu bakalaura darbu
datorzinātnēs.

2.6.Studiju programmas atbilstība augstāko akadēmisko
izglītību regulējošiem dokumentiem
Studiju programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu
un Latvijas Republikas Augstskolu likumu. Mēs esam veidojuši šo studiju programmu
atbilstošu visām Noteikumu par valsts akadēmiskās izglītības standartu (LR MK
2002.g. 3.janvāra noteikumi Nr.2) prasībām. Uzskatām, ka šī studiju programma
atbilst minēto normatīvo aktu formālajām prasībām.
Studiju programma atbilst Ventspils Augstskolas satversmei un studijas
regulējošiem dokumentiem. Studiju programma galvenajos virzienos atbilst arī ASV
profesionālo organizāciju Association for Computing Machinery (ACM), Association
for Information Systems (AIS), Association of Information Technology Professionals
(AITP) u.c. izstrādātajam dokumentam (standartam) ISO2002 Model Curriculum and
Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems, ar kuru tika
veikta programmas salīdzināšana izstrādāšanas gaitā.

2.7.Studiju programmas izvērtējums no Latvijas valsts,
Kurzemes reģiona un Ventspils Augstskolas interesēm
Globalizācijas procesi, modernās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
rada pilnīgi jaunus priekšnosacījumus darba tirgus attīstībai. Arvien biežāk darba
iespējas nosaka nevis konkrētā darbinieka atrašanās vieta, bet gan viņa kvalifikācija.
Jau tagad jebkuram programmētājam ir iespējams globāli piedalīties konkursos par
kāda programmēšanas projekta izstrādi. Uzlabojoties digitālajiem sakariem, šādas
darba iespējas pavērsīsies arī citu nozaru speciālistiem. Šīs attīstības tendences
garantē nepieciešamību pēc datorzinātņu speciālistiem daudzus gadus uz priekšu, jo
jauno servisu un pakalpojumu attīstīšanai būs nepieciešami datorzinātņu speciālisti.
Studiju programmas izveide Ventspils Augstskolā atbilst Latvijas nacionālās
programmas “Informātika” un sociāli-ekonomiskās programmas eLatvija. mērķiem un
uzdevumiem. Tā atbilst arī Latvijas nacionālā attīstības plāna prioritātēm. 2004. gadā
Latvijā ir izstrādāta nacionālā programma “Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras
bāzes attīstība un pilnveidošana”, kurā arī ir uzsvērta nepieciešamība paātrināt
informācijas sabiedrības veidošanas procesus.
Kurzemes reģionā būtisku ietekmi uz informatizācijas līmeni ir atstājis

8

projekts eVentspils. Tas ir uzlabojis iedzīvotāju zināšanu līmeni IT jomā, piekļuves
iespējas elektroniskiem dokumentiem un stimulējis e-demokrātijas attīstību. Tomēr,
neskatoties uz piedāvātajām iespējām, iedzīvotāju aktivitāte moderno tehnoloģiju
izmantošanā ir pārāk maza. Situācija mainīsies jauniem cilvēkiem, kuri dabīgā veidā
ieaug šajā e-vidē, akceptē to un bez tās nevar iztikt, ienākot darba vietās. Tādēļ skaidri
redzams, ka bakalaura studiju programmā datorzinātnēs studējošie studenti, kuri
objektīvi ir ieauguši e-vidē, atstāj pozitīvu iespaidu uz reģiona ekonomisko un sociāli
politisko attīstību.
Informācijas tehnoloģiju un datorzinātņu attīstīšana Ventspils Augstskolā ir
iestrādāta VeA attīstības koncepcijā.

2.8.Salīdzinājums ar citām līdzīgām studiju programmām
No Latvijā realizētajām bakalaura līmeņa datorzinātņu programmām
salīdzināšanai tika izvēlētas abās Latvijas vadošajās universitātēs (LU un RTU)
akreditētās studiju programmas datorzinātnēs un informācijas tehnoloģijās, kā arī
otrajā Kurzemes reģiona augstskolā (LPA) realizētā datorzinātņu programma. Visas
trīs šīs bakalauru studiju programmas ir akadēmiskās un tās tika izvēlētas
salīdzināšanai, kā Latvijā kompetentāko datorspeciālistu veidotas un, tādejādi,
vislabāk atbilstošas bakalaura līmeņa izglītības prasībām. Salīdzinot ar RTU
Inženierzinātņu bakalaura datorvadībā un datorzinātnēs studiju programmu, VeA
dabas zinātņu bakalaura studiju programma datorzinātnēs satur mazāku nozares
obligātās izvēles kursu klāstu, bet lielāku matemātikas kursu piedāvājumu. Šajā ziņā
mūsu programma ir tuvāka Latvijas Universitātes datorzinātņu bakalaura studiju
programmai. LPA realizētā datorzinātņu bakalaura studiju programma īstenībā arī
maz atšķiras no LU programmas, jo abu šo studiju programmu autori ir lielā mērā
izmantojuši tās idejas, kas vēlāk tika iestrādātas programēšanas inženiera profesijas
standartā. VeA dabas zinātņu bakalaura studiju programma datorzinātnēs atšķirīgā
iezīme ir orientācija uz matemātiskās modelēšanas virzienu, kas iestrādāts gan
matemātikas un programmēšanas kursu pasniegšanas īpatnībās, gan arī piedāvājot uz
to orientētus nozares obligātās izvēles kursus.
No ārzemēs realizētajām bakalaura līmeņa datorzinātņu programmām
salīdzināšanai tika izvēlētas Kaizerslauternas Tehniskā Universitātē Vācijā un
Lielbritānijā Līdas ( Leeds ) Universitātē piedāvātās bakalaura studiju programmas.
Kaizerslauternas Tehniskā Universitāte Vācijā piedāvā 6 semestru studiju
programmu datorzinātņu (informātikas) bakalaura grāda iegūšanai. Tālāk ir iespējas
studijas turpināt maģistra (4 semestri) un doktora (8-10 semestri) grādu iegūšanai.
Bakalaura studiju programmas kopējais apjoms atbilst 174 ECTS jeb 116 Latvijas
kredītpunktiem. Atgādināsim, ka VeA programmas apjoms ir 120 kredītpunkti.
Kredītpunktu sadalījums pa atsevišķām sadaļām ir redzams tabulā.
Augstskola

Nozares
pamatnost
ādnes

Nozares
aktuālās
probl.

Starpnozar
u aspekti

Nozares
obl. izv.

Bakalaura
darbs

Brīvā izv.

KL TU

25

38

19

26

8

-

VeA

30

28

18

28

10

6

Galvenā atšķirība ir novērojama pirmajā un otrajā kolonā. Taču šeit ir
jāuzsver, ka kursu dalījums starp abām sadaļām ir ļoti nosacīts. Ventspils Augstskola
pie nozares pamatnostādnēm ir iekļāvusi tādus kursus kā “Objektorientētā
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modelēšana”, “Haotisku procesu modelēšana”. Skaidrs, ka šos kursus varēja iekļaut
arī otrajā sadaļā, un tad vairs vērā ņemamu atšķirību nebūtu. Svarīgi ievērot, ka abu
pirmo sadaļu summa abās augstskolās atšķiras tikai par 4 kredītpunktiem.
Kaizerslauternas programmā liels akcents ir likts uz programmēšanu. Kursu
apjoms, kuri ir tieši saistīti ar programmēšanu sastāda 32 kredītpunktus. Atkarībā no
tā, kādus kursus students izvēlas 5. un 6. semestrī, šis apjoms var kļūt vēl lielāks.
Mūsu studiju programmā tieši ar programmēšanu saistīto kursu apjoms ir virs 34
kredītpunktiem. Taču ir jāatzīmē, ka visi kursi ir ne lielāki par 4 kredītpunktiem un
tādēļ kursu secība un pārskatāmība nav tāda, kā tas ir Kaizerslauternas TU. Tur
pirmos divus semestrus ir kursi“ Programmatūru izstrāde I, II” un 3. kursā seko
praktikums ar kopējo apjomu 17 kredītpunkti. Jāatzīmē, ka mūsu studiju programmā
praktikums kā apmācību forma, pagaidām nav ieviests. Mūsu kursiem pamatā ir
standarta shēma, kur lekcijas tiek kombinētas ar praktiskiem darbiem.
Iepazīstoties ar šo studiju programmu detalizētāk (A. Zemītis viesojās
Kaizerslauternas Universitātē un tikās ar šīs augstskolas speciālistiem), ir jākonstatē,
ka mūsu studiju programmai pietrūkst mijiedarbība ar uzņēmumiem, kuri darbotos
jauno tehnoloģiju jomā. Ir paredzams, ka Ventspils ZTP varētu šādus uzņēmumus
piesaistīt. Taču šai brīdī ir jāizmanto starpaugstskolu kontakti, lai mūsu studenti un
pasniedzēji šīs jaunās tehnoloģijas varētu apgūt. Mēs domājam par iegulto
(“embedded”) sistēmu tehnoloģijām, attēlu un signālu apstrādi u.c. kā par VeA
mācību un pētnieciskās darbības smaguma punktiem. Konkrēts solis šai virzienā ir
projekta idejas pieteikums Eiropas Komisijas Sokrates programmā par “Mobilo
tehnoloģiju programmatūrām” kopā ar Somijas un citu valstu partneriem. Tā kā šobrīd
VeA vēl netiek piedāvāts datorgrafikas kurss, 2005. gada vasarā ir plānota vasaras
skola par datorgrafikas aktuāliem jautājumiem ar Kaizerslauternas TU speciālistu
piedalīšanos.
Kaizerslauternas TU studiju programma koncentrētākā veidā piedāvā
teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas ļauj pēc iespējas ātri uzsākt darbu profesijā un
no ārpusnozares priekšmetiem tiek pasniegti tikai: “Ekonomikas pamati”, “Projektu
vadība”, “Prezentācijas māksla”. VeA izstrādātā studiju programma dod ievērojami
plašāku kopējo zināšanu spektru, neapstājoties uz nozares speciālajiem kursiem.
Kopumā ir jāsecina, ka VeA studiju programma pamatā atbilst Kaizerslauternas TU
bakalaura studiju programmai datorzinātnēs. Tajā pašā laikā mums vēl būtiski
pietrūkst speciālistu, kuriem būtu ciešs sakars ar praksi un tādēļ speciālo priekšmetu
piedāvājuma paplašināšana ir svarīgs nākotnes uzdevums.
Otrs mūsu studiju programmas salīdzinājums tika veikts ar līdzīgu studiju
programmu Lielbritānijā Līdas (Leeds) Universitātē, kura arī sagatavo speciālistus ar
bakalaura grādu datorzinātnēs. Studiju apjoms ir paredzēts trīs gadiem. Katra gada
laikā ir jāiegūst 120 Lielbritānijas kredītpunkti (pāreja uz Latvijas kredītpunktiem
dalot ar 3) Lai varētu programmas salīdzināt, turpmāk esam lietojuši Latvijas
kredītpunktu sistēmu. Pārskatu par Līdas studiju programmu var gūt no tabulas:
Augstskola

Nozares
pamatkursi

Nozares
aktuālās
problēmas

Obligātā
izvēle+starp
nozaru asp.

Brīvā izvēle

Bakalaura
darbs
(projekts)

Leed

33

33

34

7

13

VeA

30

28

46

6

10

Jākonstatē liela atbilstība abu augstskolu piedāvātajos kursos. Kā atšķirība ir
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jāatzīmē, ka Līdas Universitātes studiju programma faktiski neparedz kursus, kas ir
saistīti ar fundamentālām zinātnēm kā fizika vai elektronika. Arī matemātikas
priekšmeti tiek piedāvāti tikai 7 kredītpunktu apjomā. Tajā pašā laikā atšķirībā no
Kaizerslauternas TU, var izvēlēties tikai ar specialitāti saistītus kursus, Līdas
universitātē ir piedāvāta iespēja apmeklēt jebkuru no kursiem, kuri ir pieejami Līdas
Universitātē 7 kredītpunktu apjomā. Pamatā visa uzmanība tiek veltīta tikai un vienīgi
datorzinātņu nozarei un paša studenta kā datorzinātņu nozares speciālista attīstībai.
Šai sakarībā ir jāatzīmē, ka pirmajā studiju gadā tiek piedāvāts kurss “Speciālista
attīstība I”, kurā studentam tiek mācīts darbs ar literatūru, profesionālu ziņojumu
sagatavošana un atskaišu rakstīšana. Trešajā gadā ir kursa turpinājums, kur faktiski
tiek piestrādāts pie jaunā profesionāļa darba stila, pie darba grupās, projektu
vadīšanas. No Līdas Universitātes esam mācījušies projekta darba (atbilst mūsu
bakalaura darbam) organizēšanas principus. Lai atvieglotu studentam darba veikšanu,
ir ieviesta punktu sistēma katram projekta etapam: problēmas apzināšana (20),
risinājuma atrašana (40), rezultātu izvērtēšana (20), darba uzrakstīšana (15), projekta
pieredzes izvērtēšana (5). Izvēles kursus Līdas Universitātē ir iespējams ņemt no
vairākām grupām (plūsmām): mākslīgā intelekta grupa, datorzinātņu grupa, datu bāžu
grupa, datorgrafikas un lietotāju saskarnes grupa, informācijas sistēmas grupa,
operāciju pētīšanas grupa, zinātniskās skaitļošanas grupa, programmatūru inženierijas
grupa, sistēmu grupa. Arī Ventspils Augstskolā šo grupu kursi ir pārstāvēti un tiek
strādāts pie piedāvājuma paplašināšanas, ko panākot varēs runāt par dažādu
specializāciju izveidi. Savukārt VeA dabas zinātņu bakalaura studiju programma
datorzinātnēs satur lielāku matemātikas un modelēšanas kursu piedāvājumu, kas,
mūsuprāt, ir būtiski nepieciešams dabaszinātņu programmai (pretstatā izvērstākiem
datorzinātņu teorētiskajiem kursiem). Tāpat uzskatam, ka VeA piedāvātās ekonomikas
un uzņēmējdarbības pamatu zināšanas datorzinātņu speciālistiem Latvijas apstākļos ir
būtiski nepieciešamas.
VeA studiju programma, neskatoties uz atšķirībām akcentos, pilnībā nosedz
visas tās pašas tēmas, kādas tiek piedāvātas Līdas Universitātēs datorzinātņu
bakalaura studiju programmā un, mūsuprāt, labāk atbilst tieši Latvijas apstākļiem.

