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 1. Mērėi un uzdevumi 
 

Profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" nodrošina profesionālā 
bakalaura studijas, lai iegūtu otrā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību un piekto 
kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inženieris) vienā no inženierzinātĦu nozarēm – 
datorvadībā un datorzinātnē pēc pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības 
iegūšanas RTU koledžā, kas Ĝauj iegūt pirmā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību un 
ceturto kvalifikācijas līmeni. Otrā līmeĦa augstāko profesionālo izglītību un piekto 
kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inženieris vai sistēmanalītiėis) nodrošina arī 
profesionālā maăistra studiju programma pēc akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanas. 
Profesionālā bakalaura grāds Ĝauj turpināt studijas profesionālā maăistra studiju 
programmā. 

Profesionālās studiju programmas Datorsistēmas mērėis ir nodrošināt otrā līmeĦa 
profesionālo augstāko izglītību programminženierijā, datorsistēmu (datu bāzu un 
informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot 
inženierus praktiskā darba veikšanai un piešėirot kvalifikāciju, kas atbilst 5. kvalifikācijas 
līmeĦa programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiėa valsts standartam. 

SaskaĦā ar formulēto mērėi LDI organizē studiju procesu šādos virzienos: 
datorsistēmu projektēšana, lietišėo datorsistēmu programmatūra un lietišėās 

datorzinātnes. 
 
Lai šo mērėi nodrošinātu LDI savu spēju robežās realizē šādus uzdevumus: 

• sniedz studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas norādītajos 
virzienos; 

• iemāca studentiem patstāvīgi apgūt un izmantot programmēšanas vides un 
programmatūras rīkus, projektēt informācijas sistēmas, datu bāzu sistēmas, 
intelektuālas sistēmas un programmatūras sistēmas; 

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

• trenē studentus sarežăītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā; 
• nodrošina studentu specializāciju ar studiju virzienu un izvēles priekšmetu palīdzību, 

dodot iespēju apgūt savai turpmākajai karjerai nepieciešamās zināšanas; 
• sniedz ekonomikas un pārvaldības pamatus datorsistēmu nozarē; 
• nodrošina studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un modernām informācijas 

tehnoloăijām. 
 

Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu 
rezultātus, kā arī kvalifikācijas, bakalaura un maăistra darbu un inženierprojektu 
aizstāvēšanas rezultātus, un apspriežot tos Lietišėo datorsistēmu institūta 
struktūrvienībās. 

Konkrēti mērėi un uzdevumi katram studiju līmenim ir formulēti šādās sadaĜās: 
2.1 – koledžas studijām, 2.2 – profesionālā bakalaura studijām, 2.3 – profesionālā 
maăistra studijām. 
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 2. Studiju programmas raksturojums 
 

Pieeju dažādību profesionālajām studijām nosaka Latvijas tautsaimniecības un 
darba tirgus pašreizējā situācija un paredzamās tendences nākotnē. Ir radusies vajadzība 
iespējami īsā laikā sagatavot profesionālus programmētājus, kas varētu uzsākt patstāvīgu 
profesionālo darbību, vienlaicīgi dodot iespēju turpināt studijas, lai iegūtu otrā līmeĦa 
augstāko profesionālo izglītību. Profesionālo studiju programma Datorsistēmas koledžas, 
profesionālā bakalaura un profesionālā maăistra līmeĦos nosaka studiju saturu un plānu, 
apraksta imatrikulācijas nosacījumus, nosaka prasības studiju rezultātu vērtēšanai un 
vērtēšanas kārtību, kā arī studiju programmas realizācijas akadēmiskos, materiālos un 
finansu resursus. Studiju programma visos studiju līmeĦos ir saskaĦota un izstrādāta tā, 
lai koledžas studiju līmenī studenti apgūtu profesionālās zināšanas un prasmes, bet 
bakalaura un maăistra studiju līmeĦos padziĜinātu profesionālās zināšanas un to 
lietošanas prasmi. 

Profesionālā studiju programma Datorsistēmas nodrošina pirmā un otrā līmeĦa 
profesionālo augstāko izglītību vienā no inženierzinātĦu nozarēm – datorsistēmās. 
Jāatzīmē, ka pirmā līmeĦa (koledžas) profesionālās izglītības studiju programma (41481), 
kā arī otrā līmeĦa (inženiera) profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
(425251) tika akreditētas uz 6 gadiem 2001. gada 4. jūnijā (akreditācijas lapas Nr. 023-
0335 un 023-0336). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 481, kas 
pieĦemti 2001. gada 20. novembrī, nosaka otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu. SaskaĦā ar ministrijas noteikumiem akreditētā otrā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programma (425251) tika pārstrukturizēta, izveidojot 
profesionālā bakalaura (42481) un profesionālā maăistra (46481) studiju programmas, 
kas ir licencētas 2004. gada 7. maijā (licences Nr. 04051-26 un 040510-27) un akreditētas 
uz sešiem gadiem 2004. gada 15. decembrī (akreditācijas lapas Nr. 023-782 un 023-783). 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloăija pēdējos gados attīstās Ĝoti strauji. Tas 
pats notiek Latvijā, kur pēdējos desmit gados ir nodibinātas daudzas jaunas 
programmatūras un aparatūras izstrādes firmas. Šis aspekts, savukārt, nosaka 
nepieciešamību pēc kvalificētiem programmēšanas tehnoloăiju un informācijas sistēmu 
izstrādes speciālistiem, kuri ir specializējušies programmēšanā un sistēmu analīzē. Tiek 
prognozēts, ka informācijas sistēmu izstrāde un uzturēšana, kā arī programmēšana varētu 
būt viena no ienesīgākajām Latvijas ekonomikas nozarēm. Lai šīs ieceres realizētos, katru 
gadu Latvijas universitātēm būtu jāsagatavo vismaz 1000 speciālistu datorzinātnē un 
informācijas tehnoloăijā. Līdz ar to Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloăijas fakultātei ir jāformulē savi mērėi un uzdevumi. 

Profesionālās studiju programmas Datorsistēmas mērėis ir nodrošināt pirmā 
līmeĦa profesionālo augstāko izglītību lietišėo datorsistēmu programmatūrā un otrā 
līmeĦa profesionālo augstāko izglītību programminženierijā, datorsistēmu (datu bāzu un 
informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot 
inženierus praktiskā darba veikšanai un piešėirot kvalifikāciju, kas atbilst 5. kvalifikācijas 
līmeĦa programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiėa valsts standartam. 

Datorsistēmu profesionālā studiju programma tiek veidota atbilstoši RTU Senāta 
lēmumiem, RTU Studiju daĜas izstrādātajiem norādījumiem un Lietišėo datorsistēmu 
institūta Padomes lēmumiem. Studiju programma ir apstiprināta RTU Lietišėo 
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datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes 
Domes un RTU Senāta sēdēs. 

Studiju programmas apjoms tiek rēėināts kredītpunktos (KP) un RTU noteiktais 
apjoms ir 40 KP mācību gadā jeb 40 darba stundas nedēĜā. Viens KP atbilst 16 
kontaktstundām auditorijās vai laboratorijās, kas veido 40% no kopējā studiju apjoma. 

Studiju programmas Datorsistēmas kopējā struktūra ir attēlota 1. zīmējumā. 
 
 

Bakalaura akadēmisko studiju 
programma 43481 (ilgums 3 gadi, 

apjoms 122 KP) 

InženierzinātĦu bakalaura 
akadēmiskais grāds datorvadībā un 

datorzinātnē 

Profesionālā bakalaura studiju 
programma 42481 (ilgums 4 gadi, 

apjoms 161 KP) 

Profesionālais bakalaura grāds 
datorsistēmās un 

programmēšanas inženiera 
profesionālā kvalifikācija 

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

Programmēšanas tehniėa 
profesionālā kvalifikācija 

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

Vispārizglītojošo, nozares teorētisko 
pamatkursu un profesionālās 

specializācijas priekšmetu studijas 
(ilgums 1,5 gadi, apjoms 61 KP) 

Reflektanti ar vispārējo vai 
profesionālo vidējo izglītību 

Maăistra akadēmisko studiju 
programma 45481 (ilgums 2 gadi, 

apjoms 81 KP) 

InženierzinātĦu maăistra 
akadēmiskais grāds datorsistēmās 

Profesionālā maăistra studiju 
programma 46481 (ilgums 1,5 gadi, 

apjoms 62 KP) 

Profesionālais maăistra grāds 
datorsistēmās un sistēmanalītiėa vai 

programmēšanas inženiera profesionālā 
kvalifikācija (tikai studentiem ar bakalaura 

akadēmisko grādu) 

Doktora studiju programma 51481 
(ilgums 3 gadi, apjoms 144 KP) 

InženierzinātĦu doktora 
akadēmiskais grāds 

Profesionālais bakalaura grāds 
datorsistēmās un 

programmēšanas inženiera 
profesionālā kvalifikācija 

 
 

1. zīmējums. Shematisks studiju procesa attēlojums Datorsistēmu studiju 
programmā 

 
Jāatzīmē, ka pēc atkārtotas iesniegšanas konkursam ir apstiprināts ESF projekts 

2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007 “RTU studiju programmas 
”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana absolventu profesionālās konkurētspējas 
paaugstināšanai”, kurā ir paredzēts izstrādāt 10 moduĜus. Projekta īstenošanas laiks 
31/10/2006 - 30/06/2008, izmaksas 130820 Ls, 28 izpildītāji. Projekta izpilde ir uzsākta. 
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 2.1. Programmēšanas tehniėa studiju programma 
 
 2.1.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

Profesionālo studiju koledžas līmeĦa programmas mērėis ir sagatavot studentus 
patstāvīga profesionāla darba uzsākšanai programminženierijas nozarē, vai turpmākām 
studijām profesionālā bakalaura līmenī. 

Programmas uzdevumi ir: 
• sniegt pamatzināšanas programmēšanā, datoru aparatūrā un tīklos; 
• trenēt studentus sarežăītu programmproduktu un datoru profesionālā lietošanā; 
• radināt studentus patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus; 
• sniegt pamatzināšanas diskrētajā matemātikā, kā arī ekonomikas un humanitāro 

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

Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu  
rezultātus, kā arī kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultātus, un apspriežot tos Lietišėo  
datorsistēmu institūta Padomē un struktūrvienībās. 
 
 2.1.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 

Datorsistēmu programmas profesionālā virziena studijas studenti uzsāk RTU 
Lietišėo datorsistēmu institūta koledžā, kas realizē trīsgadīgas studijas, sniedzot 
profesionālu programmētāja izglītību un piešėirot programmēšanas tehniėa kvalifikāciju 
(lietišėo datorsistēmu programmatūra, Latvijas Republikas PK 312108 un 313107). 
Studiju ilgums koledžā ir 3 gadi (skat. 1. zīmējumu). 

Studiju programmas saturs atbilst programmētāja 4. kvalifikācijas līmeĦa 
profesijas standartam. Studiju programma veidota tādējādi, ka koledžā studējošie apgūst 
daĜu no datorzinātĦu pamatpriekšmetiem, kas paredzēti inženierzinātĦu bakalaura 
datorvadībā un datorzinātnē standartā, tādējādi radot pamatu turpmākām studijām 
augstākās profesionālās kvalifikācijas (inženiera) iegūšanai. Pēc kvalifikācijas darba 
aizstāvēšanas programmēšanas tehniėa kvalifikāciju ieguvušajiem ir tiesības turpināt 
studijas Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studiju programmā 
programma, dodot iespēju tālāk studēt profesionālā maăistra studiju programmā un 
doktorantūrā.  
 
 2.1.3. Studiju programmas saturs 
 

Datorsistēmu profesionālās programmas koledžas studiju līmenī studenti apgūst 
zināšanas un profesionālu prasmi programmēšanā. Pirmajā studiju gadā studenti apgūst 
pamatzināšanas, kas nepieciešamas programmēšanas tehniėa profesionālajai darbībai. 
Otrajā studiju gadā dominē programmēšanas priekšmeti. Studenti apgūst arī datoru tīklus 
un to administrēšanu, kā arī datu bāzu vadības sistēmas. Programmā paredzēti arī 
vispārizglītojošie priekšmeti, no kuriem svešvalodas pieder pie ierobežotas izvēles 
mācību priekšmetiem. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieĦem arodprakse un 
kvalifikācijas darba izstrādāšana, kas dod iespēju studentiem apgūtās zināšanas pielietot 
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praksē. Aizvadītajā mācību gadā būtiskas izmaiĦas studiju programmā nav izdarītas. Ir 
modificēts dažu priekšmetu saturs, pievēršot lielāku vērību praksē ienākušajiem 
tehniskajiem jauninājumiem. 
 
 2.1.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 
 

Datorsistēmu programmas koledžas līmeĦa studiju ilgums ir 3 gadi un kopējais 
apjoms ir 120 KP. Kopējais studiju ilgums profesionālajā studiju programmā ir 5,5 gadi 
un apjoms 220 KP. 
 
 2.1.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība 
 

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

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.  

