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 1. Mērėi un uzdevumi 
 
 Profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" nodrošina inženiera studijas 
vienā no inženierzinātĦu nozarēm - datorvadībā un datorzinātnē pēc pirmā līmeĦa 
augstākās profesionālās izglītības iegūšanas RTU koledžā, kas Ĝauj iegūt pirmā līmeĦa 
augstāko profesionālo izglītību. 
 Profesionālo studiju programmas Datorsistēmas mērėis ir nodrošināt inženiera 
profesionālo izglītību datorvadības un datorzinātnes programmatūras izstrādes jomā un 
sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus programminženierijā, sniedzot izglītību 
lietišėo datorsistēmu programmatūras virzienā. 
 Lai šo mērėi nodrošinātu, RTU savu spēju robežās realizē šādus uzdevumus: 
• sniedz studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas par 

programmproduktiem, programmatūras sistēmām un vidēm, kā arī lietišėo 
datorsistēmu programmatūras izstrādāšanu; 

• trenē studentus sarežăītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā; 
• iemāca studentiem patstāvīgi apgūt un izmantot programmēšanas valodas un 

programmatūras vides, lai projektētu un izstrādātu lietišėo datorsistēmu 
programmatūru; 

• radina studentus patstāvīgi un radoši apgūt, vērtēt un lietot jaunās informācijas 
tehnoloăijas, teorijas un produktus; 

• sniedz ekonomikas un pārvaldības pamatus datorsistēmu nozarē, kā arī humanitārās 
izglītības iespējas atbilstoši studiju līmenim;  

• nodrošina studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un modernām informācijas 
tehnoloăijām. 

 
 Konkrēti mērėi un uzdevumi katram studiju līmenim ir formulēti šādās sadaĜās: 
2.1 - koledžas studijām, 2.2 - inženiera studijām. 
 
 

 2. Studiju programmas raksturojums 
 
 Pieeju dažādību profesionālajām studijām nosaka Latvijas tautsaimniecības un 
darba tirgus pašreizējā situācija un paredzamās tendences nākotnē. Parādās vajadzība 
iespējami īsā laikā sagatavot profesionālus programmētājus, kas varētu uzsākt patstāvīgu 
profesionālo darbību, vienlaicīgi dodot iespēju turpināt studijas, lai iegūtu augstāko 
profesionālo izglītību. Profesionālo studiju programma Datorsistēmas koledžas un 
inženiera līmeĦos nosaka studiju saturu un plānu, apraksta imatrikulācijas nosacījumus, 
nosaka prasības studiju rezultātu vērtēšanai un vērtēšanas kārtību, kā arī studiju 
programmas realizācijas akadēmiskos, materiālos un finansu resursus (skat 1. pielikumu). 
Studiju programmas priekšmetu apraksti sniegti 2. pielikumā. Studiju programma abos 
studiju līmeĦos ir saskaĦota un izstrādāta tā, lai koledžas studiju līmenī studenti apgūtu 
profesionālās zināšanas un prasmes, bet inženiera studiju līmenī padziĜinātu profesionālās 
zināšanas un to lietošanas prasmi programminženierijā. 
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 Datorsistēmu profesionālā studiju programma tiek veidota atbilstoši RTU Senāta 
lēmumiem, RTU Studiju daĜas izstrādātajiem norādījumiem un Lietišėo datorsistēmu 
institūta Padomes lēmumiem. Studiju programma ir apstiprināta RTU Lietišėo 
datorsistēmu institūta Padomes, Automātikas un skaitĜošanas tehnikas fakultātes Domes 
un RTU Senāta sēdēs. 
 Studiju programmas apjoms tiek rēėināts kredītpunktos (KP) un RTU noteiktais 
apjoms ir 40 KP mācību gadā jeb 40 darba stundas nedēĜā. Viens KP atbilst 16 
kontaktstundām auditorijās vai laboratorijās, kas veido 40% no kopējā studiju apjoma. 
 Studiju programmas struktūra ir attēlota 1. zīmējumā. 
 