2.9.Akadēmiskais personāls
Akadēmisko bakalaura studiju programmu datorzinātnēs realizē 23 docētāji.
Tai skaitā:
· 1 profesors
· 7 asociētie profesori,
· 1 docente,
· 12 lektori,
· 2 asistenti
Skatīt pielikumā
Pamatdarbā Ventspils Augstskolā strādā 15 docētāji, kas ievēlēti uz 6 gadiem. Lai
nodrošinātu kvalitatīvāku jaunu kursu uzsākšanu, tiek piesaistīti kvalificēti speciālisti
no citām Latvijas augstskolām, iestādēm un IT firmām. Uz darba līguma pamata
strādā 8 docētāji, kas realizē mācību kursus, kuriem pagaidām nav pasniedzēju
Ventspilī uz vietas. 2 no viņiem tiks ievēlēti par VeA docētājiem tuvākā laikā.
Studiju programmā nodarbinātie docētāji aktīvi piedalās starptautiskos projektos
un konferencēs, izstrādā mācību un metodiskos materiālus, tādējādi nepārtraukti
pilnveidojoties un ceļot savu kvalifikāciju (skatīt pielikumos).
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Docētāju pamatsastāvu dabas zinātņu bakalaura studiju programmas
datorzinātnēs realizācijai veido pieci Ventspils Augstskolā pamatdarbā strādājoši
profesori un asociētie profesori:






Dr.math. Aivars Zemītis (LZA korespondētājloceklis),
Dr.habil.phys. Juris Žagars (LZA korespondētājloceklis),
Dr.math. Jānis Vucāns,
Dr.phys. Sergejs Hiļkevičs,
Dr. math. Gunārs Grizāns.

Sniedzam īsu ieskatu minēto profesoru zinātniskajās interesēs un sasniegumos:
Dr.math. Aivara Zemīša (LZA korespondētājloceklis) zinātniskās
intereses ir saistītas ar matemātisko modelēšanu un informācijas tehnoloģiju
izmantošanu šajā jomā. A.Zemītis10 gadus ir nostrādājis Vācijā Kaizerslauternes
Universitātē un Fraunhofera Industriālās Matemātikas
Institūtā.
Galvenās
pētnieciskās aktivitātes ir bijušas saistītas ar industriāliem projektiem, kuru mērķis ir
novest matemātiskās modelēšanas sasniegumus līdz programmproduktam. Pašreizējās
projektu aktivitātes ir aprakstītas sadaļā 5.1. (skat. 25. lpp.).
Viņa zinātniski - pedagoģisko veikumu raksturo tas, ka viņš bijis otrais vadītājs
Mathias Moog sagatavotajai doktora disertācijai Kaizerslauternes Universitātē
(pamatvadītājs prof. H.Neunzert). Darba tēma: “Level Set Methods for Hele-Shaw
Flow”. Doktora grāds piešķirts 2000. gadā.
Dr.habil.phys. Jura Žagara (LZA korespondētājloceklis) zinātniskās
intereses saistītas ar kosmisko informācijas tehnoloģiju izmantošanu un viņa
zinātnisko veikumu pēdējo sešu gadu laikā raksturo zinātnisko projektu vadīšana un
līdzdalība nozaru ekspertu komisijās (NEK) un starptautiskās organizācijās, kas
aprakstīts sadaļā 5.1. (25. lpp.)
Viņa zinātniski - pedagoģisko veikumu pēdējos gados raksturo tas, ka viņš bijis
maģistra darbu vadītājs sekojošiem studentiem – I.Abakumovs (LU, 1999.-2001),
M.Krastiņš (LU, 2000.-2002), A.Jegorovs (LU, 2002-2003) u.c., kā arī promocijas
darba konsultants K.Salmiņam (LU, 1999.- 2002.)
Dr.math. Jāņa Vucāna zinātniskās intereses ir saistītas ar lietišķās
matemātikas metožu un informācijas tehnoloģiju pielietojumiem ekonomikā. Viņa
akadēmisko un zinātnisko veikumu IT jomā raksturo izdotā mācību grāmata 2 daļās
„Logistics Information Systems” (līdzautori: E.Ginters, u.c.); Jumi Ltd., Riga, 2002;
ISBN: 9984-30-021-8; Part 1 – 380pp., Part 2 -302pp. un līdzdalība EK projektos,
piemēram, Leonardo da Vinči programmas projektā LOGIS (Long Distance Tutorial
Network in „Logistics Information Systems” based on WEB Technologies) –
LV/00/b/f/pp-138.003. Projekta realizācijas laiks: 2000.gada 1.decembris – 2002.gada
31.maijs. un EK zinātnes un tehnoloģiju attīstības 5.ietvara programmas projekts
AVANTI (Added Value Access to New Technologies and services on the Internet).
Sīkāku informāciju par projektu LOGIS un tā realizācijas laikā izstrādāto produktu –
starptautiskai lietošanai domāto mācību materiālu komplektu studiju kursam
„Loģistikas informatīvās sistēmas” skatīt Internetā: www.logis-edu.com .
Dr.phys. Sergeja Hiļkeviča zinātniskās intereses ir saistītas ar
informācijas sistēmu projektēšanu un izmantošanu uzņēmējdarbībā, finansu tirgu
tehnisko analīzi un krīzes pārvaldību, viņa zinātnisko darbību pēdējo sešu gadu laikā
raksturo starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība vai izpilde (AVANTI Added Value Access to New Technologies and services on the Internet – (6.8 milj.
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Eiro) - izpilde, tehniskās komitejas loceklis (papildus informācija atrodama arī
http://www.edinburgh.gov.uk/libraries/avanti/Avanti.html )un zinātnisko līgumdarbu
vadība vai līdzdalība to īstenošanā (skat lpp.22). Viņa zinātniski - pedagoģisko
veikumu pēdējos gados raksturo tas, ka viņš bijis promocijas darba vadītājs
N.Bogdanovai “Multimediju apmācošo programmu projektēšana un izstrāde uz
kontekst-moduļa principa bāzes ” 2002 g. un maģistra darbu vadītājs studentiem:







Ņikuļins Fjodors. “Neironu tīklu izmantošana tehniskā analīzē”.
Dzintare Sandra. “Eiropas Savienības fondu piesaiste reģionālās ekonomikas
attīstībai”.
Bērziņa Ilze. “Problēmu diagnosticēšanas simptomi sākuma stadijā darbā ar
kreditiem”.
Grīnpauka Mārīte. “Uzņēmuma ekonomiskās darbības analīze, pamatojoties
uz grāmatvedības atskaitem.”
Kokars Artūrs. “Ventspils lidostas ģenerālās plānošanas un ekonomiskās
attīstības priekšnoteikunmi”.
Ozols Ģints. “Strateģisko lēmumu pamatojums”

Dr. math. Gunārs Grizāns pēc zinātņu doktora grāda iegūšanas ir
strādājis par sistēmu analītiķi un programmētāju, pēc tam darbojies apdrošināšanas
firmā un kļuvis par tās direktoru. Tieši apdrošināšanas jomā pēdējā laikā ir radušās
jaunas principiālas problēmas, kas prasa motivētus risinājumus. Dr. Grizāns par šiem
jautājumiem referēja Eiropas Komisijas 6. ietvaru prorammas projekta “NETIAM”
seminārā, kas notika 2004. gada vasarā. Viņa praktiskās dzīves pieredze
mijiedarbojoties ar viņa teorētiskajām zināšanām noteikti dod nozīmīgu stimulu
studiju programmas attīstībai. G. Grizāns uzsāka darbu Ventspils Augstskolā 2004.
gadā.
Informāciju par citu VeA dabas zinātņu bakalaura studiju
programmas datorzinātnēs realizācijā iesaistīto docētāju zinātniskā darba veikumu var
gūt no viņu radošajām un zinātniskajām biogrāfijām (curriculum vitae), kuras kā
pielikumi pievienoti šīs studiju programmas satura un īstenošanas aprakstam.