Svešvaloda ir paredzēta kā ierobežotas izvēles priekšmets. 
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 2.1.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 

Lietišėo datorsistēmu institūts (turpmāk LDI) popularizē savas studiju 
programmas, cenšoties sniegt maksimālu informācijas apjomu par studiju iespējām un 
kvalitāti. 

Informatīvos materiālus par profesionālo studiju programmu Datorsistēmas var 
atrast fakultātes mājas lapā (www.cs.rtu.lv), kā arī katedru un profesoru grupu mājas 
lapās, kuras tiek regulāri atjauninātas. 

Bez tam informāciju par profesionālo programmu ir publicēta “Izglītības ceĜvedī” 
un žurnālā “Mērėis”. Katru gadu LDI piedalās izstādēs “Skola**” un “Baltic IT&T”, lai 
popularizētu studiju programmu. RTU organizē arī “Atvērto durvju dienas” un “Karjeras 
dienas”. Stends ar informāciju atrodas RTU galvenajā ēkā KaĜėu ielā 1. LDI regulāri 
izdod bukletus, kas domāti skolēniem un studentiem, lai viĦus informētu par 
piedāvātajām studiju programmām un/vai specializācijām.  

Eiropas Sociālā fonda projektu „Karjeras diena Rīgas un Rīgas rajona skolās”, kas 
tiek izpildīts saskaĦā ar līgumu Nr. 2006/0134/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/ 
0129/0007) un „Profesionālās orientācijas pasākumi Rīgas skolās”, kas tiek izpildīts 
saskaĦā ar līgumu Nr. 2006/0132/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/0126/0007, tika 
sagatavoti un publicēti šādi informatīvie materiāli: buklets par programmētāja, 
programmēšanas inženiera, sistēmanalītiėa un testētāja profesijām un to apguves 
iespējām LDI; brošūra (12 lpp.), kas ietver informāciju par RTU, DITF, LDI un tās 
programmu „Datorsistēmas”, par RTU uzĦemšanas noteikumiem u.c.; brošūra (20 lpp.) 
„Izvēlies profesiju: programmētājs, testētājs, programmēšanas inženieris, 
sistēmanalītiėis”, kurā sniegtas ziĦas par prasībām katrai profesijai, speciālistu 
izpildāmiem darbiem, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, utt. Publicētie 
informatīvie materiāli ir izplatīti septiĦās skolās, kā arī piedāvāti skolēniem DITF atvērto 
durvju dienās. 

Ar ESF atbalstu projekta „Karjeras diena Rīgas un Rīgas rajona skolās”  
Skolēnu brīvdienās aprīlī (02. – 04.04.2007.) fakultātē notika konsultācijas, kuru 

laikā skolēni tika iepazīstināti ar studiju iespējām fakultātē, tajā skaitā ar studiju 
programmu „Datorsistēmas”.  
 

Sīkākas ziĦas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas dokumentā 
Akadēmisko studiju programmas "Datorsistēmas" pašnovērtējuma ziĦojums. 

 

 2.2. Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programma. 
 
 2.2.1. Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programmas specifiskie 

mērėi un uzdevumi 
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas (42481) mērėis ir nodrošināt valsts 
ekonomikas vajadzībām atbilstošas profesionālas studijas datorzinātnes nozarē un sniegt 
otrā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību datorsistēmu apakšnozarē, sagatavojot 
inženieri datorsistēmās praktiskam darbam ar programmēšanas inženiera profesijas 
standarta 5. kvalifikācijas līmenis atbilstošu kvalifikāciju. InženierzinātĦu profesionālā 



 9 

bakalaura grāda datorsistēmās ieguvušajiem ir iespēja turpināt studijas profesionālajā 
maăistratūrā. 

Datorsistēmu bakalaura profesionālo studiju programma paredz lekcijās, 
praktiskās un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās apgūt fundamentālos 
inženierzinātĦu priekšmetus, datorsistēmu apakšnozares datorsistēmu projektēšanas, 
lietišėo datorzinātĦu un lietišėo datorsistēmu programmatūras virzieniem atbilstošos 
teorētiskos un informācijas tehnoloăijas priekšmetus, profesionālās specializācijas 
priekšmetus, kā arī humanitāri sociālos, ekonomikas un vadības priekšmetus. 

Bakalaura profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas 
un iemaĦas, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī turpināt studijas profesionālajā 
maăistratūrā. Bakalaura profesionālo studiju laikā realizēto uzdevumu rezultātā students 
iegūst: 
• nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas norādītajos virzienos; 
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnei un risināšanai; 
• prasmi izstrādāt atbilstošo programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras vides 

un programmatūras rīkus; 
• 26 nedēĜu ilgu praktiskā darba pieredzi; 
• prasmi projektēt informācijas, datu bāzu, intelektuālas un programmatūras sistēmas. 

Realizējot formulētos uzdevumus, tiek īstenota padziĜinātu zināšanu apguve, kas 
nodrošina iespēju izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās programmatūras sistēmas, un 
sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskam un pedagoăiskam darbam datorsistēmu 
apakšnozarē. 

Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu 
rezultātus, kā arī bakalaura darba (ar projekta daĜu) aizstāvēšanas rezultātus, un 
apspriežot tos Lietišėo datorsistēmu institūta struktūrvienībās. 
 
 2.2.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 

Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studijas studenti uzsāk pēc 
studiju pabeigšanas RTU LDI koledžā, kad iegūta programmatūras tehniėa kvalifikācija. 
Studiju programma izveidota tādējādi, lai, izvēloties izglītības turpināšanas ceĜu, studenti 
apgūtu augstākās tehniskās izglītības prasībām atbilstošu inženierzinātĦu vispārīgo 
priekšmetu klāstu (paredzēti galvenokārt pirmajā un otrajā semestrī).  

Bakalaura profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" ir veidota atbilstoši 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", RTU studiju reglamentam, Lietišėo 
datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes 
Domes un RTU senāta lēmumiem. Studiju programma ir izvērtēta datorzinātnes nozares 
studiju programmu komisijas sēdē un apstiprināta Lietišėo datorsistēmu institūta 
Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes Dome un RTU Senāta 
sēdēs. 

"Datorsistēmu" programmas akadēmisko un profesionālo studiju struktūra ir 
saskaĦota un izstrādāta tā, lai bakalaura akadēmisko grādu ieguvušajiem būtu iespēja 
iegūt 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu izglītību, bet profesionālā bakalaura grādu 
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ieguvušajiem būtu iespēja iegūt maăistra profesionālo grādu un turpināt izglītību 
doktorantūrā. 
 
 2.2.3. Studiju programmas saturs 
 

Datorsistēmu profesionālās studiju programmas koledžas līmeĦa saturs ir 
aprakstīts šī ziĦojuma 2.1. sadaĜā. Tā kā koledžas līmenī studenti nav apguvuši 
matemātikas pamatkursu vajadzīgajā apjomā un augstākās tehniskās izglītības prasībām 
atbilstošus inženierzinātĦu vispārīgos priekšmetus, tie ir paredzēti profesionālā bakalaura 
studiju pirmajos divos semestros. Studiju programmā ir 2 veidu izvēles priekšmeti: 
obligātās izvēles un brīvās izvēles priekšmeti. Obligātās izvēles priekšmeti bez 
humanitāri sociālajiem un vadības priekšmetiem, un svešvalodas dod iespēju studentam 
dziĜāk apgūt virkni datorzinātĦu priekšmetu, kas noderīgi viĦa turpmākajā profesionālajā 
darbībā. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieĦem studiju darbu izstrāde, kas kopā ar 
praktisko darbu un projekta daĜu pie bakalaura darba dod iespēju studentam praksē 
pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos uzdevumus. Praktiskā darba vietu 
students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu ir jāiesniedz atskaite.  

Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programma paredz profilam 
atbilstošo vispārizglītojošo kursu - matemātikas, ekonomikas, sociālās attīstības 
modeĜu, ievada specialitātē, fiziskās audzināšanas; nozares teorētisko pamatkursu un 
informācijas tehnoloăijas kursu - matemātikas (speckurss), fizikas, datormācības 
(pamatkurss), elektrotehnikas un elektronikas, inženierėīmijas, datorgrafikas un attēlu 
apstrādes pamatu, lietojumprogrammatūras, programmēšanas valodu, datorsistēmu 
uzbūves, datu struktūru un algoritmu, nozares profesionālās specializācijas kursu - 
datormācības (speckurss), darba aizsardzības, civilās aizsardzības, operētājsistēmu, datu 
bāzu, datu bāzu pārvaldības sistēmu, datoru tīklu, programmēšanas tehnoloăiju, 
objektorientētās programmēšanas, ievada mākslīgajā intelektā, adaptīvo datu apstrādes 
sistēmu, objektorientētas sistēmanalīzes un projektēšanas, sistēmu inženierijas, 
programmatūras izstrādes tehnoloăijas, algoritmu un programmēšanas metožu, tehniskā 
nodrošinājuma sistēmu un komunikāciju, PHP valodas Web lietojumu izstrādē, 
objektorientētās programmēšanas praktikuma, tīmekĜa tehnoloăiju, paralēlo procesu un 
programmēšanas valodas ADA, lielu programmsistēmu izstrādes tehniku un rīku, 
integrētā CASE rīka GRADE, CASE rīka ORACLE Designer, programmēšanas 
datortīklu vidē, risinājumu apstrādes Microsoft vidē, informatīvo sistēmu drošības, 
biznesoptimizācijas ar datortīkliem, lietojumrisinājumu izstrādes MACROMEDIA 
FLASH vidē; kā arī humanitāri-sociālo un vadības priekšmetu un valodu apguvi. 
Brīvās izvēles ietvaros paredzētas arī citu priekšmetu studijas. 
 

Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studiju struktūra: 
 
• Obligātie studiju priekšmeti     103 KP 

o Vispārizglītojošie studiju kursi    14 KP 
o Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas 

tehnoloăijas kursi      37 KP 
o Nozares profesionālās specializācijas kursi  52 KP 
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• Obligātās izvēles priekšmeti     14 KP 
o Nozares profesionālās specializācijas kursi  8 KP 
o Humanitāri sociālie un vadības priekšmeti  2 KP 
o Valodas       4 KP 

• Brīvās izvēles priekšmeti     6 KP 
• Prakse        26 KP 
• Bakalaura darbs (ar projekta daĜu)    12 KP 
        Kopā 161 KP 
 

Izvēles priekšmetus nākošajam studiju gadam studenti izvēlas iepriekšējā studiju 
gada beigās. 
 
 2.2.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas ilgums ir 4 gadi, pilna laika studijās 
vai 5 gadi nepilna laika studijās un apjoms 161 kredītpunkts. 
 
 2.2.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība. 
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Datorsistēmas sadalījums obligātajos 
(87,58 %) un izvēles priekšmetos (12, 42 %) pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts 2. 
tabulā. 

2. tabula 
Priekšmetu grupas Obligātie 

priekšmeti 
(kredītpunkti) 

Izvēles 
priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Summa 
(kredītpunkti) 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi 14 (8,70 %)  14 (8,70 %) 
2. Nozares teorētiskie pamatkursi 
un informācijas tehnoloăijas kursi 

37 (22,98 %)  37 (22,98 %) 

3. Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

52 (32,30 %) 8 (4,97 %) 60 (37,27%) 

4. Humanitāri/sociālie un vadības 
priekšmeti 

 2 (1,24 %) 2 (1,24 %) 

5. Valodas  4 (2,48 %) 4 (2,48 %) 
6. Brīvās izvēles priekšmeti  6 (3,73 %) 6 (3,73 %) 
7. Prakse 26 (16,15 %)  26 (16,15 %) 
8. Bakalaura darbs (ar projekta 
daĜu) 

12 (7,45 %)  12 (7,45 %) 

Kopējais studiju programmas 
apjoms 

141 (87,58 %) 20 (12,42 %) 161 (100 %) 

 
Izvēles priekšmetus nākošajam studiju gadam studenti izvēlas iepriekšējā studiju 

gada beigās.  
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 2.2.6. Bakalaura darba (ar projekta daĜu) izstrāde 
 

InženierzinātĦu profesionālā bakalaura grāda un inženiera profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda studiju programma, jānostrādā prakse, kā arī 
jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs kopā ar projekta daĜu. Bakalaura darbs satur gan 
pētniecisko, gan projekta daĜu un tā tēmu apstiprina to Lietišėo datorsistēmu institūta 
struktūrvienību vadītāji, kurās darbi tiek izstrādāti. Bakalaura darba vērtēšanai tiek 
nozīmēts recenzents. Prasības bakalaura darbam ar projekta daĜu ir publicētas internetā. 

Bakalaura darba publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts kvalifikācijas 
komisija, kuras sastāvā ir jābūt ne mazāk par 50% darba devēju organizāciju pārstāvjiem. 

Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kas pārstāv kādu no darba devēju 
organizācijām.  
 
 2.2.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātĦu apguves iespējas 
 

Datorsistēmu profesionālā bakalaura līmeĦa studiju programma dod iespējas 
apgūt arī ekonomikas un vadības, kā arī humanitāri-sociālos mācību priekšmetus, kas 
mācību plānā ir paredzēti kā obligātās izvēles priekšmeti, tādējādi nodrošinot visai plašu 
izvēles spektru. 
 