 
1. zīmējums. Shematisks studiju procesa attēlojums Datorsistēmu studiju 

programmas profesionālajam virzienam 
 
 
 2.1. Programmēšanas tehniėa studiju programma 
 
 2.1.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 
 Profesionālo studiju koledžas līmeĦa programmas mērėis ir sagatavot studentus 
patstāvīga profesionāla darba uzsākšanai programminženierijas nozarē, vai turpmākām 
studijām inženiera līmenī. 
 Programmas uzdevumi ir: 
• sniegt pamatzināšanas programmēšanā, datoru aparatūrā un tīklos; 
• trenēt studentus sarežăītu programmproduktu un datoru profesionālā lietošanā; 
• radināt studentus patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus; 
• sniegt pamatzināšanas diskrētajā matemātikā, kā arī ekonomikas un humanitāro 

izglītību studiju līmenim atbilstošā apjomā; 
• pilnveidot studentu svešvalodu prasmi; 
 
 

 

Augstākās profesionālās izglītības 
kvalifikācija 

Inženiera studijas 
(pēc bakalaura, ilgums 2 gadi, 

apjoms 82 KP) 

Inženiera studijas 
(ilgums 2,5 gadi, apjoms 100 KP) 

Profesionālās studijas RTU koledžā 
(ilgums 2 gadi, apjoms 80 KP) 

Reflektanti ar vispārējo vidējo izglītību  
izglītību 
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 2.1.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 
 Datorsistēmu programmas profesionālā virziena studijas studenti uzsāk RTU 
Lietišėo datorsistēmu institūta koledžā, kas realizē divgadīgas studijas, sniedzot 
profesionālu programmētāja izglītību un piešėirot programmēšanas tehniėa kvalifikāciju 
(lietišėo datorsistēmu programmatūra, Latvijas Republikas PK 312108 un 313107). 
Studiju ilgums koledžā ir 2 gadi (skat. 1. zīmējumu). 
 Studiju programmas saturs atbilst programmētāja profesijas standartam..Studiju 
programma veidota tādējādi, ka koledžā studējošie apgūst daĜu no datorzinātĦu 
pamatpriekšmetiem, kas paredzēti inženierzinātĦu bakalaura datorvadībā un datorzinātnē 
standartā, tādējādi radot pamatu turpmākām studijām augstākās profesionālās 
kvalifikācijas (inženiera) iegūšanai. Pēc kvalifikācijas darba aizstāvēšanas 
programmēšanas tehniėa kvalifikāciju ieguvušajiem ir tiesības turpināt studijas 
Datorsistēmu programmas inženiera studiju līmenī  Lietišėo datorsistēmu 
programmatūras virzienā. 2002./2003. mācību gada laikā plānots pārstrukturēt inženiera 
(pēc koledžas) studiju programmu par profesionālā bakalaura studiju programmu, dodot 
iespēju programmas absolventiem turpināt studijas maăistratūrā. 
 
 2.1.3. Studiju programmas saturs 
 
 Datorsistēmu profesionālās programmas koledžas studiju līmenī studenti apgūst 
zināšanas un profesionālu prasmi programmēšanā. Pirmajā studiju gadā studenti apgūst 
pamatzināšanas, kas nepieciešamas programmēšanas tehniėa profesionālajai darbībai. 
Otrajā studiju gadā dominē programmēšanas priekšmeti. Studenti apgūst arī datoru tīklus 
un to administrēšanu, kā arī datu bāzu vadības sistēmas. Programmā paredzēti arī 
vispārizglītojošie priekšmeti, no kuriem svešvalodas pieder pie ierobežotas izvēles 
mācību priekšmetiem. Priekšmetu sadalījums pa grupām un semestriem ir dots 1. 
pielikumā. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieĦem arodprakse un kvalifikācijas darba 
izstrādāšana, kas dod iespēju studentiem apgūtās zināšanas pielietot praksē. Aizvadītajā 
mācību gadā būtiskas izmaiĦas nav izdarītas. Ir modificēts dažu priekšmetu saturs, 
pievēršot lielāku vērību praksē ienākušajiem tehniskajiem jauninājumiem, jaunajām 
opertētājsistēmām un BIOS iestādījumiem.  
 
 2.1.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 
 
 Datorsistēmu programmas koledžas līmeĦa studiju ilgums ir 2 gadi un kopējais 
apjoms ir 80 KP. Kopējais studiju ilgums profesionālajā studiju programmā ir 4,5 gadi un 
apjoms 180 KP. 
 

 2.1.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība 
 
 Datorsistēmu programmas koledžas līmeĦa studiju priekšmetu sadalījums 
obligātajos priekšmetos (96,25%) un izvēles priekšmetos (3,75%) pa studiju priekšmetu 
grupām parādīts 1. tabulā. 
 