2.10.Docētāju programmēšanas pieredze
LZA korespondētājloceklis asoc.prof. J.Žagars (55 g.) vairāk kā 10
gadus ir strādājis kā aktīvs programmētājs LU, izstrādājot programmatūras Krievijas,
Austrumeiropas valstu un Somijas satelītobservatorijām. Viņa izstrādātās programmas
un to integrēti kompleksi (sistēmas) savulaik oficiāli tika plaši izmantotas Krievijas
Kosmisko pētījumu institūtā (Maskavā), Krievijas ZA Astronomijas institūtā
(Maskavā), Krievijas ZA Ļebedeva fizikas institūtā (Maskavā) un tā satelītu un
Mēness lazerlokācijas filiālē Krimā (Ukrainā), Prāgas tehniskajā universitātē (Čehijā),
Krievijas Centrālajā fizikāli tehnisko un radiotehnisko mērījumu institūtā (Irkutskā),
Maskavas enerģētiskā institūta Speciālajā konstruktoru birojā, Pulkovas observatorijā
(St.P.eterburgā), Krimas Astrofizikas observatorijā (Ukrainā), Somijas Ģeodēzijas
institūtā (Helsinkos), Užgorodas un Sahalīnas universitātēs, Potsdamas Ģeofizikālo
pētījumu centrā (Vācijā), Bulgārijas ZA Kosmisko pētījumu institūtā (Sofijā) u.c
vietās, kur viņš pats arī realizēja savas un savu LU kolēģu izstrādātās programmatūras
instalēšanu uz IBM-370 un IBM-PC klases datoriem un tās modernizāciju. Kaut arī ir
pagājuši vairāk nekā 10 gadi kopš šo programmēšanas produktu izstrādes beigām, tās
vēl joprojām Krievijā u.c. tiek izmantotas kā moduļi jaunākas paaudzes kosmosa
izpētes programmatūrās.
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LZA korespondētājloceklis, dr. math. asoc.prof. Aivars Zemītis (50
g.) ir vairāk kā 10 gadus strādājis Vācijā. Vispirms Kaizerslauternas Universitātē un
pēc tam Fraunhofera Industriālās Matemātikas institūtā. Darbs Vācijā bija saistīts ar
oriģinālu programmatūru izstrādi, kuras pēc tam tika nodotas kā programmatūru
produkti rūpniecības firmām. Ir bijis jāstrādā gan pie matemātisko modeļu izstrādes,
gan algoritmu izstrādes, gan programmēšanas (ieskaitot algoritmu realizāciju un
vizualizāciju). Programmatūras tika izstrādātas gan vienprocessora gan
daudzprocesoru datoriem. Ir strādāts uz 64 procesora datora nCUBE gan arī uz PC
klasteriem. Daudzprocesoru datoru gadījumā tika izmantota sistēma MPI (Message
Passing Interface). Programmatūru izstrādē izmatotas objektu orientētās modelēšanas
tehnikas un programmēšanas valoda C++. Ventspils Augstskolā A. Zemītis jau
vairākus gadus lasa programmēšanas kursus valodām Visual Basic, C++, Java. A.
Zemītis ir bijis kā otrais vadītājs doktora disertācijai Kaizerslauternas Universitātē,
kura bija veltīta līmeņkopu metodes (level set method) izmantošanai. Šī metode ir ļoti
aktuāla attēlu apstrādes un analīzes programmatūrās. Līmeņkopu metode ir piemērs
zinātniskai izstrādei, kura efektīvi darbojas principiāli atšķirīgās nozarēs. To izmanto
fizikālo procesu modelēšanā, kur jādarbojas ar tā saucamajām brīvajām virsmām. Bez
tam šī metode atradusi plašāku pielietojumu digitālajā attēlu apstrādē, ko paredzēts
nākotnē izveidot kā specializāciju VeA IT bakalauriem. Vācijā iesāktais darbs tiks
turpināts LZP granta ietvaros, kurā ir paredzēta sadarbība ar Nansī Universitātes attēlu
apstrādes grupu. A. Zemītis ir Eiropas Komisijas finansēta Socrates/Minerva
programmas projekta Codewitz vadītājs VeA. Šis projekts ir veltīts interaktīvo
apmācības līdzekļu izstrādei programmēšanas valodām C++ un Java un paātrina
programmēšanas iemaņu apguvi, atvieglojot studentu programmēšanas apmācību. Lai
mazinātu sarežģītību datoru programmēšanas studijās, tās tiek bāzētas uz vizuālo
apmācību, tā palīdzot studentiem labāk saprast un apgūt vielu, bet pasniedzējiem –
labāk izskaidrot un attēlot problēmas, kas saistītas ar dažādu programmēšanas
struktūru lietošanu.
Asocētā profesora Dr.phys. Sergeja Hiļkeviča darbs programmēšanas jomā
sākās Maskavas valsts Universitātes fizikas fakultātē (1971. gads, ALGOL,
FORTRAN, elektromagnētisko viļņu izplatīšanas matemātiskā modelēšana) un
turpinājās Zinātņu Akadēmijas Kodolfizikas institūtā (REDUCE, analītiskas
transformācijas). 1984-1988 g. tika veikts apjomīgs līgumdarbu cikls, kas ir saistīts
lauka kvantu teorijas metožu pielietošanu kondensētās vides teorijā, cietu ķermeņu
sabrukšanas modelēšanu pie lielu ātrumu sadursmēm. Pētījumu praktiskais
pielietojums saistīts ar speciālo tehnisko sistēmu izstrādāšanu un sabrukšanas procesa
optimizāciju pie liela ātruma sadursmēm un sprādzieniem.
No 1987.g. līdz 2000.g. S.Hiļkevičs vadīja strādāja par Daugavpils Universitātes
informātikas katedras vadītāju, kur izstrādāja un realizēja studiju kursus “Algoritmu
teorija”, “Programmēšanas valodas”, “Programmēšanas teorija un prakse”, “Formālas
specifikācijas”. Paralēli teorētisko kursu lasīšanai vairāku gadu tika veikti praktiskie
programmēšanas darbi: PASCAL, C++ – modelēšanas un optimizācijas uzdevumi,
ASSEMBLER – sistēmu programmēšana, automatizēta kompleksa izveidošana
pētījumiem cietvielu fizikā, FOXPRO, CLARION, ORACLE – datu bāzes. 1999.
gadā tika izstrādāta reālā laika tehniskās analīzes sistēma (DELPHI, PERL). 20022003. gados tika veikts līguma darbu cikls, kas ir saistīts ar satura vadības sistēmu
(CMS) izstrādi (PHP, SQL). 2004.gadā – investīciju efektivitātes analīzes sistēma.
Profesors Dr.math. Jānis Vucāns (48 g.), divdesmit gadus amatu savienošanas
kārtībā strādājot Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā, ir
izstrādājis programmatūru dažādu tehnisko procesu modelēšanai – piemēram, lādētu
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daļiņu kustības modelēšanai maināmos elektromagnētiskajos laukos, alumīnija
rūpnieciskās ieguves procesa modelēšanai lielizmēra kausēšanas krasnīs, u.c. Šie darbi
veikti sadarbojoties ar zinātniekiem no PSRS Zinātņu Akadēmijas Radiotehniskā
institūta, Latvijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūta, Pjēra un Marijas Kirī Parīzes
VI universitātes u.c. pētniecības iestādēm. Izstrādātā programmatūra kalpojusi par
eksperimantālo pamatu viņa 1988.gadā aizstāvētajai PSRS fizikas un matemātikas
zinātņu kandidāta disertācijai „Jaukta veida diferenciālvienādojumu sistēmu optimālās
vadības problēmas”. Kopš 1979.gada J.Vucāns Latvijas Universitātes Fizikas un
matemātikas fakultātes dažādu studiju programmu studentiem (pēdējos desmit gados datorzinātņu bakalaura programmas studentiem) pasniedz Optimizācijas skaitlisko
metožu kursu, kura praktiskā daļa saistīta arī ar programmēšanas līdzekļu
izmantošanu. Profesors J.Vucāns bija ar IT nozari saistīto Eiropas Komisijas finansēto
projektu LOGIS un AVANTI vadītājs Ventspils Augstskolā.
Asociētais profesors Dr.math. Gunārs Grizāns (45 g.), divpadsmit gadus ir
strādājis Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā, kur ir
izstrādājis programmatūru parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmu skaitliskai
risināšanai. Ir piedalījies projektos par skolu datorizāciju un programmatūras izstrādi
mācību procesa nodrošināšanai. 90to gadu sākumā ir strādājis Latvijas-ASV
kopuzņēmumā „Baltic Technology Group” par programmēšanas projektu vadītāju,
vadot dažādus projektus, tai skaitā saistītu ar banku informāciju sistēmu izstrādi.
Nesen noslēdzās Eiropas Komisijas 5. ietvara programmas projekts “Avanti”,
kurā ir iesaistītas 5 Eiropas pilsētu pašvaldības, tai skaitā Ventspils
(http://www.ventspils.lv) un attiecīgajās pilsētās atrodošās augstskolas, tai skaitā
Ventspils Augstskola. Pētījuma tēma bija veltīta jaunu saskarņu izstrādāšanai, kas
atvieglotu vienkāršajiem cilvēkiem kontaktus ar datoru un līdz ar to ļautu viņiem
izmantot pilnībā tās priekšrocības, ko var dot elektronisko dokumentu aprite. Pārējās
projektā iesaistītās pilsētas ir Levišama (Lewisham) (http://www.lewisham.gov.uk) un
Edinburga (http://www.edinburgh.gov.uk) (Apvienotā Karaliste), kā arī Kista
(http://www.kista.com) Zviedrijā. Projektā darbojās arī firmas “Microsoft” un
“Fujitsu”. Ventspils pašvaldības portālā sadaļā Ceļojums pa portālu ir iespējams
redzēt pirmos projekta rezultātus un redzēt un dzirdēt, kā AVANTI tēls iepazīstina
lietotājus ar portālu.
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3. MĀCĪŠANA UN ZINĀŠANU NOVĒRTĒŠANA
3.1.Studiju process
Studiju programma tiek īstenota 6 semestros, kur katrā no semestriem ir
jāapgūst pa 20 kredītpunktiem. Studiju programma tiek realizēta ar dažādu studiju
formu palīdzību. Tās ir gan lekcijas, gan semināri, diskusijas, praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi, literatūras analīze, mācību projekti un, ja iespējams, arī ekskursijas
uz uzņēmumiem. Mācību procesa realizēšanā svarīga loma ir dažādiem mācību
projektiem, kuri tiek izstrādāti atsevišķos studiju kursos. Kā piemēru var minēt
mācību projektus, kuru mērķis ir nostiprināt programmēšanas iemaņas. Projekta
izpildes laikā studentiem ir jāsagatavo programmatūra ar visu dokumentāciju. Darba
gaita ir jāatspoguļo mājas lapā un jāveic regulāras atskaites ar prezentācijām pārējiem
studiju kolēģiem un pasniedzējam.
Kursos, kas ir saistīti tieši ar datorsistēmu izmantošanu (datorsistēmu
uzbūve, programmēšana, datu bāzu un datortīklu tehnoloģijas) praktiskās nodarbības
tiek organizētas datorklasē tieši. Izmantojot datorprojektoru, pasniedzējs var visiem
norādīt uz svarīgiem vai grūti saprotamiem aspektiem. Vajadzības gadījumā
pasniedzējs var studentam palīdzēt tieši pie viņa datora, jo praktisko nodarbību laikā
katram studentam ir pieejams savs dators.
Brīvās izvēles kursus studenti var izvēlēties no Ventspils Augstskolas
piedāvātajiem kursiem, kā arī no kursiem, kurus piedāvā Ventspils Augstskolas
Mūžizglītība nodaļa.
Programmēšanas kursi ir svarīga bakalaura studiju programmas
datorzinātnēs sastāvdaļa. Tajā pašā laikā ir jāatzīst, ka tieši programmēšana rada
problēmas īpaši pirmo kursu studentiem. Galvenā problēma ir tā, ka sagatavotības
līmenis programmēšanā studentu vidū ir ļoti atšķirīgs. Daļa atnāk studēt ar daudzu
gadu pieredzi programmēšanā, citi ar to saskaras pirmo reizi tikai augstskolā. Skaidrs,
ka te pēc būtības ir vajadzīga individuāla pieeja. Šeit palīdz interaktīvie apmācību
līdzekļi.

3.2.Modernās mācīšanas metodes
Interaktīvās apmācības līdzekļi.
Kā jau minēts, Ventspils Augstskola ir iesaistījusies Eiropas Komisijas
finansētā projektā “Codewitz”, kas dod papildus iespējas lietot interaktīvos apmācības
līdzekļus, kurus ir izstrādājusi kāda no projekta partnerinstitūcijām. Vienlaicīgi mūsu
studenti ir uzsākuši darbu pie papildus materiālu izstrādes. Darbu turpina arī citi
sadarbības partneri un tuvākajā laikā Ventspils Augstskola varēs apmācības procesā
izmantot interaktīvos apmācības līdzekļus, kurus būs izstrādājuši kolēģi no Somijas,
Islandes, Vācijas un Rumānijas.
Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti VeA pasniedzējiem ir dotas iespējas strādāt
pie kopīgu kursu izstrādes, lietojot apmācības vidi “Blackboard”. Ventspils
Augstskola ir uzsākusi testēt brīvprogrammatūras apmācības vidi “Moodle” (
http://moodle.org/), kura ļautu mums izvietot mācību materiālus uz pašu servera, un
studenti tiem varētu piekļūt arī atrodoties ārpus augstskolas ar pārlūkprogrammas
palīdzību.
Darbs grupās.
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Svarīgu lomu studentu izaugsmē spēlē studentu pastāvīgais un pētnieciskais
darbs. Atkarībā no kursa, ir iespējama arī praktisko darbu organizēšana projektu
veidā. Tādā gadījumā kursa sākumā tiek sadalītas projektu tēmas pa apakšgrupām
(katrā līdz 3 cilvēkiem). Semestra laikā katra grupa strādā pie problēmas un regulāri
ziņo par sasniegto pasniedzējam un kolēģiem. Ļoti bieži tieši šādas darba formas
studenti akceptē vislabāk. Šajā gadījumā tiek stimulēta studentu pašiniciatīva un
studenti mācās viens no otra. Vēlēšanās nepalikt kaunā stimulē arī tos, kuri netiek tik
sekmīgi visam līdzi. 2003./2004. mācību gada pavasarī Ventspils Augstskolā tika
sarīkota studentu zinātnisko darbu konference. Tajā sekmīgi uzstājās arī datorzinātņu
studiju programmas studenti. Ir jāatzīmē, ka vairāki no viņiem darbojas Eiropas
Kopienas finansētos zinātniski pētnieciskos projektos.
Nodarbības videokonferenču režīmā
Septembra mēnesī tika atklāts ātrdarbīgs digitālais savienojums ar Zviedrijas
Karalisko Tehnoloģiju institūtu. Tas pavēra iespējas labākajiem VeA studentiem
piedalīties starptautiskās studiju programmās , neizejot no Ventspils Augstskolas, jo
lekcijas notiek video konferences režīmā. Pagaidām gan iespējamo dalībnieku skaits
bija ļoti ierobežots- tikai 7 studenti, bet tas tuvākajā laikā tiks palielināts. Mūsu
augstskolas studenti kopā ar zviedru augstskolu studentiem apgūst kursu
“Uzņēmējdarbība informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā”. Katrā nodarbībā
uzstājās 2 Zviedrijas vadošo uzņēmumu pārstāvji. Studentiem ne tikai jānoklausās
lekcijas, bet arī aktīvi jāpiedalās diskusijās, jo no viņu aktivitātes ir atkarīgs vērtējums
kursa beigās. Viena nodarbība notika arī kopā ar Stanfordas Universitāti (ASV).
Turpmāk ir paredzēts šādu sadarbību starp augstskolām paplašināt un izstrādāt kursus,
kurus vadītu mūsu augstskolas pasniedzēji un kuros būtu ieinteresēti arī zviedru
studenti. Tiek plānoti kursi videokonferenču režīmā arī ar Singapūras universitāti.

3.3.Citas apmācību formas
(Prakse), (kursa darbs) un bakalaura darbs ir apmācības formas, kas
nostiprina teorētiskajos kursos apgūtās zināšanas tās pielietojot praktiskā darbā un
zinātniskās pētniecības darbā. Prakse (pēc izvēles) ir studiju forma, kad students
apgūst praktiskas iemaņas nozarē, strādājot firmās vai uzņēmumos. Gadījumos, ja
students paralēli sekmīgām mācībām strādā algotu darbu, prakse ir savietojama ar
datorspeciālista darba veikšanu firmās vai uzņēmumos. Kursa darbs var tikt
izstrādāts studiju programmā ietverto programmēšanas kursu ietvaros. Bakalaura
darbs ir patstāvīgi vai grupā realizēts projekts datorzinātnēs, kurš tiek aizstāvēts gala
pārbaudījumu komisijā. Bakalaura darbs ir studenta kompetences apliecinājums
bakalaura grāda iegūšanai.
Bakalaura darba izstrādes posmi:
 uzdevuma formulēšana;
 problēmas analīze un iespējamo risinājumu izvēle;
 uzdevuma realizācija, izmantojot efektīvas risinājuma tehnoloģijas;
 bakalaura darbā iegūto rezultātu novērtējums;
 darba uzrakstīšana, noformēšana;
 bakalaura darba aizstāvēšana.
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Bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana parāda, vai studiju laikā students
ir pietiekošā apjomā apguvis teorētiskās zināšanas, attīstījis analīzes spējas un prasmi
patstāvīgi risināt problēmas atbilstoši studiju programmas un standarta prasībām.
Studentam ir dotas iespējas izvēlēties bakalaura darba tēmu kā no augstskolas
docētāju, tā arī no firmu aktuāliem piedāvājumiem.
Kā īpaša studiju forma var tikt uzskatīts arī dialogs starp pasniedzēju un
studentu. Katram pasniedzējam semestra sākumā ir jāiesniedz konsultāciju grafiks.
Katru nedēļu noteiktos laikos students var griezties pie pasniedzēja individuāli un
diskutēt par studentu interesējošām tēmām. Diemžēl ne visi studenti apzinās, ka
viņiem šādi dialogi ir nepieciešami. Konsultāciju laiki tiek izmantoti arī studenta
nenokārtoto plānoto pārbaudes darbu kārtošanai. Svarīgs dialogs starp darba vadītāju
un studentu notiek arī kursa darbu un bakalaura darbu izstrādes laikā. Bakalaura darba
sagatavošanas laikā ir jāsniedz starpatskaites. Tajās studentiem ir jāprezentē sava
darba rezultāti un turpmākie plāni profilējošajā katedrā. Šeit students saņem
jautājumus no citiem pasniedzējiem, var noteikt, kur ir viņa darba stiprās un vājās
puses un attiecīgi tās koriģēt. Diskusiju rezultātā ir iespējams pamanīt nepieciešamību
mainīt darba plānu un tādā veidā uzlabot bakalaura darba kvalitāti.
Ventspils Augstskolas studentiem ir iespējas papildināt savas zināšanas citās
augstskolās kā Latvijā, Kr. Barona programmas ietvaros, tā arī ārvalstu augstskolās.
Taču saspringtais studiju ritms (studiju garums tikai 3 gadi) pagaidām apgrūtina reālu
studentu apmaiņu. Otrā kursā studenti vēl apgūst svarīgus pamatkursus, bet 3 kursā
jau nopietni jādomā par bakalaura darba izstrādi. Studiju programmas padome ļoti
rūpīgi apsver iespēju dibināt ciešākus kontaktus ar ārzemju augstskolām un tad
kopīgiem spēkiem risināt studentu apmaiņas problēmas. Reāla ārvalstu studentu
ierašanās VeA būs iespējama faktiski tikai tad, kad mūsu studiju programmā vismaz
vienā semestrī tiks piedāvāti studiju kursi angļu valodā. To plānojam tuvākajos
mācību gados.