 2.2.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 

Sīkākas ziĦas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas šī dokumenta 
2.1.8. sadaĜā, kā arī dokumentā Akadēmisko studiju programmas "Datorsistēmas" 
pašnovērtējuma ziĦojums.  

 
 2.3. Datorsistēmu profesionālā maăistra studiju programma. 
 
 2.3.1. Datorsistēmu profesionālā maăistra studiju programmas specifiskie 

mērėi un uzdevumi 
 

Profesionālās maăistra studiju programmas (46481) mērėis ir nodrošināt 
studentiem dziĜas zināšanas un prasmes datorzinātnē, programminženierijā un 
datorsistēmu izstrādē saskaĦā ar Latvijas ekonomikas vajadzībām. Profesionālo maăistra 
studiju programmu beigušie iegūst profesionālā maăistra grādu datorsistēmās. Studenti, 
kas uzĦemti programmā ar inženierzinātĦu akadēmiskā bakalaura grādu datorvadībā un 
datorzinātnē, izpildot papildprasības, iegūst profesijas standarta 5. kvalifikācijas līmenim 
atbilstošu sistēmanalītiėa (datorsistēmu projektēšanas virzienam) vai programmēšanas 
inženiera (lietišėo datorsistēmu programmatūras un lietišėo datorzinātĦu virzieniem) 
kvalifikāciju. 

Datorsistēmu maăistra profesionālo studiju programma paredz lekcijās, praktiskās 
un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās un individuālā darbā apgūt 
datorsistēmu izstrādāšanai un realizācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes, 
specializējoties datorsistēmu projektēšanas, lietišėo datorzinātĦu vai lietišėo datorsistēmu 
programmatūras virzienos. 
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Datorsistēmu profesionālā maăistra studiju programma satur obligātos 
priekšmetus, kas kopīgi visiem virzieniem, un specializējošos priekšmetus, kuri definē 
profesionālo kvalifikāciju . Studentiem ir iespējas apgūt arī pedagoăijas, psiholoăijas, 
ekonomikas un vadības priekšmetus. 

Maăistra profesionālo studiju laikā tiek realizēti šādi uzdevumi: 
• sniegt zināšanas sistēmu analīzē, kā arī informācijas sistēmu, datu bāzu sistēmu un 

intelektuālo sistēmu projektēšanā un izstrādāšanā (datorsistēmu projektēšanas 
virzienam); 

• sniegt zināšanas par programmproduktiem, programmatūras sistēmām un vidēm,  kā 
arī tehnoloăijām un rīkiem lietišėo programmu izstrādāšanā (lietišėo datorsistēmu 
programmatūras virzienam); 

• sniegt zināšanas par problēmu analīzi, datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas 
metodēm (lietišėo datorzinātĦu virzienam); 

• trenēt studentus sistēmu izstrādāšanas rīku profesionālā lietošanā (datorsistēmu 
projektēšanas virzienam); 

• trenēt studentus sarežăītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā 
(lietišėo datorsistēmu programmatūras virzienam); 

• trenēt studentus datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metožu praktiskā 
lietošanā (lietišėo datorzinātĦu virzienam); 

• dot 6 nedēĜu ilgu praktiskā darba pieredzi. 
 
Studiju programmas uzdevumu realizācijas rezultātā: 

• studenti iegūst dziĜas teorētiskas un praktiskas zināšanas: 
o sistēmu analīzē un informācijas, datu bāzu un intelektuālu sistēmu projektēšanā 

(Datorsistēmu projektēšanas specializācijā); 
o programmēšanā, programmatūras izstrādes vidēs un sistēmās, un lietojumu 

izstrādes tehnoloăijās un rīkos (Lietišėo datorsistēmu programmatūras 
specializācijā); 

o programmēšanā, problēmu analīzē un datorsistēmu modelēšanā, lietojot 
objektorientētas metodoloăijas (Lietišėo datorzinātĦu specializācijā). 

• studenti tiek trenēti: 
o lietot dažādas sistēmu izstrādes tehnikas un rīkus (Datorsistēmu projektēšanas 

specializācijā); 
o izstrādāt un profesionāli lietot sarežăītus programmproduktus (Lietišėo 

datorsistēmu programmatūras specializācijā); 
o lietot metodoloăijas un rīkus, kas pamatojas uz objektorientēto paradigmu, 

datorsistēmu izstrādē (Lietišėo datorzinātĦu specializācijā). 
• studenti iegūst 6 nedēĜu ilgu praktiskā darba pieredzi. 

Iegūtā izglītība nodrošina iespēju strādāt pie būtiski jaunu sistēmu un tehnoloăiju 
izstrādes programmatūras un informācijas tehnoloăijas firmās, uzsākt zinātnisko un 
pedagoăisko darbu un turpināt izglītību inženierzinātĦu doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai. 
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 2.3.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 

Studijas profesionālā maăistra programmā studenti uzsāk pēc profesionālā 
bakalaura grāda un programmēšanas inženiera standarta 5. kvalifikācijas līmenim 
atbilstošas kvalifikācijas iegūšanas. Studijas šajā programmā var uzsākt arī pēc bakalaura 
akadēmiskā grāda iegūšanas. Papildus apgūstot profesionālās sagatavošanas priekšmetus 
(10 KP), nostrādājot praksi (26 KP) un izstrādājot projekta daĜu (6KP) pie maăistra darba, 
šie studenti vienlaicīgi ar profesionālā maăistra grādu iegūst sistēmanalītiėa vai 
programmēšanas inženiera (atkarībā no apgūtajiem specializācijas priekšmetiem) 
standarta 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu datorsistēmu inženiera kvalifikāciju.  

Maăistra profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" ir veidota atbilstoši 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", RTU studiju reglamentam, Lietišėo 
datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes 
Domes un RTU senāta lēmumiem. Studiju programma ir izvērtēta datorzinātnes nozares 
studiju programmu komisijas sēdē un apstiprināta Lietišėo datorsistēmu institūta 
Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes Dome un RTU Senāta 
sēdēs. 

"Datorsistēmu" programmas akadēmisko un profesionālo studiju struktūra ir 
saskaĦota un izstrādāta tā, lai bakalaura akadēmisko grādu ieguvušajiem būtu iespēja 
iegūt 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu izglītību, bet profesionālā bakalaura grādu 
ieguvušajiem būtu iespēja iegūt maăistra profesionālo grādu un turpināt izglītību 
doktorantūrā. 

 
 2.3.3. Studiju programmas saturs 
 

Profesionālā maăistra studiju programma satur obligātos un obligātās izvēles 
priekšmetus, kas, savukārt, dalās specializējošos un pedagoăijas, psiholoăijas, 
ekonomikas un vadības priekšmetos. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieĦem studiju 
darbu izstrāde, kas kopā ar praktisko darbu un projekta daĜu pie bakalaura darba dod 
iespēju studentam praksē pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos 
uzdevumus. Praktiskā darba vietu students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu 
ir jāiesniedz atskaite. 

Datorsistēmu maăistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošo 
obligāto studiju priekšmetu - programmatūras plānošana un metroloăija, informācijas 
sistēmu metodoloăijas, datortīklu operētājsistēmas, lielu datu bāzu administrēšana, 
PROLOG un loăiskā programmēšana, sadalītu datu apstrāde datortīklos, obligāto izvēles 
priekšmetu - intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes, datorsistēmu projektēšanas 
rīku komplekts, lietišėās intelektuālās sistēmas, ievads risinājumu datorizētā apstrādē, 
lietišėā datorgrafika, HTML valoda, projektu kvalitātes vadība, multibāzu sistēmas, 
informācijas aizsardzība, lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra, vizuālā 
programmēšana, moderno programmēšanas valodu praktikums, CASE rīki datu bāzu 
projektēšanā, programmatūras izstrādes tehnoloăiskie līdzekĜi, deduktīvās datu bāzes, 
tehniskā kibernētika, kā arī pedagoăijas, psiholoăijas, ekonomikas un vadības 
priekšmetu apguvi. 
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Datorsistēmu maăistra profesionālo studiju programmas struktūra: 
 
• Obligātie studiju priekšmeti     18 KP  
• Obligātās izvēles priekšmeti     18 KP 

o Specializējošie priekšmeti     16 KP  
o Pedagoăijas, psiholoăijas, ekonomikas un vadības 

priekšmeti       2 KP  
• Prakse        6 KP  
• Maăistra darbs       20 KP 
        Kopā:  62 KP  
 

Programma paredz trīs specializācijas, ko nosaka obligātie izvēles priekšmeti: 
 
I. Datorsistēmu projektēšanas virzienam 
1. Intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes 
2. Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts 
3. Projektu kvalitātes vadība 
4. Multibāzu sistēmas 
5. CASE rīki datu bāzu projektēšanā 
 
Specializācijas priekšmetu apguve Ĝauj piešėirt sistēmanalītiėa profesionālo kvalifikāciju. 
 
II. Lietišėo datorsistēmu programmatūras virzienam 
1. Lietišėās intelektuālās sistēmas 
2. Ievads risinājumu datorizētā apstrādē 
3. Informācijas aizsardzība 
4. Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra 
5. Programmatūras izstrādes tehnoloăiskie līdzekĜi 
 
Specializācijas priekšmetu apguve Ĝauj piešėirt programmēšanas inženiera profesionālo 
kvalifikāciju. 
 
III. Lietišėās datorzinātnes virzienam 
1. Lietišėā datorgrafika 
2. HTML valoda 
3. Vizuālā programmēšana 
4. Moderno programmēšanas valodu praktikums 
5. Programmatūras riska analīze 
6. Tehniskā kibernētika 
 
Specializācijas priekšmetu apguve Ĝauj piešėirt programmēšanas inženiera profesionālo 
kvalifikāciju. 
 

Studentiem ir brīva pieeja internetam visās piecās LDI datorklasēs (kopumā 160 
datori) un DITF SkaitĜošanas centra 4 datorklasēs (vairāk nekā 100 datoru). Studenti tiek 
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iesaistīti katedru un profesoru grupu zinātniskajā darbā, lai iegūtu iemaĦas strādāt ar 
zinātnisko literatūru un apgūtu darbu grupās. Studentiem ir iespējas piedalīties RTU 
zinātniskās konferencēs un publicēties RTU zinātnisko rakstu krājuma 5. sērijas 
Datorzinātne, Lietišėās datorsistēmas izdevumos. 
 
 2.3.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 
 

Profesionālā maăistra studiju programmas ilgums ir 1,5 gadi pilna laika studijās 
vai 2 gadi nepilna laika studijās un apjoms 62 kredītpunkti. Bakalaura akadēmisko grādu 
ieguvušajiem studiju ilgums ir 2,5 gadi un apjoms 104 KP. 
 
 2.3.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība. 
 

Profesionālās maăistra studiju programmas Datorsistēmas sadalījums obligātajos 
(70,97 %) un izvēles priekšmetos (29,03 %) pa studiju programmu grupām ir parādīts 3. 
tabulā. 
 

3. tabula 
Priekšmetu grupas Obligātie 

priekšmeti 
(kredītpunkti) 

Izvēles 
priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Summa 
(kredītpunkti) 

Obligātie studiju priekšmeti 18 (29,03 %)  18 (29,03 %) 
Specializējošie priekšmeti  16 (25,81 %) 16 (25,81 %) 
Pedagoăijas, psiholoăijas, 
ekonomikas un vadības 
priekšmeti 

 2 (3,22 %) 2 (3, 22 %) 

Prakse 6 (9, 68 %)  6 (9,68 %) 
Maăistra darbs 20 (32, 26 %)  20 (32, 26 %) 
Kopējais studiju programmas 
apjoms 

44 (70, 97 %) 18 (29, 03 %) 62 (100 %) 

 
 2.3.6. Maăistra darba izstrāde 
 

InženierzinātĦu profesionālā maăistra grāda iegūšanai ir jāizpilda studiju 
programma, jānostrādā prakse, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv maăistra darbs, kas satur gan 
pētnieciska rakstura, gan projektēšanas daĜu un kalpo par ievirzi studiju uzsākšanai 
doktorantūrā. Maăistra darba tēmu apstiprina to Lietišėo datorsistēmu institūta 
struktūrvienību vadītāji, kurās darbi tiek izstrādāti. Studentiem, kas iepriekš ieguvuši 
inženierzinātĦu bakalaura akadēmisko grādu datorvadībā un datorzinātnē, lai vienlaikus 
ar inženierzinātĦu profesionālā maăistra grādu iegūtu arī profesionālo kvalifikāciju, kura 
atbilst sistēmu analītiėa vai programmēšanas inženiera (atkarībā no izvēlētajiem 
obligātajiem izvēles priekšmetiem) 5. kvalifikācijas līmeĦa profesiju standartiem, ir 
papildus jāapgūst profesionālās sagatavošanas priekšmeti (10 KP), jānostrādā prakse (26 
KP) un jāizstrādā projekta daĜa pie maăistra darba (6 KP). Maăistra darba apjoms ir 20 
KP un tā vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents. 
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Bakalauru un maăistru darbu publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts pārbaudījuma 
komisija, kurā saskaĦā ar RTU 2003. gada 28. aprīĜa sēdē pieĦemto "Valsts pārbaudījuma 
komisijas nolikumu" ietilpst ne mazāk kā 5 speciālisti, no kuriem vismaz 50 % ir 
profesionālo organizāciju vai lielāko uzĦēmumu un iestāžu pārstāvji. Komisijas darbu 
vada priekšsēdētājs, kuru rekomendē informācijas tehnoloăijas, telekomunikāciju un 
elektronikas nozares profesionālās izglītības padome. Komisijas sastāvu apstiprina ar 
RTU Rektora rīkojumu. Pārbaudāmā sniegumu vērtē un lēmumu par profesionālās 
kvalifikācijas un profesionālā grāda piešėiršanu pieĦem saskaĦā ar minēto nolikumu. Lai 
nodrošinātu darba devēju piedalīšanos 2006./2007. mācību gada Valsts pārbaudījumu 
komisijā Datorsistēmu studiju programmā, tika noslēgti līgumi ar šādu uzĦēmumu 
pārstāvjiem: a/s DATI Exigen Group, LR Finanšu ministrijas Informātikas departaments, 
a/s Latvenergo IT departaments 

Studiju programmā „Datorsistēmas” ir veiktas izmaiĦas dažu priekšmetu saturā, 
lai piemērotos jaunizdotajām LIKTAS sistēmalītiėu kvalifikācijas darba prasībām.   
 