 7 

1. tabula 

 
Priekšmetu grupa Obligātie 

priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Izvēles 

priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Summa 

(kredītpunkti) 

Specializācijas 60  60 (75%) 

Vispārizglītojošie 5  5 (6,25%) 

Humanitārie/sociālie 2  2 (2,5%) 

Ekonomikas un vadības 2  2 (2,5%) 

Valodas  3 3 (3,75%) 

Arodprakse 4  4 (5%) 

Kvalifikācijas darbs 4  4 (5%) 

 77 (96,25%) 3 (3,75%) 80 (100%) 

 
 
 2.1.6. Kvalifikācijas darba izstrāde 
 
 Programmēšanas tehniėa kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda studiju programma, 
jānostrādā arodprakse, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv kvalifikācijas darbs. Kvalifikācijas 
darba tēmu apstiprina Lietišėo datorsistēmu programmatūras virziena profesionālās 
kvalifikācijas komisija, kas formulē tā vērtēšanas kritērijus un principus. Kvalifikācijas 
darba vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents. Kvalifikācijas darba publiskai aizstāvēšanai no 
LDI profesoru grupu personālsastāva tiek izveidota profesionālās kvalifikācijas komisija. 
Komisijas darbu vada priekšsēdētājs.  
 
 
 2.1.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātĦu apguves iespējas 
 
 Datorsistēmu profesionālo studiju koledžas līmeĦa studiju programma 12 KP 
apjomā (15% no kopējā apjoma) nodrošina arī vispārizglītojošo, sociālo, ekonomikas un 
humanitāro priekšmetu apguvi. Kā obligāti ir paredzēti priekšmeti Diskrētās matemātikas 
pamati, Ekonomika, Sociālās attīstības modeĜi, Civilā aizsardzība un Fiziskā 

audzināšana. Svešvaloda ir paredzēta kā ierobežotas izvēles priekšmets. 
 
 
 2.1.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 
 Par Datorsistēmu studiju programmu latviešu valodā ir izstrādāti vairāki 
informatīvie materiāli. Saviem spēkiem Lietišėo datorsistēmu institūts izdod bukletu ar 
informāciju par institūtu un studiju iespējām tajā, ko izplata arī koledžas studentu vidū. 
 Sīkākas ziĦas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas šī ziĦojuma 
2.4. sadaĜā un 6. pielikumā. 
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 2.2. Datorsistēmu inženiera studiju programma. 
 
 
 2.2.1. Lietišėo datorsistēmu programmatūras virziena specifiskie mērėi un 

uzdevumi 
 
 Profesionālo studiju programmas ar studiju sākumposmu RTU koledžā mērėis ir 
sagatavot augstākās profesionālās kvalifikācijas speciālistus profesionālai darbībai 
programmatūras izstrādāšanas jomā, dodot inženiera kvalifikāciju Lietišėo datorsistēmu 
programmatūras virzienā. 
 Programmas uzdevumi ir: 
 
• sniegt zināšanas matemātikā un fizikā atbilstoši augstākās tehniskās izglītības 

prasībām, kā arī pamatzināšanas vispārīgajā ėīmijā, darba aizsardzībā un tiesību 
pamatos; 

• sniegt zināšanas par programmproduktiem, programmatūras sistēmām un vidēm, kā arī 
par lietišėo programmu izstrādāšanu; 

• trenēt studentus sarežăītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā. 
 
 
 2.2.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 
 Datorsistēmu programmas profesionālā virziena Lietišėo datorsistēmu 

programmatūra studijas studenti uzsāk pēc studiju pabeigšanas RTU LDI koledžā, kad 
iegūta programmatūras tehniėa kvalifikācija. Studiju programma izveidota tādējādi, lai, 
izvēloties izglītības turpināšanas ceĜu, studenti apgūtu augstākās tehniskās izglītības 
prasībām atbilstošu inženierzinātĦu vispārīgo priekšmetu klāstu (paredzēti galvenokārt 
pirmajā un otrajā semestrī) un spētu iekĜauties kopējā studiju grafikā ar inženierstudiju 
(pēc bakalaura) studentiem Lietišėo datorsistēmu programmatūras virzienā. Inženiera 
studiju līmeĦa programmas veidošanā ir ievērots princips par datorzinātĦu speciālo 
priekšmetu kā obligāto priekšmetu apgūšanu vienlaicīgi ar šauras specializācijas 
nodrošināšanu ar virziena specializācijas un ierobežotas izvēles priekšmetiem. 
 