3.4.Zināšanu un prasmju vērtēšana
Studentu zināšanu vērtēšanas pamatprincipi un kārtība ir noteikta balstoties uz
Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (LR MK 03.01.2002.
noteikumi Nr.2) un Ventspils Augstskolā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana visos studiju kursos notiek pēc 10
ballu sistēmas. Eksāmenu uzskata par nokārtotu (studentam ieskaita kredītpunktus), ja
vērtējums ir no 4 (gandrīz viduvēji) līdz 10 (izcili) ballēm. Ieskaitē zināšanas, prasmes
un iemaņas tiek vērtētas ar “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”; ieskaite drīkst tikt novērtēta
arī ar atzīmi un ir ieskaitīta, ja vērtējums ir no 4 (gandrīz viduvēji) līdz 10 (izcili)
ballēm.
Studiju programmā paredzētos pārbaudījumus (eksāmens vai ieskaite) studenti
kārto mutvārdos vai rakstiski, par katra konkrētā pārbaudījuma formu un veidu
studenti tiek informēti semestra sākumā:
Mutvārdu pārbaudījums notiek pēc iepriekš izstrādātām eksaminācijas
biļetēm.
Rakstiskā pārbaudījuma formas ir dažādas un rakstisks pārbaudījums
(eksāmens) notiek:
 pēc iepriekš izstrādātiem jautājumiem;
 tests ar 40 – 60 jautājumiem;
 vairāki starppārbaudījumi (piem., 4 ieskaites kontroldarbi + gala
pārbaudījums),
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 elektroniskās kontroles formas, kur vērtējumu dod dators.
Ir paredzēts, ka, pēc docētāja ieskatiem, vērtējums par praktiskiem darbiem drīkst tikt
iekļauts gala vērtējumā un var dot līdz 30% no gala vērtējuma.

3.5.Palīdzība studentiem












Katrs pasniedzējs semestra sākumā nosaka konsultāciju laiku, saskaņojot to ar
studentiem, lai atbilstošais laiks studentiem būtu arī pēc būtības izmantojams.
Dekanāta sekretāre atbild par konsultāciju laiku grafika pieejamību. Atkarībā no
nepieciešamības, konsultācijas var notikt individuāli vai arī lielākai vai mazākai
grupai.
Praktiskās nodarbības mācību priekšmetos, kas saistīti ar datoru izmantošanu,
notiek tiešā pasniedzēja vadībā, un augstskola garantē, ka katram studentam
nodarbības laikā ir atsevišķs dators.
Augstskolā ir izveidots un plaši tiek pielietots lokālais datoru tīkls, kurā praktiski
visi pasniedzēji saviem mācību kursiem ievieto papildus materiālus elektroniskā
formā. Lokālajā tīklā ir pieejami arī interaktīvie mācību materiāli
programmēšanas apmācībai, kas nāk no projekta “Codewitz”. Tur tiek ievietotas
arī atsauces uz labu mācību materiālu resursiem, kas ir pieejami par brīvu
internetā un kādi tieši informāciju tehnoloģijās ir daudz.
Kā jau minēts, ir uzsākts darbs vidē „Moodle”, lai elektroniskie mācību materiāli
tiktu ievietoti elektroniskā mācību vidē. Tas padarītu studentiem apmācību
procesu elastīgāku (materiāliem varētu tikt klāt arī, atrodoties ārpus augstskolas).
Starppārbaudījumus ir atļauts kārtot atkārtoti, ja pirmajā reizē vērtējums ir bijis
nesekmīgs. Akadēmiskiem parādniekiem tiek rīkotas īpašas konsultācijas, kurās
kopā ar studiju programmas direktoru vai ar IT nodaļas vadītāju tiek izstrādāta
individuāla parādu kārtošanas shēma. Pēc diskusijām var tikt pieņemts arī
lēmums pāriet uz koledžas studiju programmu. Tāpat tiek piedāvāta iespēja
atkārtot studiju kursus par maksu.
Studenti konsultē savus kursa biedrus, jo ir konstatējuši, ka daudziem jauniem
studentiem ir vieglāk kontaktēties ar saviem vienaudžiem nevis ar profesoru. Tiek
meklētas iespējas ieplānot studentiem atsevišķas telpas, kur nelielās grupās
diskutēt.
Tiek plānota maģistratūra, kuras izveidošana ļautu vecāko kursu studentus reālāk
piesaistīt mācību procesam. Tas noteikti stimulētu studiju kvalitātes
paaugstināšanu arī bakalauru studiju programmā.
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4. STUDIJU NODROŠINĀŠANA UN VADĪBA
4.1.Demokrātijas principu ievērošana















Vismaz reizi semestrī notiek regulāras IT studiju programmas vadības tikšanās ar
IT nodaļas studentiem, kur tiek pārrunātas aktuālās, ar studiju programmām
saistītās, problēmas.
Katra mācību priekšmeta pasniedzējs izstrādā sava kursa detalizētu aprakstu, pēc
kura tad arī notiek apmācība attiecīgajā kursā. Visi pasniedzēji regulāri strādā pie
studiju procesa uzlabošanas un savus priekšlikumus iesniedz studiju programmas
padomei vai studiju programmas direktoram.
Studiju programma un paredzamās izmaiņas tajā vispirms tiek apspriestas studiju
programmas padomes sēdēs, kurās var tikt pieaicināti arī citi speciālisti gan no
profilējošām gan neprofilējošām katedrām un arī no firmām.
Izdiskutētās un par pamatotām atzītās izmaiņas studiju programmas direktors
iesniedz Ekonomikas un Pārvaldības fakultātes domei galīgā lēmuma
pieņemšanai.
Lēmumi, kas ir saistīti ar finansēm un jaunu pasniedzēju pieņemšanu, tiek virzīti
tālāk uz VeA Senātu apstiprināšanai.
Jauni pasniedzēji tiek pieņemti vai nu īslaicīgi uz Rektora rīkojuma pamata, vai
arī tiek ievēlēti konkursa kārtībā. Ievēlēšana reāli var notikt tikai tajā gadījumā,
kad pasniedzējam var tikt piedāvāta vismaz pusslodze. Jauno pasniedzēju
pieņemšana notiek pēc atklātās nodarbības noklausīšanās, kurā var piedalīties
jebkurš pasniedzējs un students.
Pasniedzēju ievēlēšana notiek atbilstoši nolikumam par vēlēšanām zinātniskos un
akadēmiskos amatos.
Studiju semestra beigās tiek veiktas aptaujas par visiem studiju priekšmetiem.
Visi aptauju rezultāti ir pieejami tikai fakultātes administrācijai, bet katrs
pasniedzējs saņem sava kursa vērtējumu. Aptauja palīdz pasniedzējam izvērtēt
situāciju un pieņemt lēmumus kā pārveidot kursa pasniegšanu, padarot to
studentiem pieejamāku.
Situācijās, kad vērojamas negatīvas atsauksmes, par to tiek informēts katedras
vadītājs. Katedra parasti nozīmē nodarbību hospitētāju. Kolēģa vērojumi un
ieteikumi palīdz pasniedzējam vieglāk problēmu risināt.
Profilējošā katedra izlases veidā organizē pasniedzēju nodarbību hospitācijas. To
rezultāti tiek pārrunāti ar attiecīgo pasniedzēju.
Studenti, atbilstoši noteiktajām normām, ir pārstāvēti gan EPF domē, gan VeA
Senātā, gan tā pastāvīgajās komisijās. Līdz ar to studenti tiešā veidā ir iesaistīti
visu būtisko lēmumu pieņemšanā un šādi nodrošina studentu interešu aizstāvību.

4.2.Studentu aptaujas rezultāti
Jau ceturto gadu pēc kārtas pavasara semestrī studenti tiek aicināti piedalīties
Ventspils augstskolas studiju kvalitātes aptaujā, kuras mērķis ir novērtēt tiem
piedāvātās izglītības kvalitāti, saturu un pasniedzēju profesionālo sagatavotību
atbilstību programmai, tāpat studentiem tiek dota iespēja brīvi formulēt savus
komentārus un viedokļus par iespējamiem studiju programmas trūkumiem, vai tieši
pretēji – izteikt savu atzinību kādā no šiem jautājumiem.
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Šī kopsavilkuma ietvaros tiks aplūkoti dati, kas iegūti studentu aptaujās kopš
2002. gada, kad tika izveidota IT programma. Datus iespējams salīdzināt, pateicoties
vienotajai metodoloģijai, kas tika izstrādāta jau 2002. gadā. Nepieciešams atzīmēt, ka
studentu aktivitāte, vērtējot dažādus programmas mācībspēkus, ir visnotaļ atšķirīga.
Piemēram, par atsevišķiem pasniedzējiem visās trīs aptaujās savu vērtējumu ir
sniedzis liels studentu skaits, savukārt, par atsevišķiem pasniedzējiem savu viedokli
izteikuši ievērojami maz aptaujāto, arī ne katru gadu studenti ir izteikuši savu
vērtējumu par visiem programmas pasniedzējiem. Tādējādi veicot analītisko
apkopojumu, jāņem vērā, ka 2002. gada aptaujā studenti vērtējuši tikai 4 no 12 studiju
programmas pasniedzējiem, 2003. gadā – par vidēji 8, bet 2004. gadā tika vērtēti 11
mācībspēki. Katram vērtējumam tika izveidoti īpaši koeficienti, kas ļauj precīzāk
noteikt vērtējumu katrā no jautājumiem, tādējādi mazinot iespēju izdarīt nepamatotus
secinājumus. Koeficients tika iegūts, katram atbilžu variantam piešķirot dažādus
īpatsvarus, kas nozīmē, ka, piemēram, vērtējums 50 nozīmē visai viduvēju
respondentu attieksmi konkrētajā jautājumā, bet virs 50 liecina par pozitīvu attieksmi.
Saskaņā ar trīs gadu aptaujas datiem, gandrīz visu IT programmas pasniedzēju
vērtējums dažādos aspektos tiek novērtēts ļoti pozitīvi (koeficients virs 50): studenti
kopumā piekrīt apgalvojumiem, ka lekcijas un semināri ir saprotami (vidējie
koeficienti: 2002: 77.3; 2003: 77.4; 2004: 69.2), ka to laikā pietiekamā daudzumā tiek
izmantoti vizuālie materiāli (vidējie koeficienti: 2002: 76.2; 2003: 72.2; 2004: 71.7),
kā arī to, ka tēmu izvēle spēj noturēt studentu uzmanību lekciju laikā (2002: 65.1;
2003: 71.6; 2004: 59.9). Tāpat visai augsts novērtējams lielākajai daļai mācībspēku
tiek sniegts jautājumā par pasniedzēju sekmīgu teorijas un praktisko piemēru
apvienojumu lekciju laikā (2002: 73.5; 2003: 78.1; 2004: 71.5). Interesanti, ka
studenti ļoti pozitīvi izprot katra studiju programmas ietvaros piedāvātā mācību
priekšmeta nozīmīgumu savā profesionālajā izaugsmē (neviens vērtējums trīs gadu
laikā nav zemāks par 55.3) (2002: 90.1; 2003: 79.2; 2004: 88.3). Tikai 2004. gadā tika
uzdoti jautājumi par mācību priekšmetu novērtēšanu pēc to noderīguma pakāpes
specialitātes programmas ietvaros, un aptaujas dati liecina par studentu augsto
vērtējumu arī šajā jautājumā (vidējais koeficients 2004: 78.6).
Atbilstoši aptaujas datiem 2004. gadā studenti kopumā nedaudz kritiskāk
vērtējuši katru no augstāk minētajiem jautājumiem, tomēr jāatzīmē, ka tieši 2004.
gadā tika vērtēts vislielākais pasniedzēju skaits, kā arī aptaujā piedalījās visvairāk
studentu. Kopumā rādītāji liecina par visai pozitīvu IT programmas pasniedzēju darba
novērtējumu. Turklāt pozitīvi vērtējams fakts, ka atsevišķiem programmas
mācībspēkiem trīs gados vērtējums konsekventi uzlabojas visos jautājumos, kas
liecina par iespējamo korelāciju starp programmas attīstību, mācībspēku
profesionalitāti un studentu pozitīvo vērtējumu.