 2.3.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātĦu apguves iespējas 
 
Programmā studējošajiem ir iespējas apgūt pedagoăijas, psiholoăijas, ekonomikas un 
vadības priekšmetus no plaša izvēles priekšmetu klāsta.  
 
 2.3.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 

Aizvadītajā periodā īpaša uzmanība tika veltīta informācijas materiālu izstrādei par 
maăistra profesionālajām studijām. 

Par iespējām apgūt profesionālā maăistra studiju programmu studējot vakara 
nodaĜā ir izstrādāts reklāmas materiāls, kas ir ievietots žurnālā „Karjera un vadība”. 

Virkne jaunu informatīvu materiālu ir izstrādāts par praksēm. 
Lietišėo datorzinātĦu institūta mājas lapā (http://www.ditf.rtu.lv/ldi/) sadaĜā 

„prakse” latviešu un angĜu valodā ievietota informācija par profesionālo maăistru prakses 
veidiem; latviešu valodā ievietots pilns izstrādāto metodisko materiālu teksts, angĜu valodā 
– saīsinātā versija. 

Sagatavots, publicēts (2006.g. augustā) un izplatīts izglītības iestādēs un Latvijas 
profesionālajās asociācijās buklets par praksi sistēmanalītiėa profesijā. 

Sagatavots plakāts par praksi izstādei „Baltijas informācijas tehnoloăijas un 
telekomunikācijas” (05.-08.04.2006).  

Organizēts un novadīts seminārs ”Maăistra profesionālās prakses organizēšana” 
LDI mācībspēkiem (21.11.2006). 

Sagatavots un 23.02.06. prezentēts Starpaugstskolu Zinātniski praktiskajā un 
mācību metodiskajā konferencē „Mūsdienu izglītības problēmas” referāts: L. Zaiceva. 
”Studentu prakses organizēšana un īstenošana”. Referāta tēzes ir publicētas. Sagatavots 
un nodots publicēšanai Transporta un sakaru institūta rakstu krājumā raksts: L. Zaiceva. 
„RTU programmas „Datorsistēmas” studentu prakses organizēšana un īstenošana”. 
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Sīkākas ziĦas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas šī dokumenta 
2.1.8. sadaĜā, kā arī dokumentā Akadēmisko studiju programmas "Datorsistēmas" 
pašnovērtējuma ziĦojums.  

 
 2.4. Studiju programmas vērtējums no studentu un darba devēju 

viedokĜa 
 

Aizvadītajā periodā tika veiktas gan studentu, gan darba devēju aptaujas. 
Asociētais profesors P. Rusakovs ir veicis sekojošās aptaujas: 

1. II. kursa profesionālo maăistrantu aptauja. Tēma: ražošanas prakses nozīme un 
studenta aktivitātes prakses laikā. 

2. III. kursa profesionālo maăistrantu aptauja. Tēma: pētniecības prakses nozīme, 
saistība ar ražošanas praksi un studenta aktivitātes prakses laikā. 

3. Darba devēju aptauja. Tēma: kādas zināšanas ir nepieciešamas 4. profesionālās 
kvalifikācijas līmeĦa programmētajam (1. līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programma). 

 
II. KURSA PROFESIONĀLO MAĂISTRANTU APTAUJA 

Tēma: ražošanas prakses nozīme un studenta aktivitātes prakses laikā 
 

Ražošanas prakses laikā tika izpildīta praktikantu anketēšana. Anketēšanā 
piedalījās apmēram 40 praktikanti (četru LDI struktūrvienību maăistranti). Galvenais 
anketēšanas mērėis: noskaidrot, kādus darbus galvenokārt izpilda studenti ražošanas 
prakses laikā. Pirms rezultātu analīzes bija svarīgi arī novērtēt studentu kopējo attieksmi 
pret ražošanas praksi, viĦu apmierinātību.  

Visi maăistranti bija apmierināti ar savu personisko praksi. Taču ne visi 
maăistranti uzskata, ka prakse kā tāda vispār ir nepieciešama. Tika konstatēts, ka 
apmēram 17% studentu uzskata, ka profesionālie maăistranti tomēr var iztikt bez 
ražošanas prakses. Savukārt, apmēram puse no nosacīti „neapmierinātiem” maăistrantiem 
ir gatava atzīst, ka viĦu negatīvai atbildei ir vienīgais iemesls – personiski viĦiem jau ir 
relatīvi bagāta darba pieredze. Ja viĦi kā darba Ħēmēji būtu iesācēji darba tirgū, tāda 
prakse būtu Ĝoti vēlama. 

Vērtējot šo situāciju, var apgalvot, ka ražošanas prakse ir svarīgs studiju procesa 
posms, kas nodrošina iespēju gatavot kvalificētus speciālistus Latvijas darba tirgum. Labi 
ir tas, ka to pareizi saprot paši maăistranti, un ka vairs neeksistē situācija, kāda bija dažus 
gadus tūliĦ pēc neatkarības atgūšanas, kad ražošanas prakse ar stingru kontroli gandrīz 
neeksistēja. 

Praktikantiem tika piedāvāts novērtēt svarīgākās prakses laikā veiktās aktivitātes. 
Visos gadījumos bija izmantota desmit ballu vērtējuma sistēma. Ja kāda aktivitāte vispār 
nebija aktuālā, bija atĜauts novērtēt to ar atzīmi 0. Zemāk ir daži anketas punkti: 

1. Darbs komandā. 
2. Iepazīšanās ar eksistējošajiem standartiem. 
3. Darba plānošana. 
4. Jaunu tehnoloăiju apgūšana. 
5. Jaunu izstrādes rīku apgūšana. 
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Piezīme: statistiskos aprēėinos skaitĜi bija noapaĜoti līdz otrajai zīmei pēc komata. 
Secinājums: dažreiz varbūtību summa nav precīzi vienāda ar 1.  

 
Visbiežāk izpildāmie darbi: 
 
1. Programmēšana (kodēšana) 

Atzīme 5 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.11 0.05 0.16 0.16 0.26 0.26 
 
Matemātiskā cerība: 8.21, dispersija: 2.59, kvadrātiskā novirze: 1.61. Šis darbs ir 

pirmajā vietā, vērtējot visas atbildes ar atzīmi 9 un 10. 
 
2. Darbs komandā 

Atzīme 5 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.05 0.16 0.11 0.32 0.16 0.21 
Matemātiskā cerība: 8, dispersija: 2.21, kvadrātiskā novirze: 1.49. 
 
3. Testēšana 

Atzīme 5 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.05 0.11 0.11 0.47 0.16 0.11 
 

Matemātiskā cerība: 7.89, dispersija: 1.57, kvadrātiskā novirze: 1.25. 
 
4. Darba plānošana 

Atzīme 0 5 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.05 0.05 0.05 0.05 0.42 0.16 0.21 
 
Matemātiskā cerība: 7.83, dispersija: 5.08, kvadrātiskā novirze: 2.25. Te var 

novērot vislielāko uzskatu nesaskaĦotību. 
 
Studentiem bija arī piedāvāts novērtēt savu ražošanas praksi kopumā: 

 
Atzīme 7 8 9 

Varbūtība 0.26 0.47 0.26 
 
Matemātiskā cerība: 8, dispersija: 0.53, kvadrātiskā novirze: 0.73. Šeit praktikantu 

viedokĜi bija vislabāk saskaĦoti. 
 
Studenti arī vērtēja RTU LDI mācības programmas atbilstību darba tirgus 

prasībām (uzmanības centrā bija programmas atbilstība ražošanas prakses vajadzībām). 
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LDI teorētiskās programmas vērtēšana 

Atzīme 4 5 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.16 0.11 0.26 0.11 0.05 0.26 0.05 
 
Matemātiskā cerība: 6.79, dispersija: 3.64, kvadrātiskā novirze: 1.91. 
 
No rezultātiem redzams, ka studentu viedokĜi dažreiz ir visai atšėirīgi. Pozitīvais 

faktors: pat sliktākā atzīme 4 nozīmē eksāmena kārtošanu.  
 
LDI praktiskās programmas vērtēšana 

Atzīme 4 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.05 0.16 0.42 0.16 0.11 0.11 
 

Matemātiskā cerība: 7.37, dispersija: 2.0, kvadrātiskā novirze: 1.4. 
 
Prakses pārskatu aizstāvēšana LDI notiek pie komisijas trīs mācībspēku sastāvā. 

Ievērojot to, ka tā ir pirmā profesionālo maăistrantu prakses pārskatu aizstāvēšana un pie 
tam vēl ESF projekta ietvaros, komisijas sastāvā tika iekĜauta arī ESF projekta vadītāja. 
Pārskatu aizstāvēšanas rezultāti: 

 
1. Pārskatus aizstāvēja 33 Lietišėo datorzinātĦu katedras studenti (visiem ir 

ieskaite). 
2. Atzīmes: 

Izcili (10): 3 praktikanti. 
Teicami (9): 8 praktikanti. 
ěoti labi (8): 19 praktikanti. 
Labi (7): 3 praktikanti. 

 
III. KURSA PROFESIONĀLO MAĂISTRANTU APTAUJA 

Tēma: pētniecības prakses nozīme, saistība ar ražošanas praksi un studenta 
aktivitātes prakses laikā 

 
Tika atkārtoti izpildīta praktikantu anketēšana. Atkal bija noformulēts jautājums: 

vai ir nepieciešama pētniecības prakse? Šoreiz studentiem bija papildu iespēja – viĦi 
varēja atbildēt „daĜēji nepieciešama”. Praktikantu atbildes: 

Ir nepieciešama: 39%. 
DaĜēji nepieciešama: 50%. 
Nav nepieciešama: 11%. 
 
Bija arī nepieciešams atbildēt uz papildus jautājumu – kā pētniecības prakse 

saistīta ar ražošanas praksi. Studentiem tika piedāvāti trīs atbildes varianti: pilnīgi saistīta, 
daĜēji saistīta, nav saistīta. Apmēram 60% praktikantu uzskata, ka uzdevumi bija pilnīgi 
saistīti; 24% gatavi atzīst tikai daĜēju saistību; 16% vispār neuzskata, ka pētniecības 
prakse ir ražošanas prakses turpinājums. 
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Visbiežāk izpildāmie darbi: 
 
1. Programmēšana (kodēšana) 

Atzīme 4 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.03 0.03 0.14 0.3 0.35 0.16 

 
Matemātiskā cerība: 8.43, dispersija: 1.62, kvadrātiskā novirze: 1.27. 
 
Kā redzam, programmēšanas nozīme pētniecības prakses laikā tikai palielinājās. 

Par to liecina kā matemātiskās cerības palielināšana (8.43 pret 8.21), tā arī dispersijas 
samazināšana (1.62 pret 2.59). 

 
2. Jaunu izstrādes rīku apgūšana 

Atzīme 0 2 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.03 0.03 0.05 0.19 0.3 0.27 0.14 

 

Matemātiskā cerība: 7.92, dispersija: 4.2, kvadrātiskā novirze: 2.04. 
 

3. Darba laika plānošana 

Atzīme 0 4 7 8 9 10 

Varbūtība 0.03 0.03 0.27 0.35 0.22 0.11 

 

Matemātiskā cerība: 7.89, dispersija: 3.3, kvadrātiskā novirze: 1.81. 
 

4. Jaunu tehnoloăiju apgūšana 

Atzīme 0 2 4 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.03 0.03 0.03 0.05 0.11 0.35 0.24 0.16 

 

Matemātiskā cerība: 7.81, dispersija: 4.63, kvadrātiskā novirze: 2.15. Neskatoties 
uz dispersijas palielināšanu, absolūtais atzīmju vairākums atrodas diapazonā 8..10. 