 
 2.2.3. Studiju programmas saturs 
 
 Datorsistēmu profesionālās studiju programmas koledžas līmeĦa saturs ir 
aprakstīts šī ziĦojuma 2.1. sadaĜā. Tā kā koledžas līmenī studenti nav apguvuši 
matemātikas pamatkursu un augstākās tehniskās izglītības prasībām atbilstošus 
inženierzinātĦu vispārīgos priekšmetus, tie paredzēti inženierprogrammā pirmajos divos 
semestros. Inženiera studiju līmenī kā obligātie studiju priekšmeti ir paredzēti 
Informācijas sistēmu metodoloăijas, Datortīklu operētājsistēmas, Sadalītu datu apstrāde 
datortīklos, Lielu datu bāzu administrēšana, Programmatūras plānošana un metroloăija, 
PROLOG un loăiskā programmēšana. Obligāts studiju priekšmets inženieru programmā 
ir Darba aizsardzība. 
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 Lietišėo datorsistēmu programmatūras specializācijas virzienā studenti apgūst 
interfeisu programmatūru, informācijas sistēmu aizsardzību, programmatūras izveides 
tehnoloăiskos līdzekĜus un lietišėo intelektuālo sistēmu programmēšanu. 
 Programmā paredzēti arī vispārīgās izglītības priekšmeti, kas Ĝauj studentam apgūt 
ar nozari saistītās ekonomiskās zināšanas un humanitāri-sociālos mācību priekšmetus. Šie 
priekšmeti pieder pie ierobežotās izvēles priekšmetiem. Studiju programmā ir 2 veidu 
izvēles priekšmeti: ierobežotās izvēles un brīvās izvēles priekšmeti. Ierobežotās izvēles 
priekšmeti bez vispārīgās izglītības dod iespēju studentam dziĜāk apgūt virkni 
datorzinātĦu priekšmetu, kas noderīgi viĦa turpmākajā profesionālajā darbībā. Priekšmetu 
sadalījums pa grupām un semestriem ir dots 1. pielikumā. Nozīmīgu vietu studiju 
programmā ieĦem studiju darbu izstrāde, kas kopā ar praktisko darbu un inženierprojektu 
dod iespēju studentam praksē pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos 
uzdevumus. Praktiskā darba vietu students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu 
ir jāiesniedz atskaite. Aizvadītajā mācību gadā programmas saturs nav mainīts.  
 
 
 2.2.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 
 
 Datorsistēmu programmas inženiera studiju ilgums pēc koledžas studijām ir 2,5 
gadi un kopējais apjoms ir 100 KP. 
 
 
 2.2.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība. 
 
 Datorsistēmu programmas Lietišėo datorsistēmu programmatūras virziena 
inženiera studiju priekšmetu sadalījums obligātajos priekšmetos (76%) un izvēles 
priekšmetos (24%) pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts 2. tabulā. 

 

2. tabula 

 
Priekšmetu grupa Obligātie 

priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Izvēles 

priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Summa 

(kredītpunkti) 

Specializācijas 36 10 46 (46%) 

Vispārizglītojošie 16  16 (16%) 

Humanitārie/sociālie  4 4 (4%) 

Ekonomikas un vadības  4 4 (4%) 

Valodas  2 2 (2%) 

Brīvās izvēles  4 4 (4%) 

Praktiskais darbs 8  8 (8%) 

Inženierprojekts 16  16 (16%) 

 76 (76%) 24 (24%) 100 (100%) 

 
 Izvēles priekšmetus nākošajam mācību gadam studenti izvēlas iepriekšējā mācību 
gada beigās. Priekšmetu grupu apraksti pievienoti 2. pielikumā. 
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 2.2.6. Inženierprojekta izstrāde 
 
 Datorsistēmu inženiera kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda inženiera studiju 
programma, jānostrādā praktiskais darbs un jāizstrādā un jāaizstāv inženierprojekts. 
Inženierprojekta tēmu apstiprina studiju virziena programmas komisija, kas formulē tā 
vērtēšanas kritērijus un principus. Projekta vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents. 
Inženierprojekta publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts kvalifikācijas komisija, 
kuras sastāvā ir jābūt citu organizāciju (ne mazāk par 50%) pārstāvjiem. 
 Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kas pārstāv kādu no darba devēju 
organizācijām.  
 