4.3.Sadarbība ar citām izglītības un zinātniskajām institūcijām





Studiju programmā darbojas pasniedzēji no Latvijas Universitātes, Rīgas
Tehniskās universitātes un citām augstskolām. Arī VeA atsevišķi pastāvīgie
pasniedzēji lasa kursus Latvijas Universitātē, Liepājas Pedagoģijas Akadēmijā un
citur.
Divi studiju programmas mācību spēki ir Latvijas Zinātņu akadēmijas
korespondētājlocekļi. Tas nodrošina pastāvīgu saikni ar Latvijas zinātnes galveno
koordinācijas centru.
Īpaša sadarbība starp Latvijas augstskolām ir izveidojusies e-apmācības jomā.
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Šeit kā partneri jāmin Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas
Lauksaimniecības Universitāte, Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Daugavpils
Universitāte, Vidzemes Augstskola. Ventspilī ir noticis viens lokāls un viens
starptautisks seminārs par e-apmācības problēmām.
 Ventspils Augstskolai ir noslēgti Socrates/Erasmus līgumi ar vairāk kā 10 Eiropas
augstskolām par studentu apmaiņu.
 Cieši kontakti, pateicoties projektam “Codewitz”, ir izveidojušies ar Tamperes
Politehnik, Tamperes Tehnoloģiju Universitāti, Reikjavikas Universitāti,
Furtvangenas Profesionālo Augstskolu un Tehnisko Civilinženieru Universitāti
Rumānijā. Pavisam šajā konsorcijā ir pārstāvētas 14 valstis, tostarp arī no Āzijas.
Pastāv lielas potenciālas iespējas kontaktu attīstīšanai ar “Codewitz” konsorcija
dalībniekiem.
 Ilggadīgi kontakti Ventspils Augstskolai ir ar Kaizerslauternes Universitāti un
Fraunhofera ITWM (Industriālās Matemātikas Institūtu). Matemātisko ideju
pārvēršana programmproduktos ir liels izaicinājums VeA pasniedzējiem un
studentiem. Bez esošajiem kopīgiem projektiem nākotnē var plānot vēl ciešāku
sadarbību VeA maģistratūras programmas realizēšanā.
 Ir uzsākta sadarbība ar Nansī Universitāti digitālo attēllu apstrādes jomā.
 Esam iesaistījušies jaunā konsorcijā, ko veido Tampere Politehnik, Kopenhāgenas
Informācijas Tehnoloģiju Universitāte, Budapeštas Tehnoloģiju un Ekonomikas
Universitāte un Liebereces Tehniskā Universitāte, lai kopīgi strādātu pie mobilo
ierīču programmatūru izstrādes jautājumiem.
 Kontakti ar Zviedrijas Karalisko Tehnoloģiju Institūtu (KTH) ir devuši platjoslas
sakarus ar Zviedriju, kas paver jaunas iespējas apmācību procesā un zinātniskajā
sadarbībā. Notiek jau minētais kurss kopā ar KTH studentiem. Tiek plānots
kopīgs kurss ar Singapūras Universitāti. Optiskā kabeļa pieslēgšana ļauj definēt
pilnīgi jaunas nostādnes zinātniskiem pētījumiem: ”grid computing”, tīmekļa
servisu izstrādāšanā un Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas Centra
pakalpojumu izmantošanā.
 Ir notikusi pirmā kontaktēšanās ar Vācu Avio un Kosmosa Izpētes Centru (DLR).
Šī organizācija ir izteikusi gatavību sadarboties ar Ventspils Augstskolu. Šo
organizāciju interesē signālu un attēlu apstrāde, kā arī Ventspils Starptautiskā
Radioastronomijas centra antenu izmantošana vides monitoringos.
 Ventspils pilsētai veidojas labas partnerattiecības ar Braunšveigu. Šai sakarībā ir
uzsāktas sarunas ar Braunšveigas Universitāti. Sadarbības iespējas ir visplašākās,
arī informāciju tehnoloģiju jomā.
Uz šo brīdi Ventspils Augstskolai ir ļoti daudz partneru. Tagad ir svarīgi panākt, lai
Ventspils Augstskolai un tās pētnieciskām iestādēm varētu piesaistīt pietiekami daudz
kvalificētu cilvēku. Tikai tad šie kontakti nesīs reālus augļus.

4.4.Sadarbība ar darba devējiem
Ventspils Augstskolā studijas informācijas tehnoloģiju jomā tika uzsāktas
2002. gada rudenī un šajā brīdī neviens students studiju programmu vēl nav pabeidzis.
Pirmais izlaidums ir paredzēts 2005. gada vasarā. Pagaidām ir pieejamas tikai darba
devēju pārstāvju atsauksmes par pašu studiju programmu (skat, pielikumā). Konkrēto
līdzšinējo sadarbību vislabāk raksturo tas, ka:


Studiju programmas izstrāde notika tiešā sadarbībā ar valstī vadošajiem
speciālistiem IT jomā.
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Jau tagad viena daļa studiju programmas studentu ir atraduši darbu Ventspils
pilsētas uzņēmumos un iestādēs. Daudzos gadījumos situācija ir tāda, ka
uzņēmumi meklē IT studentus-darbiniekus, nevis otrādi.
 Nākotnes plāni tiek izstrādāti ciešā sadarbībā ar Ventspils pilsētas Domi un tās
struktūrvienību “Digitālais centrs”.
 Kopā ar Ventspils uzņēmumiem ir strādāts pie Zinātnes un Tehnoloģiju Parka
koncepcijas izstrādes, kas veicinās gan zinātniski-pētniecisko darbību gan
ražošanas, gan jaunu IT uzņēmumu attīstību.
Laika periodā no 03.02.2004. līdz 30.04.2004.saskaņā ar līgumu Nr.1-98/405
starp Ventspils Augstskolu un Ventspils pilsētas domi no 03.02.2004 ir veikts
pētījums par Ventspils uzņēmumu darba tirgus tendencēm - "Ventspils ražošanas
uzņēmumu prioritātes un galvenās problēmas to turpmākajā izaugsmē".
Saskaņā ar līgumu pētījums tika veikts trijos posmos – pirmajā posmā notika
literatūras izpēte un aptaujas metodoloģijas izstrāde par ražošanas uzņēmumu
vajadzību noteikšanu. Tika izpētīti visi pieejamie informācijas avoti, kas satur
informāciju par līdzīga veida pētījumu metodoloģiju. Vistuvāk pētījuma prasībām
atbilst metodoloģija, kuru izmantoja Latvijas attīstības aģentūra pētījumā par Latvijas
uzņēmumiem. Šī metodoloģija tika ņemta par pamatu un uz tās bāzes tika izveidota
un saskaņota ar pasūtītāju aptaujas anketa. Tika izskatīts pieejamais Ventspils
uzņēmumu saraksts no kura tika izvēlēti 61 uzņēmumi, kuriem ir nozīmīga loma
Ventspils ekonomikā. Otrajā posmā izvēlētie uzņēmumi tika aptaujāti. Trešajā posmā
tika izveidota datu bāze saņemto atbilžu apstrādei, dati tika ievadīti datu bāzē,
apstrādāti un apkopoti, tika izvirzīti secinājumi.
No pētījuma rezultātiem var secināt, ka pieprasījums pēc informācijas tehnoloģiju
speciālistiem līdz ar uzņēmumu attīstību palielināsies, ko pēc anketēšanas rezultātiem
atzīst vairums vadošo Ventspils uzņēmumu.

4.5.Studiju programmas informatīvais un materiāli tehniskais
nodrošinājums




2004./2005. mācību gadā VeA studentu mācību darba nodrošināšanai tiek
izmantotas 3 datoru klases ar 30 darba vietām katrā, viena datoru klase ar 18
darba vietām un viena telpa bibliotēkas lasītavā ar 12 datorizētām darba vietām.
Šie resursi tiek racionāli izmantoti arī studentu patstāvīgajam darbam – pārsvarā
vakaros un brīvdienās.
Aparatūras un programmatūras funkcionālo uzturēšanu un apkalpošanu veic
Informātikas un tehnisko mācību līdzekļu (ITML) daļa. Tās pamatuzdevums ir
atbalstīt studiju procesu ar informācijas tehnoloģiju jaunākajām iespējām,
konsultācijām un palīdzību datoru lietotājiem. Ar ITML daļas spēkiem VeA ir
iekārtota arī datorlaboratorija ar 12 vietām laboratorijas darbu veikšanai
datorsistēmu uzbūvē.



VeA Attīstības koncepcijā, kura ir saskaņota ar Ventspils pilsētas domi, plānots
datoru nomaiņu veikt ar 3-4 gadu ciklu ņemot vērā moderno informācijas
tehnoloģiju attīstības tempu pasaulē. Reizē ar datoru nomaiņu tiek plānota arī
pakāpeniska programmatūras, serveru, drukas iekārtu un cita datortehnikas
palīgaprīkojuma nomaiņa. Esošā un plānotā datoru nodrošinājuma attīstība pa
gadiem parādīta tabulā



Vienlaikus, lai uzlabotu datortehnikas izmantošanas efektivitāti, VeA liela
uzmanība tiek pievērsta centrālo un kopēji izmantojamo resursu – datortīkla,
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serveru, koplietošanas programmatūras attīstībai, Interneta iespēju izmantošanai.
Kopš 1999.gada rudens VeA ir 2 Mbps Interneta pieslēgums, kas pamatā
apmierina augstskolas vajadzības. Ir izstrādāts projekts ar ES strukturālo fondu
līdzdalību savienot VeA datortīklu ar Zviedrijas Karaliskā Tehnoloģiju institūta
(KTH) datortīklu, tādejādi, projekta veiksmīgas realizācijas gadījumā nodrošinot
Interneta pieslēgumu ar ātrumu 1Gbps.









Pašlaik Ventspils Augstskola ar no Zviedrijas nākošo optisko kabeli ir savienota
ar radiokanāla palīdzību. Šis savienojums nodrošina kvalitatīvus videokonferenču
seansus ar pasaules augstskolām. No dažādiem finansu avotiem nodrošinātās
datortehnikas nomaiņas rezultātā izbrīvētos datorus, kuri mācību procesa
vajadzībām atbilst tikai daļēji, turpmāk paredzēts uz līgumu pamata nodot VeA
studentu rīcībā speciālu uzdevumu veikšanai (piem. kursa un kvalifikācijas darbu
izstrādei). Tādejādi, realizējot pieminētos datortehnikas nomaiņas un
pilnveidošanas pasākumus, tiks ne tikai atjaunots datorklašu aprīkojums, bet lielā
mērā arī atrisināts jautājums par datoru pieejamību studentiem.
Studenti un docētāji mācību procesa nodrošināšanai izmanto Ventspils Centrālās
zinātniskās bibliotēkas pakalpojumus. Augstskolas telpās darbojas šīs bibliotēkas
VeA nodaļa, kuras fondos 2003.g. bija apmēram 15 000 sējumu un ap 300
audiovizuālo materiālu (audio un videokasetes, CD-ROM) matemātikā,
datorzinībās, pārvaldībā, ekonomikā, jurisprudencē, filozofijā, psiholoģijā,
valodniecībā, translatoloģijā, literatūrzinātnē, u.c).
No tiem apmēram 8600 izdevumu ir svešvalodās: 4763 – angļu valodā, 2663 –
vācu valodā, 942 – krievu valodā, 273 – franču valodā. . Visi bibliotēkā esošie
izdevumi fiksēti elektroniskajā katalogā, lasītāju apkalpošana ir automatizēta.
Visu bibliotēkas darbības sfēru automatizāciju nodrošina sistēma ALISE.
Kopš 2000.gada sistēmā ALISE ir pieejams jauns modulis - “Latvijas bibliotēku
elektroniskie katalogi Internetā”, kas dod iespēju bibliotēkai publicēt katalogus
tīklā, kā arī piekļūt citu bibliotēku katalogiem caur tīklu.
Pilnvērtīgu studiju nodrošināšanai bibliotēkas fondi sistemātiski tiek papildināti
ar pasaulē atzītu un autoritatīvu jaunāko mācību un zinātnisko literatūru, kā arī
periodiku. Tieši IT nodaļas vajadzībām katru gadu tiek tērēti vairāk kā 5000 Ls.
Bibliotēkas fondu papildināšanu koordinē bibliotēkas konsultatīvā padome, kurā
aktīvi piedalās augstskolas docētāji, komplektēšanas darbā izmantojot jaunākos
izdevniecību reklāmu katalogus un Internet tīkla iespējas. Taču skaidrs, ka
grāmatu vēl trūkst. Jo īpaši tas jāsaka par grāmatām angļu valodā. Tā kā šīs
grāmatas ir dārgas, tad reāli var iegādāties tikai dažus eksemplārus. Lielākā skaitā
tiek iegādāti grāmatu tulkojumi krievu valodā.

4.6.Auditorijas un kabineti
Studiju procesa nodrošināšanai dabaszinātņu bakalaura studiju programmā
informācijas tehnoloģijās tiek izmantota Ventspils Augstskolas materiālā un
informatīvā bāze. Nodarbības notiek VeA telpās Ventspilī, Inženieru ielā 101. Studiju
nodrošinājumu veido: modernas nodarbību telpas, augstskolas un Ventspils Centrālā
bibliotēka, augsta līmeņa studiju nodrošināšanas tehniskie līdzekļi, vairākas datoru
klases ar Internet tīkla pieslēgumu, moderna amfiteātra veida auditorija ar 190 vietām,
kas aprīkota ar multimediju audiovizuālo tehniku un sinhronās tulkošanas iekārtām
vienlaicīgai tulkošanai 3 svešvalodās, kā arī docētāju darba kabineti ar datorizētām
darba vietām.
Studējošie mācību procesā izmanto arī divus lingvistikas kabinetus. Pēdējais
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no tiem tika uzstādīts 2004. gadā ar 20 darba vietām. Jāatzīmē, ka Latvijā analogu
šādiem moderniem lingvistikas kabinetiem nav.