 

Studenti atkal vērtēja RTU LDI mācības programmas atbilstību darba tirgus 
prasībām (uzmanības centrā bija programmas atbilstība pētniecības prakses vajadzībām). 

 
LDI teorētiskās programmas vērtēšana 

Atzīme 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.03 0.06 0.03 0.06 0.06 0.25 0.36 0.14 0.03 
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Matemātiskā cerība: 7.21, dispersija: 3.49, kvadrātiskā novirze: 1.87. 
 

LDI praktiskās programmas vērtēšana 

Atzīme 2 4 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.03 0.08 0.14 0.08 0.42 0.17 0.08 

 

Matemātiskā cerība: 7.47, dispersija: 3.2, kvadrātiskā novirze: 1.79. 
 

Var pārliecināties, ka studenti vērtē iegūtās universitātē praktiskās zināšanas 
augstāk par teorētiskajām zināšanām. Tāda tendence ir abās praksēs. Stingri Ħemot, 
pētniecības prakses gadījumā bija gaidītās nedaudz citas atbildes – bija prognoze, ka 
studenti augstāk vērtēs tieši mācību programmas teorētisko materiālu. Tas nozīmē, ka ir 
jēga uzlabot programmas „Datorsistēmas” teorētisko daĜu. Savukārt, abu prakšu laikā 
nebija saĦemta neviena negatīva atsauksme no darba devēja vai prakses vadītāja 
uzĦēmumā. Tas liecina, ka pat pašreizēja programma „Datorsistēmas” tomēr atbilst darba 
tirgus prasībām. 

 
Bija arī uzdots jautājums: kādas principiāli jaunas tehnoloăijas bija apgūtas 

pētniecības prakses laikā? Studentiem bija jāieraksta sava atbilde (atbildes) anketas ailē, 
nevis izvēlēties kādu jau piedāvātu variantu. Tika saĦemtas vairākas atšėirīgas atbildes, 
zemāk ir tikai vispopulārākie varianti: 

1. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). 
2. Eclipse. 
3. Oracle tehnoloăiju grupa (Oracle Designer, Oracle E-Business Suite, Oracle 

Forms, Oracle HTML-DB). 
4. JSP (JavaServer Pages). 
5. DBPS MS SQL Server. 
6. Siebel. 
 
Raksturojot studentu atbildes, var atzīmēt, ka dažreiz studenti rakstīja par 

tehnoloăijām, kuras jau iekĜautas mūsu mācību programmā. Piemēram, dažās anketās tika 
minēta XML tehnoloăija. Vienkārši daži priekšmeti ir izvēles priekšmeti un studenti savā 
laikā apmeklēja citus priekšmetus. Varbūt, ir jēga izmainīt dažu izvēles priekšmetu 
statusu. 

 
Populārākie praktikantu amati abās praksēs: 
1. Programmētājs 
2. Projektu vadītājs. 
3. Sistēmanalītiėis. 
 
Pētniecības prakses pārskatu aizstāvēšana notika līdzīgi ražošanas praksei. 

Aizstāvēšanas rezultāti: 
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1. Pārskatus aizstāvēja 30 Lietišėo datorzinātĦu katedras studenti (visiem ir 
ieskaite). 

2. Atzīmes: 
Izcili (10): 1 praktikants. 
Teicami (9): 8 praktikanti. 
ěoti labi (8): 14 praktikanti. 
Labi (7): 7 praktikanti. 

 
DARBA DEVĒJU APTAUJA 

Tēma: kādas zināšanas ir nepieciešamas 4. profesionālās kvalifikācijas līmeĦa 
programmētajam (1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma) 
 

Darba devēju anketēšanas mērėis: izskaidrot, ko vēlams zināt un praktiski 
pielietot Rīgas Tehniskās universitātes koledžas absolventiem (4. kvalifikācijas līmeĦa 
programmētājiem), lai efektīvi konkurētu ar citiem speciālistiem Latvijas darba tirgū. 
Aptauja nebija saistīta ar profesionālo maăistrantu ražošanas vai pētniecības praksi. 

Darba devējiem tika piedāvāta anketa ar vairākām rādītāju kategorijām (kodēšana, 
projektēšana, programmatūras uzturēšana un dažas citas). Tika novērtēti kā kategorijas 
kopumā, tā arī visi rādītāji neatkarīgi. Vērtējumos tika izmantota 10 ballu sistēma. 
Anketas fragments (šeit kodēšana ir kategorija, bet kolonā „Uzdevums” ir vairāki 
rādītāji): 

 
1. Kodēšana 
 

Nr. Uzdevums Vērtējums 

1.1. analizēt ieejas un izejas datus  
1.2. konfigurēt izstrādes vidi  
1.3. rakstīt programmas kodu saskaĦā ar projektējumu un 

kodēšanas vadlīnijām 
 

1.4. konstruēt algoritmus  
1.5. lasīt un analizēt svešus programmu tekstus  
1.6. veidot lietotāja saskarni  
1.7. skaĦot programmas un veikt vienībtestēšanu  
1.8. analizēt programmas izpildes laiku un to optimizēt  
1.9. dokumentēt koda izmaiĦas  
1.10. veidot programmatūras instalāciju  
1.11. veidot iebūvēto palīdzības sistēmu  
1.12. apstrādāt un realizēt izmaiĦu pieprasījumus un problēmu 

ziĦojumus 
 

1.13.    

 
Rezultātā tika izskaidrots, ka vispopulārākā rādītāju kategorija ir kodēšana 

(vidējā atzīme ir 7.66). Populārākie rādītāji: rakstīt programmas kodu saskaĦā ar 
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projektējumu un kodēšanas vadlīnijām (9), konstruēt algoritmus (9). Var atzīmēt, ka abos 
gadījumos runa ir par vissvarīgākajiem rādītājiem visās kategorijās. 

Otrā pēc svarīguma kategorija ir projektu plānošana (7.61). Populārākie rādītāji: 
veikt individuālā darba plānošanu un kontroli (8.82) un piedalīties projekta gaitas izpildes 
apspriešanā (8.09). Secinājums: vēlams, lai koledžas absolvents varētu patstāvīgi vērtēt 
situāciju un tajā pašā laikā diskutēt ar citiem speciālistiem, argumentējot savu pozīciju. 

Trešā kategorija ir prasību specificēšana (7.52). Populārākie rādītāji: noskaidrot 
lietotāja funkcionālās prasības un noskaidrot prasības lietotāja saskarnei (abos gadījumos 
atzīme ir 7.91). 

Ceturtā kategorija ir projektēšana (7.39). Populārākie rādītāji: konstruēt un 
aprakstīt algoritmus (8.18), analizēt dažādus tehniskos risinājumus un izvēlēties 
piemērotāko (8). 

Savukārt, tika novērtētas arī ne īpaši populāras rādītāju kategorijas. No koledžas 
absolventiem vismazāk prasa dokumentācijas sagatavošanu (6.14). Vispopulārākais 
rādītājs šajā kategorijā: iepazīšana ar lietotāja dokumentācijas standartiem (6.27). Ne tik 
bieži prasa arī sistēmas analīzi (6.61). Vienīgs aktuāls kategorijas rādītājs –  iepazīties ar 
esošo programmu nodrošinājumu (7.18). 
Darba devējiem tika arī piedāvāts konkretizēt iespējamās mācību programmas 
sastāvdaĜas. Pielietošanas līmenī visaugstākās atzīmes ir programmēšanas valodām 
(8.82) un datu bāzu tehnoloăijām (8.64). Abos gadījumos runa ir par bezrunīgiem 
aptaujas līderiem. To pasu situāciju var noverot arī izpratnes līmenī. Priekšstata līmenī 
pirmajā vietā ir datu bāzu tehnoloăijas, bet otrajā – programmēšanas valodas. Vismazāk 
tika novērtēts darba aizsardzības un ergonomikas rādītājs – šī tendence ir skaidri redzama 
visos trijos līmeĦos. Stingri Ħemot, mācību programmas sastāvdaĜu atzīmes visos līmeĦos 
visbiežāk pilnīgi sakrīt. 
 
 

Asociētā profesore M. Kirikova veica priekšmetā “Informācijas sistēmu 
metodoloăijas” aptauju par katru nolasīto tēmu. Studentiem bija jānorāda (1) kas viĦuprāt 
tēmā bija visbūtiskākais, (2) kādi jautājumi palikuši neskaidri, (3) tēmas lietderības 
subjektīvs novērtējums. Aptauja tika izdarīta pirms eksāmena. Neskaidrie jautājumi tika 
iztirzāti konsultācijas laikā. Iespējams, ka aptauja pozitīvi ietekmēja eksāmena rezultātus, 
kas šogad bija labāki nekā iepriekšējos gados. 
 

Projektā „Profesionālās orientācijas pasākumi Rīgas skolās”, kas ir izpildīts 
saskaĦā ar līgumu Nr. 2006/0132/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/0126/0007, notika 
darba devēju anketēšana par to, kādas zināšanas, prasmes un rakstura iezīmes 
nepieciešamas, lai iegūtu sistēmanalītiėa kvalifikāciju. 

Tika izstrādātas aptaujas anketas ar 11 sadaĜām un 100 jautājumiem kas tika 
nosūtītas šādiem darba devēju organizāciju pārstāvjiem: 
1. Viesturam Zūlim, Projektu pārvaldības biroja un Biznesa centra vadītājam a/s DATI 

Exigen Group; 
2. Intam Luksam,  SIA „MikroKods”, sistēmanalītiėim; 
3. Ervīnam Stūrmanim,  SIA „MikroKods”, sistēmanalītiėim; 
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4. Vitai Viesei, SIA „RIX Technologies”, korporatīvo klientu pārvaldības risinājumu 
vadītājai; 

5. SIA „Proof IT” – uz kontaktos norādīto e-pastu (viĦi piedāvā darbu 
sistēmanalītiėiem); 

6. Haraldam Rjabovam, SIA „TietoEnator”  Serveru programmēšanas nodaĜas 
vadītājam; 

7. Valdim Grāverim, Drošības policijas Informātikas un sakaru nodaĜas priekšniekam; 
8. Georgam Allenam Valsts kases Informācijas sistēmu administrēšanas daĜas vadītāja 

vietniekam; 
9. Mārim Ziemam, SIA „ZZDats” direktoram; 
10. MārtiĦam Ėemmem, SIA „TietoEnator ALISE” projektu vadītājam; 
11. Valērijam Cvetkovam, SIA S-Fabrika direktora vietniekam; 
12. Vjačeslavam Žilinskim, SIA „Prize ITM” prezidentam; 
13. Jānim Grīnbergam, SIA ‘”Tilti Systems” IT projektu vadītājam; 
14. Inārai Cīmurei, VSSA IS izstrādes daĜas vadītājai; 
15. Kristīnei Serovai, Valsts Zemes dienesta sistēmanalītiėei. 

Kopumā tika saĦemtas 11 aizpildītas anketas. 
 

 No aptaujāto komentāriem izriet, ka konkrētās zināšanas, kas nepieciešamas 
analītiėim, Ĝoti atkarīgas no projektētāja un pasūtītāja, kā arī no konkrētā uzĦēmuma 
prakses, iepriekš tās precīzi paredzēt ir Ĝoti grūti.  
 Apmācības procesā uzsvars būtu jāliek uz pamatiemaĦu apgūšanu, lai darba 
devējam nav jāmāca pamata lietas (kas ir projekta plāns, kvalitātes plāns, kā zīmēt E-R 
modeli, kāpēc vajadzīgs standarts u.c.). Par tehnoloăijām un metodēm būtu jābūt plašam, 
bet ne pārlieku dziĜam priekšstatam, lai varētu ātri adaptēties konkrētā situācijā. 
Analītiėim svarīga ir atbilstošās biznesa jomas pārzināšana, varbūt iespējama 
specializācija šādā aspektā (finanšu sistēmas, ražošanas procesi u.c.). Absolventam jābūt 
zināšanām par nozarē notiekošiem procesiem, attīstības tendencēm. 
 

Tālāk dota daĜas no atbildēm analīze. 
 
Viena jautājumu grupa apskatīja prasmi izmantot sistēmu analīzes metodes, atsevišėi 
izdalot „Informācijas iegūšanas metodes” un „Modelēšanas metodes”. 
 