 
 2.2.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātĦu apguves iespējas 
 
 Datorsistēmu inženiera līmeĦa studiju programma dod iespējas apgūt arī 
ekonomikas un vadības, kā arī humanitāri-sociālos mācību priekšmetus, kas mācību plānā 
ir paredzēti kā ierobežotas izvēles priekšmeti, tādējādi nodrošinot visai plašu izvēles 
spektru. 
 
 
 2.2.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 
 Datorsistēmu profesionālā studiju programma katru gadu tiek popularizēta 
Lietišėo datorsistēmu institūta izdotajos izdevumos: LDI darbības aprakstā kalendārajam 
gadam, bukletā ar informāciju par studiju iespējām institūtā un informatīvā izdevumā, 
kurā sakopoti inženieru un maăistru studiju plāni, un priekšmetu anotācijas. Šie izdevumi 
pievienoti 6. pielikumā. Lai popularizētu inženiera studiju programmu, LDI regulāri 
atjauno informāciju fakultātes stendā RTU galvenajā ēkā un LDI  INTERNET sākumlapā.  
 
 

 2.3. Studiju programmas vērtējums no studentu un darba devēju 
viedokĜa 

 
 Studentu un darba devēju  aptaujas, lai iegūtu studiju programmas vērtējumu 
2002./2003. mācību gadā netika plānotas. Tomēr studenti ir devušii virkni ieteikumu, kas 
iespēju robežās tiks Ħemti vērā programmas satura un apmācības procesa pilnveidošanā, 
it īpaši studiju programmas praktiskās daĜas pilnveidošanā, lai nostiprinātu studentu 
teorētiskās zināšanas praktisko, laboratorijas un studiju darbu izstrādāšanas laikā. 
 Studenti ir norādījuši arī, kādas teorētiskās zināšanas tie vēlētos saĦemt papildus: 
plašāku programmēšanas valodu klāstu, interneta iespēju izmantošanu un plašākas 
zināšanas lokālajos un globālajos datortīklos. Praktiskās zināšanas, kuras studenti vēlētos 
saĦemt papildus, galvenokārt ir saistītas ar praktisku dalību projektu izstrādāšanā, kā arī 
ar iespējām praktiski iepazīties un apgūt daudzveidīgu programmēšanas valodu un 
operētājsistēmu klāstu. 
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Pasniedzēju aptauja ir parādījusi, ka dažos priekšmetos ir grūti realizēt visus 
priekšmeta programmā paredzētos mērėus reflektantu vājās sagatavotības dēĜ. 
 
 
 2.4. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 
 Reklāmas un informatīvie materiāli par studiju programmu “Datorsistēmas” 
apkopoti 6. pielikumā. ZiĦas par fakultāti un LDI interesenti var atrast internetā fakultātes 
sākumlapā www.cs.rtu.lv, kā arī atsevišėu LDI struktūrvienību sākumlapās. 
 

 

3. Studiju programmu perspektīvais novērtējums 
 

3.1. Pasniegšanas metodes 
 

Mācību plānā paredzētajos priekšmetos notiek lekcijas un praktiskie vai 
laboratorijas darbi. Koledžas studiju programmā lielāka vērība tiek veltīta praktisko 
iemaĦu apgūšanai, ko veicina arī paredzēta arodprakse 20KP apjomā. Inženierstudijās pēc 
koledžas pasniegšanas prakse sakrīt ar inženierstudijās pēc bakalaura lietoto, tādēĜ šajā 
ziĦojumā tā nav aprakstīta (skat. pašnovērtējuma ziĦojumu profesionālo studiju 
programmai). 
 

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 
 
 Studiju programmas realizācijai tiek izmantoti tie paši resursi, kas akadēmisko 
studiju programmu realizācijai, tādēĜ šajā ziĦojumā tie nav aprakstīti (skat. 
pašnovērtējuma ziĦojumu par akadēmisko studiju programmu 3.2. nodaĜu). Ir izstrādātas 
mācību prakses darba programmas pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības 
(koledžas) programmas ietvaros prakšu organizēšanai 4. un 6. Semestros. Jāatzīmē, ka 
aizvadītajā mācību gadā nav izdoti inženiera studijām domāti metodiskie materiāli. 
 

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 
Inženiera studiju programmas ar sākumposmu RTU koledžā specifikas un 

studējošo kontingenta dēĜ šīs programmas studenti zinātniskajā darbā nav iesaisti.  
 