4.7.Datori un tehniskais nodrošinājums
2004. gada septembra sākumā VeA studentu mācību darba nodrošināšanai ir
izveidotas 3 datoru klases ar 30 darba vietām katrā, viena datoru klase ar 18 darba
vietām un viena telpa bibliotēkas lasītavā ar 12 datorizētām darba vietām. Kopējais
nodarbībās un studentu patstāvīgajam studiju darbam pieejamais datoru skaits ir 120.
Lielās, 30- vietu datorklases pamatā tiek izmantotas studiju nodarbībām, bet vakaros
līdz pat 22:00 un sestdienās tās ir pieejamas studiju patstāvīgajam darbam. Attiecību 1
dators ne vairāk kā uz 8 studentiem tiek paredzēts saglabāt arī turpmāk.
30. vietu datorklasēs ir uzstādīti stacionāri datu-video projektori, kas pieslēgti
pasniedzēja datoram. Stacionāri datu projektori ir uzstādīti vēl 4 lekciju auditorijās, un
2005. gadā apgādāt ar datoru un datu projektoru paredzēts vēl 8 auditorijas.
2004. gada vasarā VeA tika izveidota videokonferenču auditorija ar 25 darba
vietām un rudenī 7 VeA studenti piedalījās studiju kursā, kas tika lasīts no Zviedrijas
Karaliskās tehniskās augstskolas (KTH) un Stenfordas universitātes ASV.
Gads
No jauna iegādāto datoru skaits
t.sk. darbiniekiem
t.sk. datorklasēm
Datoru skaits augstskolā kopā
t.sk. darbiniekiem
t.sk. datorklasēs

2000
15
0
15
126
51
75

2001
41
11
30
158
53
105

2002
66
21
45
180
60
120

2003
1
1
181
61
120

2004
61
16
45
181
61
120

2005
6
6
183
63
120

2006
60
15
45
184
64
120

2007
50
20
30
187
67
120

Tabula.4.1.
Viena no aktuālajām problēmām ir datoru straujā novecošanās. Tiek plānots,
ka VeA datori tiek ekspluatēti ne ilgāk kā 4 gadus. Tas nozīmē, ka katru gadu tiek
plānots nomainīt vismaz vienu lielo datorklasi ar 30 datoriem uz jauniem datoriem.
Datoru iegādes finansējumā liela loma ir gan Latvijas Izglītības informatizācijas
sistēmai (LIIS), gan no sponsoriem piesaistītajiem līdzekļiem.
Vienlaikus, lai uzlabotu datortehniku izmantošanas efektivitāti, VeA liela
uzmanība tiek pievērsta centrālo un kopēji izmantojamo resursu – datortīkla, serveru,
koplietošanas programmatūras attīstībai, Internet iespēju izmantošanai. Visi
augstskolas datori ir saslēgti 100Mbps Ethernet tīklā. 2005. gadā paredzēts pabeigt
uzstādīt iekšējo bezvadu tīklu, kas nosegtu visas VeA korpusu telpas. Kopš 1999.gada
rudens VeA ir 2 Mbps Interneta pieslēgums. 2002. gadā tika izveidots otrs pieslēgums
tīmeklim caur Ventspils pašvaldības datu pārraides tīklu.
2004. gadā kopīgi ar KTH projekta “BalticOpen.net” ietvaros tika izveidots
savstarpējs savienojums caur optisko zemjūras kabeli. Pieslēguma jauda ir 1 Gbps, un
pieslēgums ir izmantojams nekomerciāliem savstarpējai sadarbībai. 2005. gadā
paredzēts VeA tīklu pieslēgt šim zemjūras kabelim ar savu optisko kabeli, lai
nodrošinātu pilnu jaudu 1Gbps no VeA līdz KTH. Šobrīd savienojumam ar zemjūras
kabeli tiek izmantots radiolinks ar ietilpību ~20 Mbps. Nākotnē būtu vēlams izveidot
vismaz 1Gbps pieslēgumu ar citām Latvijas augstskolām, tomēr tas ir tieši atkarīgs no
Latvijas valsts finansiālā atbalsta.
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Augstskolā ir uzstādīti vairāki jaudīgi termināl serveri, kas nodrošina pieeju
gan Windows, gan GNU/Linux aplikācijām no datorklašu datoriem. Paredzams, ka
VeA aizvien aktīvāk izmantos atvērtā pirmkoda operētājsistēmas un aplikācijas,
tādejādi samazinot līdz minimumam programmatūru iegādes izmaksas un nodrošinot
studentus ar kvalitatīvu darba vidi. Jaudīgu terminālu serveru izmantošana ļauj arī
izmantot nepieciešamos resursus no vecākiem datoriem.
No dažādiem finansu avotiem nodrošinātās datortehnikas nomaiņas rezultātā
izbrīvētos datorus, kuri mācību procesa vajadzībām atbilst tikai daļēji, turpmāk
paredzēts uz līgumu pamata nodot VeA studentu rīcībā speciālu uzdevumu veikšanai
(piem., bakalaura un diplomdarbu izstrādei) vai izveidot publiskas termināla vietas.
Tādejādi, realizējot aprakstītos datortehnikas nomaiņas un pilnveidošanas pasākumus,
tiks ne tikai atjaunots datorklašu aprīkojums, bet lielā mērā arī atrisināts jautājums par
datoru pieejamību studentiem. VeA uzskata, ka pilnvērtīgām studijām būtu
nepieciešams, lai katram studentam būtu savs pārnēsājamais dators, tomēr jārēķinās,
ka to neatļauj ne augstskolas, ne visu studentu finansiālās iespējas.
VeA plāno nākotnē palielināt elastīgo mācību metožu t.sk. tālmācības lomu
bakalauru un maģistru studijās. ITML daļas uzdevumi – nodrošināt studiju procesu ar
tālmācības tehnisko, informatīvo un metodisko atbalstu. 2004. gada rudens semestrī
izmēģinājumu režīmā tika uzstādīta tālmācības portāls Moodle (www.moodle.org),
kas nākotnē varētu tikt izmantots mācību portālam klātienes un neklātienes studiju
nodrošināšanai.
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5. PERSONĀLA UN STUDENTU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS DARBS
5.1.Projektu darbs
VeA bija un ir iesaistījusies dažāda veida zinātniski pētnieciskos projektos
Ventspils, Latvijas un starptautiskajā līmenī. To skaitā ir arī virkne projektu
datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju jomā, kuru realizācijā VeA ir ņēmusi aktīvu
dalību pēdējo gadu laikā.
 Starptautiskā mērogā VeA Ekonomikas un pārvaldības fakultāte piedalījās
(2001.-2003.g.) ES 5.ietvara zinātniskajā projektā AVANTI (Added Value
Access to New Technologies and services on the Internet). Projekta mērķis bija
izveidot jauna veida saskarni, kas atvieglo datortehnikas un interneta lietošanas
iespējas cilvēkiem bez iepriekšējas pieredzes un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
VeA sadarbības partneri šajā projektā jauna veida publiski lietojamo datoru
interfeisu izstrādē un aprobācijā pašvaldību informācijas un pakalpojumu
sniegšanā bija Ventspils pilsētas dome, Edinburgas pilsētas dome, Levišhamas
(Londona) rajona pašvaldība, Kistas (Stokholma) rajona pašvaldība, kā arī
industriālie partneri Microsoft un Fujitsu. Projekta vadītājs Ventspils Augstskolā
bija asoc. profesors J.Vucāns.
 2002. gadā tika uzsākta sadarbība ar Zviedrijas Karalisko Tehnoloģiju institūtu
Stokholmā. Projekta nosaukums ir “Baltic.open”. Zviedrijas KTH un VeA
kopīgās aktivitātes bija vērstas uz platjoslas savienojuma izveidi starp abām
augstskolām un kopēju kursu uzsākšanu. No Latvijas puses projektā darbojās A.
Zemītis. S. Hiļkevičs un G. Neimanis. 2004. gada septembrī tika uzsākts pirmais
kopīgais kurss ar KTH, kurā darbojas 7 VeA studenti.
 Augstskola no 2001.g. ņēmusi dalību vairākos valsts mēroga un starptautiski
finansētos pētniecības vai organizatoriskos projektos, kuros nozīmīga loma ir
informācijas vākšanai, apstrādei, analīzei, kā arī piemērotu tehnoloģiju izvēlei šo
darbību veikšanai. Te minami tādi projekti kā Biznesa procesu izpēte Ventspils
pašvaldībā un ar to saistītos uzņēmumos. Līgums ar Ventspils pilsētas domi par
Tūrisma plūsmas uz un no Ventspils izpēti (vadītājs asoc. prof. Sergejs
Hiļkevičs). Visos minētajos projektos aktīvi piedalījās VeA studenti.
 Ventspils Augstskola iesaistījusies arī NATO/CCMS pilotprojektā Use of
Landscape Science for Environmental Assessement, kurš tāpat satur lielu IT
analīzes un izmantošanas komponenti. Projekta vadītājs asoc.prof. J.Žagars.
 VeA piedalās LZP sadarbības projektā Fundamentālie un pielietojamie pētījumi,
kas bāzēti uz novērojumu iespējām ar Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas
Centra radioteleskopiem (2001- 2004), piedalījās LZP pētniecības programmā
Latvijas krasta zonas un pazemes hidrodinamisko procesu modelēšana (1997 –
2000) (asoc. prof. Jura Žagara vadībā),
 Asoc.prof. Juris Žagars ir Latvijas delegāts Eiropas Komisijas FP6
Aerokosmiskajā programmu komitejā un Eiropas Komisijas Zinātnes
infrastruktūras attīstības stratēģiskajā forumā, kā arī Eiropas Komisijas
starpvaldību Konsultatīvajā Padomē par satelītattēlu izmantošanu ekoloģijas un
drošības jomā.
 2003.-2004.g. VeA piedalījās ES 6.ietvara programmas zinātniskā projektā
“Action for Research and Information Support for Gas security and supply
management in the European Grid” (latviskais tulkojums: “Izpētes un
informācijas nodrošināšanas aktivitātes gāzes drošības un piegādes pārvaldībai
Eiropas gāzes tīklā”). Projekta saīsinātais nosaukums “e_GASGRID”. Šajā
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projektā (vad. asoc.prof. A.Zemītis) bija jāstrādā pie priekšlikumu un prototipu
izstrādes Eiropas gāzes padeves tīkla vadības informācijas sistēmai. Projektā
aktīvi darbojās VeA students Andis Dembovskis.
2003. gada oktobrī Ventspils Augstskola iesaistījās Eiropas Komisijas finansētā
programmas Socrates-Minerva projektā “Codewitz“ (pilnais nosaukums ir
“International Project for Better Programming Skills“, http://www.codewitz.net ,
kurš turpināsies vēl 2 gadus. Projekta vadītājs ir asoc. prof. A. Zemītis. Projekta
tiešajā darbā ir iesaistīti 5 VeA studenti.
2004. - 2005. gadā notiek darbs pie ES 6. ietvaru programmas projekta
“NETIAM” (pilnais nosaukums “New and Emerging Themes in Industrial and
Applied Mathematics”, http://www.smithinst.ac.uk/Projects/NETIAM/Abstract.
Projekta ietvaros 2004. gada 2. un 3. augustā VeA notika starptautisks seminārs,
vadītājs asoc. prof. A. Zemītis.
Ir iesniegts projekta „Capacities at Griespass” pieteikums. Līgumu paredzēts slēgt
starp Fraunhofera Industriālās matemātikas institūts (Fraunhofer ITWM)
Kaizerslauternē (Vācija) ar firmu „Energy Solutions” (Lielbritānija), bet
Ventspils Augstskola būs Fraunhofera ITWM apakšizpildītājs. Projekta ietvaros
ir jāizstrādā programmatūra, kas atvieglos lēmumu pieņemšanu gāzes apgādes
firmai.
Kopā ar partneriem no Somijas, Dānijas, Čehijas un Ungārijas ir iesniegts
projekta idejas pieteikums Eiropas Komisijas Socrates programmai par tēmu
“Mobilās programmatūru tehnoloģijas” (Mobile Software Technologies).
VeA darbojas Latvijas Zinātnes Padomes apakšprogrammā (vad. asoc.prof.
J.Žagars) “Kosmisko informācijas tehnoloģiju pielietojumi (Latvijā)”, kas veltīts
vēl neizmantotu IT pielietošanas iespēju izpētei Latvijas saimnieciskajā vidē.
2004.g. uzsākts darbs pie LZP granta „Uz diferenciālvienādojumiem balstīti
modeļi digitālajā attēlu apstrādē” (vad. asoc.prof. A.Zemītis), kas tiek veikts kopā
ar Nansī Universitāti Francijā.

Mācību spēku CV un publikāciju saraksti ir doti pielikumos. Var atzīmēt, ka
VeA ir augstas kvalifikācijas speciālisti, kas var sekmīgi darboties datorzinātņu
bakalaura studiju programmā. Tajā pašā laikā ir jāatzīst, ka vēl ir par maz jauno
pasniedzēju un doktorandu. Jauno profesionāļu piesaiste varētu uzlaboties, ja tiks
realizēts Ventspils Zinātnes un Tehnoloģiju Parka projekts. Tas paredz uz modernām
tehnoloģijām balstītas ražošanas attīstību, gan arī zinātniski pētnieciskā centra
veidošanu. Notiek sarunas par jaunu speciālistu piesaisti no ārzemēm.