 
Informācijas/zināšanu iegūšanas metodes 
 
Vērā tika Ħemtas tikai 9 ekspertu atbildes; tie ir eksperti, kas ir novērtējuši visas 6 
metodes. 
Tabulā redzama metode un tai atbilstošais nozīmības rādītājs Sj, jo mazāks Sj, jo metode 
nozīmīgāka. 
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Metode Sj 
Dokumentu analīze 19 
Intervēšana 21 
Anketēšana 27 
Zināšanu iegūšana, izmantojot prototipus 39 
Zināšanu iegūšana grupu sesijās 39,5 
Etnogrāfiskā analīze (novērošana) 43,5 
 

Informācijas/zināšanu iegūšanas metodes
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Modelēšanas metodes 
 
Anketās bija ietvertas arī „Aăentu modelēšanas metodes”, bet kopējā analīzē tās netiek 
neĦemtas vērā, jo 6 eksperti norādījuši, ka tādas nepārzina. Tika iegūti šādi rezultāti: 
 

Metode Sj 
Datu modelēšanas metodes 22 
Procesu modelēšanas metodes 24 
Objektu modelēšanas metodes 27 
Notikumu/Imitācijas modelēšanas metodes 36 
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Modelēšanas metodes
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Notikumu/Imitācijas modelēšanas metodes

Objektu modelēšanas metodes

Procesu modelēšanas metodes

Datu modelēšanas metodes

 
 
Prasme izmantot sistēmu analīzes metodes 
 
Apskata pārējās sistēmu analīzes metodes. No piedāvātajām metodēm kopējā vērtējumā 
netiek Ħemtas vērā „UzĦēmummodelēšanas metodes” un „Ietekmes analīzes metodes”, jo 
4 eksperti tās nepārzina. 
 

Metode Sj 
Procesu analīzes/projektēšanas metodes 32,5 
Problēmu analīzes metodes 35,5 
Risku analīzes metodes 36,5 
Mērėu analīzes metodes 38,5 
Resursu analīzes/plānošanas/novērtēšanas metodes 38,5 
Stratēăiju analīzes/plānošanas metodes  49,5 
 

Prasme izmantot sistēmu analīzes metodes

0 10 20 30 40 50 60

Stratēăiju analīzes/plānošanas metodes 
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Problēmu analīzes metodes
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Prasību inženierijas prasmes 
 
Kopējā vērtējumā netiek iekĜauti divi rādītāji: „Aăentu orientēta prasību inženierija” un 
„Aspektu orientēta prasību inženierija”, jo 4 eksperti norāda, ka tos nepārzina.  
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Rādītājs Sj 
Prasību noteikšana, izmantojot lietošanas gadījumus 22,5 
Procesu orientēta prasību inženierija 26 
UzĦēmumu arhitektūru orientēta prasību inženierija 30 
Mērėu orientēta prasību inženierija 31,5 
 

Prasību inženierijas prasmes
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Sistēmanalītiėa spējas 
 
Ekspertiem tika piedāvāts novērtēt 11 rādītājus, dažādas spējas, kurām būtu jāpiemīt 
labam sistēmanalītiėim. Tika iegūti šādi rezultāti. 
 
 

Rādītājs Sj 
Spēja skaidri un saprotami prezentēt risinājumus 48,5 
Spēja apstrādāt, integrēt un strukturēt lielus informācijas apjomus 50 
Spēja ātri novērtēt situāciju un tai piemēroties 50 
Spēja strādāt vienatnē 61,5 
Spēja uzklausīt citu problēmas un viedokĜus 63 
Spēja pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli 65 
Laba atmiĦa 70 
Spēja strādāt komandā 71 
Spēja mierīgi pārciest neveiksmes 73,5 
Spēja apmācīt cilvēkus ar dažādām priekšzināšanām 85 
Spēja uzĦemties vadību 93,5 
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Sistēmanalītiėa rakstura īpašības 
 

Īpašības Sj 
Precizitāte 43,5 
Rūpība darbā 47 
Patstāvība 47 
Daudzpusīgas intereses (erudīcija) 55 
Intuīcija un izdomas bagātība 55,5 
Taktiskums 57 
Neatlaidība 59,5 
Pacietība 60,5 
Humora izjūta 70 
 

Sistēmanalītiėa rakstura īpašības
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 2.5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 

ZiĦas par fakultāti un studiju programmām, ieskaitot Datorsistēmu studiju 
programmu, interesenti var atrast internetā fakultātes mājas lapā www.cs.rtu.lv, Lietišėo 
datorsistēmu institūta mājas lapā (http://www.ditf.rtu.lv/ldi/, kā arī atsevišėu 
struktūrvienību mājas lapās. Sīkākas ziĦas par informatīvajiem materiāliem ir atrodamas 
šī ziĦojuma 2.1.8., 2.2.8. un 2.3.8. sadaĜās, kā arī dokumentā Akadēmisko studiju 
programmas "Datorsistēmas" pašnovērtējuma ziĦojums. 

 
 

 3. Studiju programmu perspektīvais novērtējums 
 

 3.1. Pasniegšanas metodes 
 

Mācību plānā paredzētajos priekšmetos notiek lekcijas un praktiskie vai 
laboratorijas darbi. Profesionālo studiju programmās, salīdzinot ar akadēmisko studiju 
programmām, daudz lielāka vērība tiek veltīta praktisko iemaĦu apgūšanai, ko veicina 
fakts, ka lielākajā daĜā priekšmetu lekciju apjoms nepārsniedz 50% no priekšmeta kopējā 
apjoma. Pārējais laiks tiek veltīts praktiskiem, laboratorijas un/vai individuālajiem 
darbiem. 2007.gadā koledžas 2.kursa studentiem priekšmetā „Informācijas sistēmu 
izstrāde” tika ieviesta reāla projekta izstrāde. Projekta uzdevums bija izveidot mājas lapu 
tautas deju ansamblim „Zelta sietiĦš” (asistente V. Vinogradova). 
 

 3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 
 

Studiju programmas realizācijai tiek izmantota tā pati infrastruktūra un datoru 
resursi, kas akadēmisko studiju programmu realizācijai, tādēĜ šajā ziĦojumā tie nav 
aprakstīti (skat. pašnovērtējuma ziĦojuma par akadēmisko studiju programmu 3.2. 
nodaĜu).  

Intensīvi ir izstrādāti metodiskie materiāli studentu prakšu nodrošināšanai. 
Eiropas Sociālā fonda projektu „Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
programmas “Datorsistēmas” studentu prakse”, kas izstrādāts saskaĦā ar līgumu Nr. 
2005/0199/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0105/0007), un „Pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības studentu prakse programmēšanas tehniėa profesijā”, 
(līgums Nr. 2005/0181/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0117/0007) ietvaros ir 
izstrādāti un publicēti četri metodiskie līdzekĜi pirmā līmeĦa augstākās profesionālās 
izglītības (koledžas) programmas studentu prakses organizēšanai un īstenošanai: 
1. L. Zaiceva, S. KataĜĦikova. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

programmas “Datorsistēmas” studentu prakses darba programma .– Rīga, RTU, 2007. 
– 22 lpp. 

2. G. Matisons, N. Prokofjeva. Metodiskie norādījumi pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas” studentiem praksē.– Rīga, RTU, 
2007. – 41 lpp. 
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3. G. Matisons, J. Bule. Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas” studentu prakses 
organizēšanai un īstenošanai.– Rīga, RTU, 2007. – 30 lpp. 

4. J. Bule. Prakses organizēšanas ieteikumi prakses vadītājiem pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas” studentu prakses 
organizēšanai un īstenošanai.– Rīga, RTU, 2007. – 25 lpp. 

 
Bez tam ir izstrādāti un publicēti vēl šādi metodiskie materiāli: 

1. L. Zaiceva. Programmas “Datorsistēmas” prakses tipveida programma. – Rīga, RTU, 
2006. – 26 lpp. 

2. L. Zaiceva. Maăistra profesionālo studiju programmas “Datorsistēmas” 
programmēšanas inženiera profesijas studentu prakses darba programma.– Rīga, 
RTU, 2006. – 23 lpp. 

3. G. Matisons. Metodiskie norādījumi maăistra profesionālo studiju programmas 
“Datorsistēmas” programmēšanas inženiera profesijas studentiem praksē.– Rīga, 
RTU, 2006. – 33 lpp. 

4. G. Matisons, J. Bule. Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem uzĦēmumos maăistra 
profesionālo studiju programmas “Datorsistēmas” programmēšanas inženiera 
profesijas studentu prakses organizēšanai un īstenošanai.– Rīga, RTU, 2006. – 17 lpp. 

5. L. Zaiceva, M. Kirikova, J. Ciekure. Maăistra profesionālo studiju programmas 
“Datorsistēmas” sistēmanalītiėa profesijas studentu prakses darba programma. – Rīga, 
RTU, 2006. – 23 lpp. 

6. G. Matisons, J. Ciekure. Metodiskie norādījumi maăistra profesionālo studiju 
programmas “Datorsistēmas” sistēmanalītiėa profesijas studentiem praksē. – Rīga, 
RTU, 2006. – 31 lpp. 

7. G. Matisons, J. Bule, J. Ciekure. Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem 
uzĦēmumos maăistra profesionālo studiju programmas “Datorsistēmas” 
sistēmanalītiėa profesijas studentu prakses organizēšanai un īstenošanai. – Rīga, RTU, 
2006. – 18 lpp. 

 

 3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 

Profesionālo studiju programmu specifikas dēĜ, kur lielāka vērība tiek veltīta 
praktisko iemaĦu apgūšanai, mazāk uzmanības veltot zinātniska rakstura jautājumiem, 
šajās programmās studējošie regulārā zinātniskajā darbā nav iesaistīti.  
 
 3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

Noslēgtie līgumi ar mācību iestādēm, kuras gatavo speciālistus pēc pirmā līmeĦa 
profesionālās izglītības programmām programmētāja un datorsistēmu un datortīklu 
administratora specialitātēs (Rīgas Tehniskā koledža, RRC koledža, RTU Liepājas 
filiāle), turpina realizēties praksē, jo atskaites periodā šie studenti veido lielāko daĜu no 
Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programmā uzĦemtajiem. Jāatzīmē, ka LDI 
koledžas absolventu skaits joprojām ir mazs. Noslēgtais līgums par studentu apmaiĦu uz 
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prakses laiku ar Brēmenes Lietišėo zinātĦu augstskolu, kā arī par pasniedzēju apmaiĦu ar 
šo augstskolu praksē vēl nav realizējies. 
 

 3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Turpināta sadarbība ar darba devēju organizācijām. Noslēgti līgumi par studentu 
prakses nodrošināšanu ar šādiem uzĦēmumiem: SIA „ABC Software”, AS “Latvenergo”, 
SIA “TietoEnator Alise”, AAS „Balva”, SIA “DIATOM Enterprises”, SIA “Latvikon”, 
SIA “AV Tehnika”, SIA “EDDI; bakalaura profesionālas programmas ietvaros – Rīgas 
Domes informācijas tehnoloăijas centrs, SIA „Eurolink”, VAS „Valsts informācijas tīkla 
aăentūra, SIA „Hewlett-Packard”, SIA „Jauno Tehnoloăiju centrs”; pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības programmas ietvaros - AS „DATI Exigen Group”, SIA 
„S Fabrika”, SIA „Progmeistars”, SIA „Tilti Systems”, SIA „RIDemo”, SIA “Nova 
Media”, SIA „Datorzinību centrs”. 
 
Tika īstenoti ESF projekti: 
• Maăistra profesionālās programmas “Datorsistēmas” studentu prakse 

programmēšanas inženiera profesijā (līguma Nr. 2005/0189/VPD1/ESF/PIAA/05/ 
APK/3.2.6.3/0106/0007). Projekts tika īstenots no 2006. gada 2. janvāri līdz 29. 
decembrim. Projektā iesaistītie sadarbības partneri: SIA “S Fabrika”, SIA 
“Progmeistars”. 
Projekts ir virzīts uz maăistra profesionālā grāda un programmēšanas inženiera 
kvalifikācijas speciālistu sagatavošanas kvalitātes paaugstināšanu. Projekta mērėis ir 
prakses īstenošana maăistra profesionālās programmas “Datorsistēmas” studentiem 
programmēšanas inženiera profesijā, kā arī studentu un prakses vadītāju 
nodrošināšana ar metodiskajiem līdzekĜiem, kas Ĝauj sagatavot augstas kvalifikācijas 
profesionāĜus programmēšanas inženiera profesijā. Projekta mērėauditorija ir RTU 
profesionālās augstākās izglītības maăistra programmas “Datorsistēmas” studenti (45 
cilvēki) un prakses vadītāji. Projekta ietvaros: 
o tika veikta darba devēju aptauja; 
o balstoties uz uzĦēmumu prasībām pret programmēšanas inženieriem ar 

profesionālā maăistra grādu datorsistēmās, uzlabota programmas “Datorsistēmas” 
prakses tipveida programma; 

o pamatojoties uz tipveida prakses programmu, izstrādāti un publicēti metodiskie 
līdzekĜi , kuros izklāstīti maăistra profesionālo studiju programmas 
“Datorsistēmas” programmēšanas inženiera profesijas studentu prakses veidi, 
prakses mērėis un uzdevumi, prakses struktūra (organizācija, dalībnieku 
pienākumi un prakses veidi), tās organizēšanas un īstenošanas kārtība, prakses 
pārskatu noformēšanas, aizstāvēšanas un novērtēšanas principi, izklāstītas 
nepieciešamās prasmes, iemaĦas un spējas, kas jāformē un jāattīsta prakses laikā, 
parādītas galvenās prasības programmēšanas inženiera profesijai, iekĜauta 
informācija par individuālajiem uzdevumiem; 