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 
Sadarbība prakses organizēšanā ir realizēta ar Rietumflandrijas augstāko tehnisko 

skolu (BeĜăija), no kuras 2 studenti izgāja praksi RTU skaitĜošanas un Tālmācības 
centros. Ir uzsākta līgumu slēgšana ar mācību iestādēm, kuras gatavo speciālistus pēc 
pirmā līmeĦa profesionālās izglītības programmām programmētāja un datorsistēmu un 
datortīklu administratora specialitātēs (Rīgas Tehniskā koledža, Liepājas Pedagoăijas 
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akadēmija), lai dotu iespēju šo mācību iestāžu absolventiem turpināt studijas 
Datorsistēmu inženiera studiju programmā. 
 

3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 
Sadarbībā ar potenciālajiem darba devējiem tiek apzinātas studentu prakses vietas.   
Augsti kvalificēti reālos projektos strādājoši speciālisti programmas realizācijā 

tiek iesaistīti kā inženierprojektu vadītāji un Valsts kvalifikācijas komisijas locekĜi. 
Tomēr pašnovērtēšanas komisija secina, ka sadarbība ar speciālistiem - praktiėiem ir 
jāintensificē un jau vistuvākajā nākotnē ir jāpanāk šo speciālistu plaša līdzdalība mācību 
procesā inženiera studiju līmenī.  
 
 

4. Zināšanu vērtēšanas sistēma 
 
Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos, atbilstoši to mērėiem, bez 

lekcijām studiju plānā ir arī praktiskie un/vai laboratorijas darbi, kā arī studiju darbi. 
Laboratorijas darbos iegūtie rezultāti studentam ir jāaizstāv. Studiju darbi tiek novērtēti ar 
atzīmi, un arī tie ir jāaizstāv, lai apstiprinātu iegūtās zināšanas un prasmes. Parasti 
obligātie priekšmeti noslēdzas ar eksāmenu, bet izvēles priekšmeti ar ieskaiti. Visi 
eksāmeni notiek rakstveidā, ko, tāpat kā eksāmenu novērtēšanu, reglamentē 2001. gada 
17. decembra RTU Senātā pieĦemtais "Nolikums par eksāmenu kārtošanu 

bakalaurantūrā, maăistrantūrā un profesionālajās studijās". Vairākos priekšmetos, kuros 
kā vienīgais kontroles veids ir paredzēts eksāmens, galīgā atzīme tiek izlikta kā vidējā 
svērtā atzīme, Ħemot vērā sekmes visos priekšmeta plānā paredzētajos darbos, piemēram, 
praktiskajos un/vai laboratorijas darbos, kontroldarbos un/vai mājas darbos (ja tādi 
paredzēti). 
 
1. Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baĜĜu sistēmā vai ieskaite. 
2. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā. 
          Šie rādītāji atbilst RTU Senāta 2001. gada 29. janvāra lēmumam "Par pāreju uz 
vienotu studiju rezultātu vērtēšanu" un RTU Senāta 2002. gada 25. maija lēmumam "Par 
kritērijiem studiju rezultātu vērtēšanai". 

 
 Ar atzīmi tiek vērtēti arī  kvalifikācijas darba un inženierprojekta aizstāvēšanas 
rezultāti. 
 
 

5. Studējošo skaits 
 

Profesionālajā studiju programmā studijas praktiski uzsāk tie vidusskolu 
absolventi, kuri vēlas pēc iespējas ātrāk iegūt profesionālo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju. Diemžēl šādu motivētu studentu skaits ir neliels. DaĜa reflektantu, kuru 
zināšanu līmenis neĜauj studēt akadēmiskajā studiju programmā par valsts budžeta 
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līdzekĜiem arī izvēlas koledžas studiju programmu. Tas nosaka to, ka studentu 
kontingents inženiera programmā ir vājāks. un viĦi nespēj pilnībā apgūt profesionālo 
studiju programmu. Pašnovērtējuma komisija uzskata, ka jāpastiprina pirmā līmeĦa 
profesionālās studiju programmas popularizēšana, akcentējot iespējas pēc tās 
absolvēšanas turpināt studijas, lai iegūtu gan inženiera kvalifikāciju, gan maăistra grādu. 
 