5.2.Studentu zinātniski pētnieciskais darbs
Ir jāatzīst, ka zinātniski pētnieciskais darbs studentiem ir veidošanās stadijā.
Tas arī ir saprotams, jo šajā mācību gadā mums IT virziena studenti studē tikai trešo
gadu. 2. studiju gadā ir diezgan grūti uzsākt nopietnu pētniecisko darbu. Jāatzīmē arī
fakts, ka valsts attieksme pret zinātnisko darbu nestimulē jauno cilvēku ieinteresētību
pētnieciskā darbā. Lai celtu motivāciju:



studenti pēc iespējas tiek iesaistīti zinātniski - pētnieciskos projektos,
pavasaros tiek organizēta studentu zinātnisko darbu konference.

Ventspils Augstskolā labākajiem studentiem gan mācībās gan zinātniskajā darbā ir
iespējas pretendēt uz paaugstinātām personālām stipendijām. Vismaz divas no tām ik
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semestri tiek piešķirtas IT studentiem.
Kā pozitīvus piemērus var minēt sekojošos.
 Mūsu tagadējā 3. kursa divi studenti uzsāka darboties EK 6. ietvaru programmas
projektā e_GASGRID, kad viņi vēl tikko bija beiguši 1.. kursu. Neskatoties uz
to, viņi diezgan īsā laikā spēja pilnā mērā projektā iesaistīties un sekmīgi veikt
nopietnus darba uzdevumus. Darba rezultāti tika ziņoti VeA zinātniskās
konferencēs, kā arī starptautiskā konferencē MMA-2004. Šī gada 20.-22. oktobrī
ASV (Palm Springs) notika organizācijas PSIG (“Pipeline Simulation Interest
Group” organizēta konference. Tajā tika prezentēts arī VeA pasniedzēju un
studentu veikums.
 Šai sakarībā ir arī jāatzīmē, ka paredzamā projekta e_GASGRID rezultātu tālāka
izmantošana jaunos industriālos projektos būs arī tiešā veidā saistīta ar studentu
piesaistīšanu. Uz šo brīdi iesniegtajā projektā ir paredzēta programmatūras
izstrāde, kur mūsu studentiem ir jau pieredze. Tieši pateicoties šai pieredzei, mēs
varam pretendēt uz pirmo starptautisko industriālo projektu.
 Iestrādes pētnieciskā darbā veic arī 5 studenti, kuri bija iesaistīti Socrates projektā
“Codewitz”. Viens no studentiem gatavo referātu, lai piedalītos konferencē AbuDhabi ”E-apmācība bez robežām”. Konference notiks no 19. līdz 21. februārim
2005. gadā.
 Svarīgu lomu zinātniskā darba aktivizēšanai nospēlēja šī gada pavasarī
noorganizētā studentu zinātniskā konference. Šis pasākums tiks organizēts
regulāri arī turpmāk un programmas vadība nopietni piestrādā pie tā kvalitātes
celšanas.
 Platjoslas sakari ar Zviedriju ļauj uzsākt intensīvu starptautisku sadarbību arī
studentu līmenī. Tiek meklēti kontakti un ieinteresēti cilvēki abos Baltijas jūras
krastos.
 2004. gada vasarā tika noorganizēta vasaras skola, kurā 15 labākie VeA studenti
apguva papildus kursus CMS (Content Management Systems) . Vadītājs asoc.
prof. S. Hiļkevičs. Apmācības rezultātā studenti ieguva ievērojamas papildus
zināšanas, kas šobrīd dod iespējas reāli darboties dažādu praktisku problēmu
risināšanā. Šādas aktivitātes dod papildus motivāciju uzsākt arī pašiem izstrādāt
jaunus projektus. Vasaras skolas paredzētas arī turpmāk.
 Ir panākta principiāla vienošanās ar vienu no vadošajiem speciālistiem
Fraunhofera ITWM Vācijā, ka viņš novadītu nākošā vasarā skolu studentiem par
mūsdienu datorgrafikas aktuālām problēmām.
Neskatoties uz šiem panākumiem, ir jāatzīst, ka studentu zinātniskais darbs ir
jāintensificē. Šeit kā papildus stimuls varētu būt Ventspils Starptautiskā
Radioastronomijas Centra (VSRC) pievienošana Ventspils Augstskolai. Skaidrs, ka
centra infrastruktūra paver jaunas iespējas zinātniski pētnieciskam darbam. Platjoslas
optiskie sakari kombinācijā ar VSRC antenu izmantošanas kapacitāti paver kvalitatīvi
jaunas sadarbības iespējas Eiropas un pasaules līmenī. Ir jācer, ka šai sakarībā izdosies
piesaistīt gan finansu resursus, gan cilvēkus, kuri ar aizrautību būtu gatavi darboties
arī kosmisko informācijas tehnoloģiju jomā. Jau tagad var teikt, ka interese no
ārzemju kolēģu puses šajā jomā ir apzināta.
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6. KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS UN GARANTIJAS
6.1. Studiju programmas attīstības plāns
Esošā studiju programma ir ilgstoša un nepārtraukta darba rezultāts. Pēdējo trīs
gadu laikā IT nodaļa ir izstrādājusi 5 dažādus studiju programmu variantus gan
bakalaura, gan koledžas līmeņa studijām. Dažādie programmu varianti bija nepieciešami,
lai ņemtu vērā gan prasības, gan iespējas un prioritātes valsts, reģiona un Eiropas
kontekstā, kas arī nemitīgi mainījās. Citu augstskolu pieredze rāda, ka labākā kvalitāte
var tikt sasniegta tajā gadījumā, ja ir izveidota nepārtraukta, vienota apmācību sistēma.
Sistēma, kas dod studentiem pēc iespējas lielu elastību savu studiju plānošanā un arī
izaugsmes iespējas līdz pašiem augstākajiem līmeņiem. Ventspils Augstskolas IT nodaļa
ir izstrādājusi shēmu, kas dod iespējas šo mērķi sasniegt. Shematisks priekšstats par
esošajām un paredzamām studiju programmām informācijas tehnoloģiju jomā ir
redzamas tabulā nākošajā lpp.
Kā shēmā tas skaidri parādās, mūsu mērķis ir akadēmiskās un profesionālās
izglītības sasaiste horizontālā līmenī un nepārtrauktas kvalifikācijas izaugsmes iespējas
vertikālā līmenī. Ir paredzēts nākošajā gadā uzsākt maģistratūras studijas. Protams, ka
līdz doktorantūrai vēl tāls ceļš ejams, bet VeA IT nodaļa uzskata, ka tai nav no šī mērķa
jābaidās.
Nākotnes plānošanu var veikt, balstoties uz šā brīža sasniegumiem. Kā galveno
šai sakarībā var minēt:
 Ventspils Augstskolā ir sekmīgi uzsākts jauns studiju virziens vienā no dabas zinātņu
nozarēm, proti, datorzinātnēs. Ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, ir izveidota
studiju programma, kas no vienas puses ļauj studentus pēc iespējas sagatavot darba
tirgus prasībām, bet no otras puses dot pamatus datorzinātņu jomā un orientēt jaunos
datorspeciālistus uz pētniecisko darbību starpdisciplinārās jomās.
 Ir izveidota sistēma, kas ļauj kontrolēt studiju kvalitāti.
 Notiek sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām, kā arī institūtiem. Kontakti
tiek izmantoti mācību procesa pilnveidošanai un uzlabošanai.
 Studentiem ir pieejama kvalitatīva mācību literatūra un interneta resursi.
 Optiskais pieslēgums Zviedrijas KTH dod jaunas iespējas sadarbībai ar Rietumvalstu
augstskolām.
 Augstskolas tehniskais nodrošinājums ir sasniedzis tādu līmeni, ka praktisko
nodarbību laikā katram studentam ir pieejams savs dators. Līdz ar to ir iespējama
tieša mijiedarbība ar pasniedzēju, kas uzlabo zināšanu apguves ātrumu un kvalitāti.
 Studentiem ir dota iespēja darboties reālos zinātniskos projektos gan Latvijas gan
starptautiskā līmenī.
 Ciešā saistība ar Ventspils pilsētas Domi un Ventspils Digitālo centru ļauj reaģēt uz
izmaiņām reģionālajā darba tirgū un faktiski ir iespējams arī šo tirgu attīstīt. Jau
tagad ir reāls pieprasījums pēc mūsu datorzinātņu studiju programmas studentiem.
 Kopā ar Ventspils pilsētas Domi un Ventspils uzņēmumiem tiek strādāts pie Zinātņu
un Tehnoloģiju parka projekta, kura realizācijas priekšnosacījums ir izglītotu
speciālistu esamība dabas zinātnēs un inženierzinātnēs. Datorzinātņu speciālisti var
darboties arī starpdisciplinārās jomās. Uz to mūsu studenti tiek mērķtiecīgi orientēti.
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Ventspils Augstskolas datorzinātņu (IT) un lietišķās matemātikas
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Akadēmiskais „stumbrs”
Profesionālie „zari”
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Konkrētie uzdevumi nākotnei:
 Izstrādāt IT maģistratūras studiju programmu.
Pēc konsultācijām ar ECMI (The European Consortium for Mathematics in Industry)
pārstāvjiem un, ievērojot dokumentu “Mathematics: Key to the European
Knowledge-based Economy, A Roadmap for Mathematics in European Industry,
MACSI-net, 2004 “ saturu, esam varējuši nofiksēt maģistratūras virzienu. Studiju
programmas būtību var izteikt ar vārdiem “Datu pārvaldība un ekspluatācija”. Studiju
laikā tiks apgūtas metodes, kā operēt ar milzīgajiem datu apjomiem, kādi rodas
visdažādākajās
saimniecības
nozarēs:
industrijā,
medicīnā,
finansēs,
telekomunikācijās, tirdzniecībā un citur. Šeit ietilpst arī attēlu un signālu analīze un
apstrāde, kas tiešā veidā saskaras ar aktivitātēm Ventspils Radioastronomijas centrā.
 Izveidot kosmisko informācijas tehnoloģiju specializāciju
Svarīga loma tālāko perspektīvu plānošanā ir Ventspils Radioastronomijas centram.
Šī centra infrastruktūra var kalpot par labu materiālo bāzi, lai Ventspils Augstskolā
varētu tikt izvērts kosmisko informāciju tehnoloģiju virziens. Kontaktējoties ar Vācu
Aero un Kosmisko Pētījumu centru (DLR), bija vērojama šīs organizācijas
ieinteresētība kosmisko informācijas tehnoloģiju un signālu apstrādes metožu
attīstības veicināšanā Ventspils Augstskolā.
 Izveidot digitālās attēlu apstrādes specializāciju
Sadarbība ar Fraunhofera Industriālās Matemātikas institūtu (Fraunhofer ITWM) un
Nansī Universitāti var attīstīties digitālās attēlu apstrādes jomā. Ir panākta vienošanās
par iespējamu divu nedēļu vasaras skolas organizēšanu Ventspilī par mūsdienu
datorgrafikas metodēm.
 Piedalīties starptautiskos projektos kopā ar Zviedrijas Karalisko Tehnoloģiju
institūtu (KTH).
Mūsdienās informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas attīstās gandrīz vai pa
stundām. Šo virzienu sekmīgai attīstībai ir nepieciešami stipri partneri. KTH ir viens
no tiem, uz kura atbalstu telekomunikāciju lomā var paļauties Ventspils Augstskola.
Plānotā sadarbība ar VEF KTR varētu iezīmēt arī šo virzienu kā ļoti perspektīvu un
attīstāmu Ventspils Augstskolā. Kopā ar KTH ir jau sagatavoti un iesniegti vairāki
kopīgi projekti finansiālam atbalstam.
 Izveidot Modelēšanas centru
Lai sekmīgi varētu tikt realizēta akadēmiskā studiju programma, ir liela
nepieciešamība pēc pētniecisko centru izveides, īpaši reģionos. Pēdējā laika Ventspils
Augstskolas starptautiskās aktivitātes dažādos projektos un starptautiskā atzinība ļauj
nopietni domāt par Modelēšanas centra izveidi, kurā informācijas tehnoloģijas un
datorzinātnes spēlēs svarīgu lomu. Šai sakarā kā paraugu var minēt Fraunhofera
Industriālās matemātikas institūtu Kaizerslauternē. Pētnieciskais centrs piesaistīs
kvalificētus speciālistus no Latvijas un no ārzemēm. Ir zināmi konkrēti augstas
kvalifikācijas jauni cilvēki Vācijā, kuri ir gatavi atgriezties Latvijā, ja ir vieta, kur viņi
var savas zināšanas likt lietā un saņemt atbilstošu atalgojumu.
Nākošā līmeņa studijas varēs sekmīgi attīstīt tikai tad, ja tiks rūpīgi piestrādāts pie
apzināto trūkumu novēršanas bakalaura studiju programmā.
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Galvenie uzdevumi bakalaura studiju programmas pilnveidošanai:
 Panākt optimālu kursu sakārtojumu
Ar jauno pieeju studiju programmai, ko parādījām jau studiju programmas
licencēšanas dokumentos, izdevās daudz labāk sabalansēt un ieplānot studiju kursus
pa gadiem. Skaidrs, ka pie optimālas kursu sakārtošanas būs jāstrādā arī tālāk.
 Paplašināt elektronisko apmācības līdzekļu klāstu.
Ļoti aktuāls ir jautājums par elektronisko apmācības līdzekļu piedāvājuma
palielināšanu. Tādi noderētu vājākajiem studentiem pamatzinātnēs, kuriem ir
zināšanu iztrūkums vidusskolas kursu līmenī un spēcīgajiem studentiem savu
zināšanu paplašināšanai bez pasniedzēja tiešas klātbūtnes.
 Uzlabot programmēšanas apmācību.
Īpaša uzmanība ir jāvelta programmēšanas kursu pasniegšanai. Šo kursu pasniegšanā
ir līdzīgas problēmas visur pasaulē, kādēļ arī tika gūts atbalsts EK projektam
Codewitz.
 Panākt nozares teorētisko un praktisko kursu optimālu sabalansējumu.
Kā atrast pareizo līdzsvaru starp pietiekošiem teorētiskiem pamatiem un gatavību
reālam darba tirgum, pie tā visiem pasniedzējiem un jo īpaši studiju programmas
padomei vēl nopietni jāstrādā.
 Pētīt Datorzinātņu attīstības virzienus, aktuālās nostādnes, atalgojuma
samērojamību
Jāizstrādā citas normas kvalifikācijas celšanas periodiskumam, jo šajā virzienā
tehnoloģijas attīstās daudz ātrāk. Ir jāizstrādā speciāla apmaksas sistēma, kas ļautu
reāli piesaistīt pasniedzēja darbam IT nozares profesionāļus.
 Palielināt zinātniskā darba īpatsvaru pasniedzēja slodzes aprēķinos.
Ir jāpalielina pētnieciskā darba īpatsvars Ventspils Augstskolas pasniedzēju laika
budžetā. Jāiesaista zinātniskā darbā vairāk studentu un jāgādā, lai studentu
pētnieciskās tēmas būtu ar praktisku nozīmi. Studenti strādā ar pavisam citu
aizrautību, ja viņi apzinās sava darba nozīmību.
 Strādāt pie fundamentālo zinātņu popularizēšanas.
Ir jāizglīto studenti un jāiet uz skolām un jāizglīto skolnieki par matemātikas nozīmi
informātikā un matemātiskās modelēšanas jomā.
 Organizēt tiešus kontaktus ar reālām firmām- potenciālajiem darba devējiem.
Augstskolai ir vairāk jākontaktējas ar firmām un institūcijām, lai sekmētu inovatīvās
vides veidošanos reģionā. Mijiedarbības palielināšana starp augstskolu un
uzņēmumiem sekmēs abu pušu attīstību.