o īstenotas studentu pētniecības un ražošanas prakses programmēšanas inženiera 
profesijā; 

o katras prakses beigās tika veikta studentu anketēšana. 
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• Augstākās profesionālās izglītības maăistra programmas “Datorsistēmas” studentu 
prakse sistēmanalītiėa profesijā (līguma Nr. 2005/0189/VPD1/ESF/PIAA/05/ 
APK/3.2.6.3/0112/0007). Projekts tika īstenots no 2006. gada 2. janvāri līdz 29. 
decembrim. Projektā iesaistītais sadarbības partneris - SIA “S Fabrika”. 
Projekts ir virzīts uz maăistra profesionālā grāda un sistēmanalītiėa kvalifikācijas 
speciālistu sagatavošanas kvalitātes paaugstināšanu. Projekta mērėis ir prakses 
īstenošana maăistra profesionālās programmas “Datorsistēmas” studentiem 
sistēmanalītiėa profesijā, kā arī studentu un prakses vadītāju nodrošināšana ar 
metodiskajiem līdzekĜiem, kas Ĝauj sagatavot augstas kvalifikācijas profesionāĜus 
sistēmanalītiėa profesijā. Projekta mērėauditorija ir RTU profesionālās augstākās 
izglītības maăistra programmas “Datorsistēmas” studenti (10 cilvēki) un prakses 
vadītāji. Projekta ietvaros: 
o izstrādāti un publicēti maăistra profesionālo studiju programmas “Datorsistēmas” 

sistēmanalītiėa profesijas metodiskie līdzekĜi, kuros izklāstīti prakses veidi, 
prakses mērėis un uzdevumi, prakses struktūra (organizācija, dalībnieku 
pienākumi un prakses veidi), tās organizēšanas un īstenošanas kārtība, prakses 
pārskatu noformēšanas, aizstāvēšanas un novērtēšanas principi, izklāstītas 
nepieciešamās prasmes, iemaĦas un spējas, kas jāformē un jāattīsta prakses laikā, 
parādītas galvenās prasības sistēmanalītiėa profesijai, iekĜauta informācija par  
individuālajiem uzdevumiem; 

o īstenotas studentu ražošanas un pētniecības prakses sistēmanalītiėa profesijā; 
o katras prakses beigās tika veikta studentu anketēšana. 

• Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studentu prakse programmēšanas 
tehniėa profesijā (līguma Nr. 2005/0181/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/ 
0117/0007). Projekts tiek īstenots no 2007. gada 2. janvāri līdz 31. maijam. Projektā 
iesaistītie sadarbības partneri - SIA “S Fabrika”, SIA „Progmeistars, SIA „Nova 
Media”.  
Projekta mērėis ir pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas 
“Datorsistēmas” studentu prakses īstenošana, kā arī studentu un prakses vadītāju 
nodrošināšana ar metodiskajiem līdzekĜiem. Projekta ieviešana Ĝaus uzlabot 
programmētāju sagatavošanu un veicināt viĦu nodarbinātību informācijas 
tehnoloăijas (IT) nozares uzĦēmumos. Projekta mērėauditorija ir RTU pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas” studenti (11 cilvēki) 
un prakses vadītāji. Projekta ietvaros: 
o izstrādāti un publicēti metodiskie līdzekĜi pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības programmas „Datorsistēmas” studentu prakses studentu prakses 
organizēšanai un īstenošanai, kuros izklāstīti prakses veidi, prakses mērėis un 
uzdevumi, prakses struktūra (organizācija, dalībnieku pienākumi un prakses 
veidi), tās organizēšanas un īstenošanas kārtība, prakses pārskatu noformēšanas, 
aizstāvēšanas un novērtēšanas principi, izklāstītas nepieciešamās prasmes, 
iemaĦas un spējas, kas jāformē un jāattīsta prakses laikā, parādītas galvenās 
prasības sistēmanalītiėa profesijai, iekĜauta informācija par  individuālajiem 
uzdevumiem; 

o īstenotas studentu iepazīšanas un kvalifikācijas prakses programmētāja profesijā; 
o tika veikta prakses vadītāju un uzĦēmumu administrācijas anketēšana; 
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o izstrādāta informācijas lapa Latvijas izglītības iestādes izplatīšanai. 
 

Lietišėo datorzinātĦu katedras maăistra profesionālajās studijās studējošajiem bija 
divas prakses: 

 
2. kursam (33 studenti) – ražošanas prakse ar šādām prakses vietām; 
A/S „Elko Grupa, A/S „LATEKO BANKA”, A/S „Latvenergo” filiāle „Rīgas 
elektrotīkls”, A/S „NORD/LB Latvija”, A/S „Opticom”, A/S „PerSimplex”, A/S 
„ROTA”, A/S „SeverstaĜlat”, Apdrošināšanas A/S „Balva”, Apdrošināšanas A/S  „BTA”, 
Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Informācijas centrs, RTU DITF SkaitĜošanas 
centrs, SIA „Accenture Latvijas filiāle”, SIA „Actual Information Service”, SIA „AV 
Tehnika”, SIA „Balt Risk”, SIA „BaltHaus”, SIA „DAIS”, SIA „Data Pro”, SIA „E-
PASAULE”, SIA „Etalogic”, SIA „INTERNET”, SIA „JANUS”, SIA „Komerccentrs 
DATI grupa”, SIA „KPMS&Partneri”, SIA „Lattelecom”, SIA „Mebius IT”, VA/S 
„Latvijas dzelzceĜš”, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aăentūra, Veselības obligātās 
apdrošināšanas valsts aăentūra. 
 
3. kursam (30 studenti) – pētniecības prakse ar šādām prakses vietām: 
A/S „Alna Business Solutions”, A/S „DnB NORD Banka”, A/S „Elko Grupa”, A/S 
„Latvenergo”, A/S „Opticom”, A/S „SeverstaĜlat”, Apdrošināšanas A/S „BTA”, Latvijas 
Republikas Iekšlietu Ministrijas Informācijas centrs, ěebedeva individuālais uzĦēmums, 
RTU DITF SkaitĜošanas centrs, SIA  „Lattelecom”, SIA „Accenture Latvijas Filiāle”, SIA 
„Actual Information Service”, SIA „Apgāds Mansards”, SIA „AV Tehnika”, SIA „Balt 
Risk”, SIA „DAIS”, SIA „Data Pro”, SIA „E-PASAULE”, SIA „Etalogic”, SIA 
„INTERNET”, SIA „Jaunie Projekti”,  SIA „Komerccentrs DATI grupa”, SIA 
„Lattelecom”, SIA „LIELZELTIĥI”, SIA „Mebius IT”, SIA „TietoEnator Alise”, VA/S 
„Latvijas dzelzceĜš”, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aăentūra, Veselības obligātās 
apdrošināšanas valsts aăentūras Zemgales nodaĜa. 

 
Sistēmu teorijas un projektēšanas katedras maăistrantiem 

bija divas prakses: 
 

Maăistra profesionālo studiju programma ”Datorsistēmas” paredz praksi 
sistēmanalītiėa profesijas studentiem. 

Prakses mērėis ir padziĜinātu zināšanu iegūšana, to izmantošana konkrētu 
uzdevumu risināšanā, lai iegūtu praktiskas iemaĦas sistēmanalītiėa profesijā, profesionālo 
un pētniecības prasmju pilnveidošana, praktikantam kā sistēmanalītiėim piedaloties 
projektu izstrādes procesā. Mērėis tika sasniegts, studentiem izpildot individuālo prakses 
uzdevumu, kas sastādīts saskaĦā ar prakses uzĦēmuma darba specifiku un studenta 
pieredzi. 

2005./2006.m.g. otrajā semestrī (30.01.2006. – 17.06.2006.) studentiem notika 
ražošanas prakse, kuras apjoms ir 20 KP. 

2006./2007.m.g. pirmajā semestrī (05.09.2006. – 27.11.2006.) studentiem notika 
pētniecības prakse, kuras apjoms 12 KP. Visi studenti par pētniecības prakses vietu 
izvēlējās tos pašus uzĦēmumus, kuros viĦi bija ražošanas praksē. Lai studentiem 
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nodrošinātu pētniecības prakses vietas 2006.gada jūnijā tika noslēgti līgumi ar šādiem 
uzĦēmumiem: SIA “ TietoEnator ALISE”, SIA ”S Fabrika”, SIA ”Prize ITM”, Valsts 
Kase (Informācijas sistēmu administrēšanas daĜa), SIA ”ZZDats”, Drošības policija 
(Informātikas un sakaru nodaĜa), SIA “TietoEnator” (Serveru programmēšanas nodaĜa), 
SIA „Tilti Systems”, VSAA (Informācijas tehnoloăiju departamenta Informācijas vadības 
daĜa). 

 
2006. gadā prakse tika organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta 

VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0112/0007 „Augstākās profesionālās izglītības 
maăistra programmas “Datorsistēmas” studentu prakse sistēmanalītiėa profesijā” 
ietvaros. Projekta vispārējais mērėis ir augstākās profesionālās izglītības attīstība un 
apmācības kvalitātes paaugstināšana. Projekta ietvaros tika nodrošinātas ražošanas un 
pētniecības prakses profesionālo maăistra studiju studentiem sistēmanalītiėa profesijā, tas 
Ĝāva paaugstināt apmācības kvalitāti, jo studenti attīstīja profesionālās iemaĦas un 
prasmes un līdz ar to tika paaugstināta studentu konkurēt spēju darba tirgū. Projekta 
realizācijā piedalījās sadarbības partneris SIA „S Fabrika”, kas iesaistījās prakses 
organizēšanā un nodrošināja prakses vietu diviem studentiem.  

Uzsākot praksi, tika organizētas tikšanās ar prakses vadītājiem uzĦēmumos, kuru 
laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar prakses organizēšanu un vadīšanu, prakses 
vadītāji tika iepazīstināti ar prasībām prakses noslēguma darbam; prakses vadītājiem tika 
izsniegta prakses darba programma un metodiskie norādījumi vadītājiem uzĦēmumos. 

Katras prakses noslēgumā studenti iesniedza prakses pārskatus, izziĦas no prakses 
vietas un vadītāju atsauksmes. Visas saĦemtās atsauksmes bija pozitīvas. Notika prakses 
pārskatu publiska aizstāvēšana STP katedras komisijā. Jāatzīmē, ka viens students 
neiesniedza pētniecības prakses pārskatu, viĦam šī prakse nav nokārtota. 

Noslēdzot ražošanas praksi, tika veikta studentu aptauja par prakses 
nepieciešamību un studentu apmierinātību ar ražošanas prakses realizāciju. Tika saĦemtas 
8 anketas. 75% uzskata, ka ražošanas prakse ir nepieciešama, bet 25% domā, ka tā nav 
vajadzīga. Ar savu ražošanas praksi apmierināti bija visi aptaujātie studenti. 

Noslēdzot pētniecības praksi, tika veikta studentu aptauja par prakses 
nepieciešamību un studentu apmierinātību ar pētniecības prakses realizāciju un tās 
saistību ar ražošanas praksi. Tika saĦemtas 9 anketas. Vairākums studentu (56%) uzskata, 
ka pētniecības prakse ir nepieciešama, bet 22% domā, ka tā nav vajadzīga, 22% uzskata, 
ka tā ir daĜēji nepieciešama . Ar savu pētniecības praksi apmierināti bija 67% no 
aptaujātiem studentiem, bet 33% bija daĜēji apmierināti. Uz jautājumu „Vai Jūsu 
pētniecības prakse bija saistīta ar ražošanas praksi?” 67% atbildēja „Jā”, 25% - „DaĜēji”, 
8% - „Nē”. 

2006. gada augustā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta VPD1/ESF/PIAA/ 
05/APK/3.2.6.3/0112/0007 „Augstākās profesionālās izglītības maăistra programmas 
“Datorsistēmas” studentu prakse sistēmanalītiėa profesijā” ietvaros sekmīgai prakses 
norises organizēšanai tika izstrādāti un publicēti šādi metodiskie materiāli:  

„Maăistra profesionālo studiju programmas „Datorsistēmas” sistēmanalītiėa 
profesijas prakses darba programma”, RTU, Rīga, 2006, ISBN 9984-32-611-X 
(sastādījuši: L. Zaiceva, M. Kirikova, J. Ciekure) 
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„Metodiskie norādījumi maăistra profesionālo studiju programmas 
„Datorsistēmas” sistēmanalītiėa profesijas studentiem praksē”, RTU, Rīga, 2006, ISBN 
9984-32-575-X (sastādījuši: G. Matisons, J. Ciekure) 

„Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem uzĦēmumos maăistra profesionālo 
studiju programmas „Datorsistēmas” sistēmanalītiėa profesijas studentu prakses 
organizēšanai un īstenošanai”, RTU, Rīga,2006 ISBN 9984-32-623-3 (sastādījuši: J. 
Bule, G. Matisons, J. Ciekure)  

2006./2007.m.g. otrajā semestrī (29.01.07. – 15.06.2007.) maăistra profesionālo 
studiju studentiem notiek ražošanas prakse, kuras apjoms 20 KP. Lai studentiem 
nodrošinātu ražošanas prakses vietas 2007.gada janvārī noslēgti līgumi ar šādiem 
uzĦēmumiem: SIA “Meditec”, SIA ”TietoEnator”, SIA ”Lursoft IT”, VAS ”Privatizācijas 
aăentūra”, AS “Diena” (Diena.Net). 