 3. tabula. Koledžas studijas 

Studiju 
programma 

Kurss Faktiskais 
skaits 

Budžeta 
vietu 
skaits 

Maksas 
studenti 

Studē par 
RTU 
līdzekĜiem 

Absolvējuši 
programmu 

Datorsistēmas I kurss 15 25  -10  
 II kurss 27 17 2 8  
 III kurss 11 8  3  
 Kopā 53 50 2 11 8 

 

 4. tabula. Inženieri pēc koledžas 

Studiju 
programma 

Kurss Faktiskais 
skaits 

Budžeta 
vietu 
skaits 

Maksas 
studenti 

Studē par 
RTU 
līdzekĜiem 

Absolvējuši 
programmu 

Datorsistēmas I kurss 6 4 1 1  
 II kurss 16 4  12  
 III kurss 1   1  
 Kopā 23 8 1 14 4 
 

 

6. Akadēmiskais personāls  
 

Pašlaik profesionālo studiju programmas sākumposma koledžā realizācijā no LDI 
akadēmiskā personāla piedalās : 
• 3 pilnas slodzes zinātĦu doktori (profesore L. Zaiceva, asociētā profesore E. Latiševa, 

docents J. Eiduks) 
• 1 nepilnas slodzes zinātĦu doktors (docents M. VītiĦš) 
• 1 docents bez zinātniskā grāda (G. Matisons) 
• 1 pilnas slodzes lektore bez zinātniskā grāda (M. Uhanova) 
• 2 nepilnas slodzes lektori bez zinātniskā grāda (V. Andersons,  V. Vinogradova). 
Pārējos priekšmetus pasniedz citu profesoru grupu pasniedzēji.  

Tā kā inženiera studiju programmas pēc bakalaura studijām realizācijā piedalās 
praktiski tas pats akadēmiskais personāls, kas realizē akadēmisko studiju programmu 
Datorsistēmas, tad šajā ziĦojumā informācija nav dublēta, un tā atrodama 
pašnovērtējuma ziĦojuma par akadēmisko studiju programmu 6. nodaĜā.  
  

7. Pašnovērtējums - SVID analīze 
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 Apkopojot programmas pašnovērtējuma procesa rezultātus iespējams izdarīt 
programmas stāvokĜa analīzi, kas konspektīvā veidā sniegta 5. tabulā. Galvenās grūtības 
pašlaik saistītas ar programmas finansiālo nodrošinājumu (datortehnikas atjaunināšana, 
licenzētas programmatūras iegāde, mācību grāmatu izdošana un iegāde, auditoriju 
aprīkojums) un nodrošinājums ar kvalificētiem pasniedzējiem, starp kuriem Ĝoti vajadzīgi 
būtu pieredzējuši praktiėi. Sīkāk raksturojot nepietiekamo finansu nodrošinājumu, var 
teikt, ka pašreizējais finansējuma pamatavots - valsts budžets nav pietiekams, lai 
pastāvīgi risinātu studiju procesa materiālās bāzes augšminēto komponenšu 
atjaunināšanu, jo tas ir Ĝāvis vienīgi saglabāt kvalificētu pasniedzēju kodolu. Darba 
devēju līdzekĜu piesaiste mācību procesa materiālās bāzes nodrošināšanai tuvākajā 
nākotnē nevieš lielas cerības, jo tikai lielākā datorsistēmu izstrādātāju firma Latvijā - a/s 
Dati nopietni pie tā strādā, piedāvājot studentiem studiju kreditēšanas iespējas vienlaicīgi 
nodrošinot darbu pēc studiju beigšanas. Pārējās datorfirmas pagaidām nav izrādījušas 
interesi tieši investēt mācību procesā. 
 Attiecībā uz nodrošinājumu ar kvalificētiem mācībspēkiem var teikt, ka 
akadēmiskais personāls strādā ar pārslodzi (pat 20 - 24 stundas nedēĜā), lai nopelnītu 
atalgojumu, kas daudz maz būtu samērojams ar nozarē strādājošo atalgojumu. Tas ir vēl 
viens iemesls, kādēĜ akadēmiskā personāla sastāvā ir relatīvi maz gados jaunu 
pasniedzēju.  
 

5. tabula 

Stiprās puses Vājās puses 

• Ir kvalificēts un pieredzējis 

akadēmiskais personāls 

• Programma sniedz iespējas  īsā laikā 

iegūt profesionālu kvalifikāciju 

• Programma sniedz plašas un 

daudzveidīgas zināšanas 

• Programmas absolventi ir 

konkurētspējīgi darba tirgū 

• Ir prasībām atbilstošs datoru parks 

• Interneta pieslēgums nodrošina 

vajadzīgās informācijas iegūšanu 

 