6.2. Absolventu iekārtošanās darbā
Tā kā Ventspils Augstskolā studijas informātikas jomā tika uzsāktas 2002. gada
rudenī un šajā brīdī neviens students studiju programmu vēl nav pabeidzis, ir priekšlaicīgi
izvirzīt kādas tēzes par absolventu iekārtošanos darbā. Tomēr jau tagad ar prieku varam
konstatēt, ka mūsu studenti – absolventi tiek gaidīti, jo firmas meklē IT speciālistus
Ventspils Augstskolā un daļa esošo studentu jau atrodas darba attiecībās tieši savā
nozarē.
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6.3. Studiju turpināšanas iespējas organizatorisku izmaiņu
gadījumā
Ventspils Augstskola ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Vidzemes Augstskolu un
Liepājas Pedagoģijas akadēmiju par sadarbību studiju programmas likvidācijas,
reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā. Atbilstošie līgumi ir pievienoti pielikumā. To
galvenā būtība ir tāda, ka mūsu studenti radikālu izmaiņu gadījumā var turpināt studijas
minētajās augstskolās.
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7. KOPSAVILKUMS
Dabas zinātņu bakalaura studiju programma datorzinātnēs ir sekmīgi uzsākta. Ir
izveidota mācību darba kvalitātes kontroles sistēma. VeA studiju programma atbilst gan
Latvijas, gan Eiropas prasībām, kas tiek izvirzītas atbilstošām programmām. Darbā ar
studentiem ir iesaistīti augsti kvalificēti pasniedzēji. Tiek strādāts pie apmācības procesa
uzlabošanas, izmantojot iekšējās rezerves, starptautiskos sakaros un citu augstskolu
pieredzi. Studentu apmācībā tiek pielietotas gan klasiskās, gan modernās apmācību
metodes. Studiju procesa vadība notiek atbilstoši demokrātiskām normām. Studenti un
personāls ar vien vairāk iesaistās zinātniski pētnieciskā darbā. Tiek regulāri strādāts pie
tā, lai studiju programma tiktu pilnveidota un tiktu atklātas un novērstas vājās vietas.
Studiju programmas padome apzinās, ka kvalitatīva studiju programmas attīstība būs
iespējama tikai tad, ja tiks palielināts augsti kvalificēto speciālistu skaits VeA
struktūrvienībās. Ventspils Starptautiskā Radio astronomijas centra iekļaušana Ventspils
Augstskolas sastāvā, pavērs kvalitatīvi jaunas iespējas papildus resursu nodrošinājumā
VeA bakalaura un arī maģistra līmeņa studiju programmām. Kā vēl viens pozitīvs faktors
tālākai attīstībai ir jāmin potenciālā Zinātnes un Tehnoloģiju Parka izveide. Jebkurā
gadījumā priekšā ir daudz darba. Taču Ventspils Augstskolai ir visi priekšnosacījumi, lai
dabas zinātņu bakalaura studiju programma datorzinātnēs tiktu sekmīgi realizēta un
attīstīta. Tās absolventiem ir jābūt spējīgiem ar labiem panākumiem darboties gan
Latvijas, gan Eiropas darba tirgū.
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Pielikums Nr.12.
Studentu aptaujas rezultāti

Pielikums 12.1.
Aptaujā izmantotā anketa
1. (2002., 2003. un 2004. gadā) Vai lekcijas/semināri ir saprotami?
Jā noteikti
Drīzāk jā
Drīzāk nē
Noteikti nē
Grūti pateikt

1
2
3
4
5

2. (Tikai 2004. gadā) Vai lekcijās/semināros tēmu izklāsta plāns ir loģisks un strukturēts?
Jā noteikti
1
Drīzāk jā
2
Drīzāk nē
3
Noteikti nē
4
Grūti pateikt
5
3. (2002., 2003. un 2004. gadā) Vai vizuālie materiāli (videoprojekcijas, kodaskops, zīmējumi uz
tāfeles u.c.) tiek izmantoti pietiekamā daudzumā un kvalitātē?
Jā noteikti
1
Drīzāk jā
2
Drīzāk nē
3
Noteikti nē
4
Grūti pateikt
5
4. (2002., 2003. un 2004. gadā) Tēmu izklāsta metode spēj noturēt tavu uzmanību…
Jā noteikti
Drīzāk jā
Drīzāk nē
Noteikti nē
Grūti pateikt

1
2
3
4
5

5. (2002., 2003. un 2004. gadā) Vai pasniedzējs/a, izklāstot teorētisko materiālu, paralēli dod
piemērus no prakses (ja tas ir iespējams un/vai nepieciešams)?
Jā noteikti
1
Drīzāk jā
2
Drīzāk nē
3
Noteikti nē
4
Grūti pateikt
5
6. (Tikai 2004. gadā) Vai lekcijās/semināros laiks tiek izmantots pilnībā, tās/tie sākas laicīgi un
bez kavējumiem?
Jā noteikti
1
Drīzāk jā
2
Drīzāk nē
3
Noteikti nē
4
Grūti pateikt
5
7. (Tikai 2004. gadā) Vai tavs zināšanu līmenis šajā priekšmetā tiek novērtēs precīzi un
objektīvi?
Jā noteikti
1
Drīzāk jā
2
Drīzāk nē
3
Noteikti nē
4
Grūti pateikt
5

8. (Tikai 2004. gadā) Es spēju (fiziski tas ir iespējams, ja neslinko) apgūt lekcijā/seminārā
izklāstītās tēmas dotajā laikā (no lekcijās uz lekcijā)…
Jā noteikti
1
Drīzāk jā
2
Drīzāk nē
3
Noteikti nē
4
Grūti pateikt
5
9. (2002., 2003. un 2004. gadā) Es izprotu priekšmeta noderīgumu SAVĀ profesionālajā
izaugsmē…
Jā noteikti
1
Drīzāk jā
2
Drīzāk nē
3
Noteikti nē
4
Grūti pateikt
5
10. (Tikai 2004. gadā) Es izprotu priekšmeta noderīgumu PROGRAMMAS SPECIALITĀŠU
profesionālajā izaugsmē…
Jā noteikti
1
Drīzāk jā
2
Drīzāk nē
3
Noteikti nē
4
Grūti pateikt
5

Pielikums 12.2.
2002
A. Jaunzems
A. Klauss
A. Zemītis
G. Neimanis
G. Sēja
G. Hiļkeviča
J. Žagars
K. Klauss
L. Piusa
R. Pauliks
S. Hiļkevičs
V. Balama
Vidēji:

A. Jaunzems
A. Klauss
A. Zemītis
G. Neimanis
G. Sēja
G. Hiļkeviča
J. Žagars
K. Klauss
L. Piusa
R. Pauliks
S. Hiļkevičs
V. Balama
Vidēji:

A. Jaunzems
A. Klauss
A. Zemītis
G. Neimanis
G. Sēja
G. Hiļkeviča
J. Žagars
K. Klauss
L. Piusa
R. Pauliks
S. Hiļkevičs
V. Balama
Vidēji:

58,01
79,48

2003
Vai lekcijas/ semināri ir saprotami?
58,25
88,35
50,80
77,49
86,66
79,20

2004
54,25
86,66
43,97
60,67
86,72
78,84
67,42
89,80

80,48

91,23
77,30

82,69
96,22
77,46

35,39
75,16
82,48
69,22

2004
Lekcijās/semināros tēmu
izklāsta plāns ir loģisks un
strukturēts
59,19
78,70
48,58
71,83
89,70
90,23
84,38
86,40
37,79
74,57
83,74
73,19

2002
2003
2004
Vizuālie materiāli (videoprojekcijas, kodaskops, zīmējumi uz tāfeles u.c.) tiek izmantoti
pietiekamā daudzumā un kvalitātē
59,99
51,94
70,47
84,27
76,43
85,94
50,18
60,41
74,38
88,67
78,29
89,72
69,27
79,54
71,67
73,00
77,08
37,75
86,18
75,86
83,61
81,22
66,30
76,24
72,27
71,73

2002
A. Jaunzems
A. Klauss
A. Zemītis
G. Neimanis
G. Sēja
G. Hiļkeviča
J. Žagars
K. Klauss
L. Piusa
R. Pauliks
S. Hiļkevičs
V. Balama
Vidēji:

A. Jaunzems
A. Klauss
A. Zemītis
G. Neimanis
G. Sēja
G. Hiļkeviča
J. Žagars
K. Klauss
L. Piusa
R. Pauliks
S. Hiļkevičs
V. Balama
Vidēji:

A. Jaunzems
A. Klauss
A. Zemītis
G. Neimanis
G. Sēja
G. Hiļkeviča
J. Žagars
K. Klauss
L. Piusa
R. Pauliks
S. Hiļkevičs
V. Balama
Vidēji:

45,1
71,2

2003
Tēmu izklāsta metode spēj noturēt manu uzmanību
72,2
72,2
62,2
84,3
90,3
39,2
78,9

2004
33,1
62,1
29,7
60,7
83,2
68,8
64,4
83,0

62,7

81,4
65,1

75,8
70,0
71,7

27,1
72,5
75,0
60,0

2002
2003
2004
Pasniedzējs/a, izklāstot teorētisko materiālu, paralēli dod piemērus no prakses (ja tas ir
iespējāms un/vai nepieciešams)
52,36
75,45
66,68
89,21
91,25
78,34
58,02
43,16
74,43
66,40
78,88
92,67
58,32
85,54
81,60
96,60
76,74
43,79
84,08
88,27
76,03
77,56
71,22
73,59
78,15
71,55

2004
Lekcijās/semināros laiks tiek
izmantots pilnībā, tās/tie
sākas laicīgi un bez
kavējumiem
88,12
86,34
85,89
83,00
96,30
93,90
88,94
96,60
59,11
85,55
89,93
86,69

A. Jaunzems
A. Klauss
A. Zemītis
G. Neimanis
G. Sēja
G. Hiļkeviča
J. Žagars
K. Klauss
L. Piusa
R. Pauliks
S. Hiļkevičs
V. Balama
Vidēji:

A. Jaunzems
A. Klauss
A. Zemītis
G. Neimanis
G. Sēja
G. Hiļkeviča
J. Žagars
K. Klauss
L. Piusa
R. Pauliks
S. Hiļkevičs
V. Balama
Vidēji:

A. Jaunzems
A. Klauss
A. Zemītis
G. Neimanis
G. Sēja
G. Hiļkeviča
J. Žagars
K. Klauss
L. Piusa
R. Pauliks
S. Hiļkevičs
V. Balama
Vidēji:

2004
Mans zināšanu līmenis šajā
priekšmetā tiek novērtēs
precīzi un objektīvi
71,16
68,55
68,91
71,83
90,39
84,51
79,76
79,80
68,68
75,51
82,41
76,50

2004
Es spēju (fiziski tas ir
iespējāms, ja neslinko)
apgūt lekcijā/seminārā
izklāstītās tēmas dotajā laikā
(no lekcijas uz lekciju)
62,01
68,85
51,00
55,17
85,24
62,96
55,04
79,70
47,25
72,53
77,48
65,20

2002
2003
2004
Es izprotu priekšmeta noderīgumu SAVĀ profesionālajā izaugsmē
56,74
68,06
55,31
89,14
87,04
82,66
68,16
68,15
78,63
83,17
86,64
97,78
74,13
73,13
56,57
79,80
76,73
77,07
80,00
82,78
90,13
92,44
88,38
78,19
79,26
76,89

A. Jaunzems
A. Klauss
A. Zemītis
G. Neimanis
G. Sēja
G. Hiļkeviča
J. Žagars
K. Klauss
L. Piusa
R. Pauliks
S. Hiļkevičs
V. Balama
Vidēji:

2004
Es izprotu priekšmeta
noderīgumu
PROGRAMMAS
SPECIALITĀŠU
profesionālajā izaugsmē
59,84
76,70
72,38
88,67
98,49
75,68
59,20
76,40
81,82
88,00
88,35
78,68