• Maz gados jaunu pasniedzēju 

• Nav regulāru kontaktu ar darba 

devējiem 

• Nepietiekama apgāde ar licenzētu 

mūsdienu līmeĦa programmatūru 

• Koledžas programma netiek pietiekami 

reklamēta, tādēĜ tās popularitāte 

vidusskolas absolventu vidū samazinās 

• Nepietiekama apgāde ar mācību 

materiāliem un nozares periodiku 

• Mācību auditoriju aprīkojuma zemais 

līmenis 

• Starptautiskā sadarbība studentu 

apmaiĦā ir vāja 

Iespējas Draudi 

• Datorsistēmu projektēšanas un 

programminženierijas nozare strauji 

attīstās 

• Labas atsauksmes no absolventiem un 

darba devējiem par studiju kvalitāti 

• Programmas absolventi ir pieprasīti 

darba tirgū 

• Neizdosies mācību procesā iesaistīt 

gados jaunus kvalificētus pasniedzējus 

(inženierzinātĦu doktorus) , ja 

nemainīsies atalgojums 

• Nebūs pienācīgs finansējums, lai 

datorklases apgādātu ar moderno 

datortehniku un licenzētu 

programmatūru 
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• Reflektantu vājais sagatavotības līmenis 

joprojām veicinās augstu atskaitīšanas 

procentu 

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
 

Pasākumu shēma stāvokĜa normalizēšanai tuvākajiem 2 - 3 gadiem varētu būt 
šāda: 
• nodrošināt pasniedzējiem iespēju izstrādāt mācību materiālus un tos pavairot, lai 

varētu izsniegt studentiem; 
• meklēt gados jaunus un kvalificētus nozarē strādājošus speciālistus, kuriem ir spējas 

un interese veikt zinātnisku darbu (doktorantūrā) un pasniedzēja darbu ar nepilnu 
slodzi; 

• jāaktivizē pasniedzēju iesaistīšana starptautiskos projektos, nodrošinot apstākĜus 
kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanai; 

 Datortehnikas aparatūras un programmatūras ārkārtīgi straujās attīstības dēĜ LDI 

rīcībā esošā datortehnika, programmatūras vides un rīki noveco un to atjaunināšanai ir 
vajadzīgi ievērojami finansu resursi. Ja programma nesaĦems papildus finansējumu no 
valsts budžeta, tad nākamajos 6 gados varētu būt šādi papildrisinājumi: 
• līgumu slēgšana ar datorfirmām par to tehniskā aprīkojuma izmantošanu laboratorijas 

darbu veikšanai, lietojot licenzētus programmproduktus; 
• turpināt iesākto praksi par atbalstu speciālistu sagatavošanā ieinteresētajām 

organizācijām, pretim saĦemot to atbalstu datorklašu iekārtošanai. 
 Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem ir jāaktivizē un jāievirza jaunā 
kvalitātē. Gada laikā ir veicami šādi pasākumi: 
• jāapkopo aptaujās iegūtā informācija par zināšanām un prasmēm, kas pašlaik 

absolventiem pietrūkst, kā arī informācija par studentu vēlmēm programmas 
pilnveidošanai, lai to iespēju robežās maksimāli tuvinātu prakses izvirzītajām 
prasībām (pie tam aptaujām jākĜūst regulārām); 

• jāveic pētījums par firmu un organizāciju vajadzību pēc datorspeciālistiem nākotnē, kā 
arī nepieciešamām zināšanām un prasmēm firmu un organizāciju perspektīvo attīstības 
plānu realizācijā; 

• jāsistematizē programmas absolventu apzināšana, kuri strādā specialitātē, izveidojot 
datu bāzi; 

• jāapkopo datorfirmu un citu organizāciju vajadzības pēc pārkvalificēšanās un 
kvalifikācijas celšanas, lai uzsāktu attiecīgo kursu organizēšanu institūtā, iesaistot par 
pasniedzējiem arī firmu un organizāciju speciālistus. 

 Iepriekš veiktās studentu aptaujas liecina, ka datortehnikas aparatūras un 
programmatūras attīstības tendences un jaunākās informācijas tehnoloăijas tiek nepilnīgi 
atspoguĜotas lekciju kursos. Šis aspekts nākotnē prasa koordinētas aktivitātes gan no 
profesoru grupu puses, gan arī no programmas padomes puses. Tās varētu būt organizētas 
metodisko semināru formā, bet programmas padomei būtu jāpanāk koordinēta jaunāko 
sasniegumu atspoguĜošana lekciju kursos un jaunu kursu piedāvājuma paplašināšana, 
īpaši  brīvās izvēles kursu klāsts. 
 