Augsti kvalificēti reālos projektos strādājoši speciālisti programmas realizācijā 
tiek iesaistīti arī kā kvalifikācijas darbu vadītāji un Valsts kvalifikācijas komisijas locekĜi. 
Tomēr pašnovērtēšanas komisija secina, ka sadarbība ar speciālistiem - praktiėiem ir 
nepietiekama, un ir jādomā par šo speciālistu plašāku iesaistīšanu mācību procesā 
profesionālo studiju līmenī. Tomēr jāatzīmē, ka šajā studiju gadā lekciju kursa „Projektu 
kvalitātes vadība” realizācijā ir iesaistījusies SIA PricewaterhouseCoopers Darbības 
efektivitātes uzlabošanas nodaĜas konsultāciju vadītāja inženierzinātĦu doktore Renāte 
StrazdiĦa. 
 
 

 4. Zināšanu vērtēšanas sistēma 
 

Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos, atbilstoši to mērėiem, bez 
lekcijām studiju plānā ir arī praktiskie un/vai laboratorijas darbi, kā arī studiju darbi. 
Laboratorijas darbos iegūtie rezultāti studentam ir jāaizstāv. Vairākos priekšmetos 
praktisko darbu vietā ir ieviesti individuālie darbi, kurus studenti var izpildīt ārpus 
plānotajām nodarbībām sev izdevīgā laikā. Studiju darbi tiek novērtēti ar atzīmi, un arī tie 
ir jāaizstāv, lai apstiprinātu iegūtās zināšanas un prasmes. Parasti obligātie priekšmeti 
noslēdzas ar eksāmenu, bet izvēles priekšmeti ar ieskaiti. Visi eksāmeni notiek 
rakstveidā, ko, tāpat kā eksāmenu novērtēšanu, reglamentē 2001. gada 17. decembra RTU 
Senātā pieĦemtais "Nolikums par eksāmenu kārtošanu bakalaurantūrā, maăistrantūrā un 
profesionālajās studijās". Vairākos priekšmetos, kuros kā vienīgais kontroles veids ir 
paredzēts eksāmens, galīgā atzīme tiek izlikta kā vidējā svērtā atzīme, Ħemot vērā sekmes 
visos priekšmeta plānā paredzētajos darbos, piemēram, praktiskajos un/vai laboratorijas 
darbos, kontroldarbos un/vai mājas darbos (ja tādi ir paredzēti). 
 
1. Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baĜĜu sistēmā vai ieskaite. 
2. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā. 
 

Šie rādītāji atbilst RTU Senāta 2001. gada 29. janvāra lēmumam "Par pāreju uz 
vienotu studiju rezultātu vērtēšanu" un RTU Senāta 2002. gada 25. maija lēmumam "Par 
kritērijiem studiju rezultātu vērtēšanai". 

Ar atzīmi tiek vērtēti arī kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti. 
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 5. Studējošo skaits 
 

Profesionālajā studiju programmā studijas praktiski uzsāk tie vidusskolu 
absolventi, kuri vēlas pēc iespējas ātrāk iegūt profesionālo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju. Diemžēl šādu motivētu studentu skaits RTU koledžā Rīgā joprojām ir 
neliels. 2006. gadā koledžas studijās bija paredzētas 20 budžeta vietas un tika uzĦemti 21 
students un 1 students par maksu. Profesionālā bakalaura studijās par valsts budžetu 
uzĦēma 25 studentus, bet profesionālā maăistra studijās 42 studentus. Kopumā studentu 
kontingents profesionālajā programmā ir vājāks, par ko liecina zemāk doto tabulu dati, un 
viĦi nespēj pilnībā apgūt profesionālo studiju programmu, tādēĜ liels ir atskaitīto skaits. 
Pašnovērtējuma komisija uzskata, ka jāpastiprina pirmā līmeĦa profesionālās studiju 
programmas popularizēšana, akcentējot iespējas pēc tās absolvēšanas turpināt studijas, lai 
iegūtu gan inženiera kvalifikāciju, gan profesionālā bakalaura un profesionālā maăistra 
grādus. Studentu skaits profesionālo studiju programmās uz 2006. gada 8. septembrī dots 
4., 5., un 6. tabulā. 

 
4. tabula. Koledžas studijas 

Studiju 
programma 

Kurss Studentu skaits Akadēmiskajā 
atvaĜinājumā 

Absolvējuši programmu 

Datorsistēmas 
RDKD2 

I kurss 22 1  

 II kurss  8 3  
 III kurss 9 1  
 Kopā 39 5 2 

 

5. tabula. Profesionālā bakalaura studijas 

Studiju 
programma 

Kurss Studentu skaits Akadēmiskajā 
atvaĜinājumā 

Absolvējuši programmu 

Datorsistēmas
RDCD0 

III kurss 25 6  

 IV kurss 21 13  
 Kopā 46 19 5 
 

6. tabula. Profesionālā maăistra studijas 
Studiju 
programma 

Kurss Studentu skaits Akadēmiskajā 
atvaĜinājumā 

Absolvējuši programmu 

Datorsistēmas 
RDGD0 

I kurss 40 6  

 II kurss 25 3  
 III kurss * 57   
 Kopā 122 9 0 
Piezīme: Ar * norādītais 3. kurss nozīmē maăistra profesionālās studijas pēc akadēmiskā 
bakalaura grāda iegūšanas (pārejas plāns). 
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 6. Akadēmiskais personāls  
 

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

un J. Eiduks) 
• 1 docents bez zinātniskā grāda (G. Matisons) 
• 3 pilnas slodzes lektore bez zinātniskā grāda (M. Uhanova, N. Prokofjeva, J. Bule) 
• 1 nepilnas slodzes lektori bez zinātniskā grāda (V. Andersons) 
•  2 asistentes (V. Vinogradova un V. GraudiĦa). 

Pārējos priekšmetus pasniedz citu struktūrvienību pasniedzēji. 
Tā kā profesionālā bakalaura un profesionālā maăistra studiju programmu 

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

 7. Pašnovērtējums – SVID analīze 
 

Apkopojot programmas pašnovērtējuma procesa rezultātus, iespējams izdarīt 
programmas stāvokĜa analīzi, kas konspektīvā veidā sniegta 7. tabulā.  

 
7. tabula 

Stiprās puses Vājās puses 
• Ir kvalificēts un pieredzējis akadēmiskais 

personāls 

• Atjaunojas akadēmiskais personāls, kurā 
ieplūst ievērojams skaits gados jaunu 

pasniedzēju 

• Programma ir populāra vidusskolu un 
koledžu absolventu vidū 

• Programma sniedz plašas un 

daudzveidīgas zināšanas 

• Programmas absolventiem ir iespēja 

turpināt studijas doktorantūrā 

• Ir prasībām atbilstošs datoru parks 

• Interneta pieslēgums nodrošina vajadzīgās 
informācijas iegūšanu 

• Ievērojami audzis mācību grāmatu un 

struktūrvienību mājas lapās ievietoto 

mācību materiālu daudzums 

 

 

 

• Nav regulāru kontaktu ar darba 

devējiem 

• Starptautiskā sadarbība studentu 

apmaiĦā ir vāja 

• Nepietiekama projektu un finansējuma 
piesaiste no industrijas 

• Maz pieredzējušu profesionālu ar 

praktiskā darba pieredzi ir iesaistīti 

mācību procesā 
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Iespējas Risks 
• Datorsistēmu projektēšanas un 

programminženierijas nozare strauji 

attīstās 

• Labas atsauksmes no studentiem un darba 
devējiem par studiju kvalitāti 

• Programmas absolventi ir pieprasīti darba 
tirgū 

• Labas karjeras perspektīvas absolventiem 

• Ir izdevies mācību procesā iesaistīt gados 
jaunus pasniedzējus 

• Ir izdevies ievērojami uzlabot 
infrastruktūru 

• Ir izdevies būtiski uzlabot studiju procesa 
apgādi ar mācību literatūru svešvalodās 

• Tuvākajos gados strauji samazināsies 
vidusskolu absolventu skaits 

(demogrāfiskā krīze) 

• Turpināsies vidusskolēnu orientācija 
uz humanitārajiem priekšmetiem 

• Grūtības mācību procesā iesaistīt 

pieredzējušus praktiėus ar dotībām 

strādāt par  pasniedzējiem  

• Reflektantu sagatavotības līmenis 

joprojām veicinās augstu 

atskaitīšanas procentu 

• Samazināsies reflektantu interese par 
datorzinātnes jomu 

 

 
Apkopojot 7. tabulā sniegto informāciju var teikt, ka pašreizējā periodā ir radušies 

labvēlīgi apstākĜi profesionālās studiju programmas Datorsistēmas attīstībai (tāpat kā 
atbilstošās datorzinātĦu apakšnozares attīstībai, kas nākotnē pie attiecīga finansējuma var 
kĜūt par vienu no ienesīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā). Pat 
visnelabvēlīgākajā finansu situācijā valstī nākotnē aizvien vairāk būs vajadzīgi 
datorzinātĦu speciālisti, tādēĜ jāturpina speciālistu sagatavošana profesionālajā studiju 
programmā Datorsistēmas. Galvenās grūtības pašlaik saistītas ar datorfirmās strādājošo 
augstas kvalifikācijas praktiėu iesaistīšanu mācību procesā, akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas celšanu starptautiskā apritē un studentu apmaiĦu ar citām augstskolām. 
Galvenie pasākumi programmas kvalitātes uzlabošanai ir sakopoti 8. tabulā. 

8. tabula 
N.p. 
k. 

Pasākums Atbildīgie, 
laiks 

1. Veikt regulāras studentu, absolventu un darba devēju 
aptaujas, analizēt un izmanot to rezultātus tālākai 
studiju procesa pilnveidošanai 

Programmas direktors, 
regulāri 

2. Panākt aktīvāku darba devēju līdzdalību studiju 
procesā 

Programmas direktors, 
struktūrvienību vadītāji, 
pastāvīgi 

3. Meklēt kvalificētus nozarē strādājošus speciālistus, 
kuriem ir spējas un interese veikt zinātnisku darbu 
(doktorantūrā) un pasniedzēja darbu ar nepilnu slodzi 

Programmas direktors, 
struktūrvienību vadītāji, 
pastāvīgi 

4. Veicināt starptautisku mācību spēku apmaiĦu, dodot 
iespēju LDI pasniedzējiem stažēties un strādāt kā 
vieslektoriem citu valstu augstskolās, un uzaicināt 
vieslektorus no ārzemēm 

Programmas direktors,  
pastāvīgi 

5. Veicināt studentu apmaiĦu ar citām augstskolām, it 
īpaši kvalifikācijas darbu izstrādāšanā un praktisko 
iemaĦu apgūšanā prakšu laikā 

Programmas direktors, 
struktūrvienību atbildīgie 
par praksēm 
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Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem 
faktoriem programmas attīstībā. Šobrīd studentu, tāpat kā absolventu un darba devēju, 
atsauksmes par programmu kopumā ir labas , lai gan ir izteiktas arī kritiskas piezīmes un 
ieteikumi mācību procesa pilnveidošanai galvenokārt attiecībā uz praktiskiem 
lietojumiem. Diemžēl studentu sagatavotība, studijas uzsākot, ar katru gadu pazeminās, 
daĜai joprojām ir lielas grūtības saprast un lietot valsts valodu.. Perspektīvi studenti 
plašāk jāiesaista institūtā veikto zinātnisko grantu tematikas izstrādāšanā. Jāveicina 
studentu mobilitāte Eiropas Savienības programmas ERASMUS un citu starptautisko 
programmu ietvaros. Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem ir jāaktivizē un 
jāievirza jaunā kvalitātē. Gada laikā sadarbībā ar datorfirmām un citām organizācijām, 
kurās jau strādā un strādās Datorsistēmu programmas: 
• jāveic pētījums par firmu un organizāciju vajadzību pēc datorspeciālistiem nākotnē, kā 

arī nepieciešamām zināšanām un prasmi firmu un organizāciju perspektīvo attīstības 
plānu realizācijā; 

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

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

Kā liecina aptaujas rezultāti, datortehnikas aparatūras un programmatūras 
attīstības tendences un jaunākās informācijas tehnoloăijas tiek nepilnīgi atspoguĜotas 
lekciju kursos, tādēĜ būtu jāpanāk koordinēta jaunāko sasniegumu atspoguĜošana lekciju 
kursos un jaunu kursu piedāvājuma paplašināšana, īpaši brīvās izvēles priekšmetu 
piedāvājums. Vienlaicīgi ir pakāpeniski jāpāriet uz elastīgāku studiju programmas 
izveidi, kas iekĜautu lielus izvēles priekšmetu blokus, kā arī jāpārorientē studiju process 
uz lielāku patstāvīgo studiju faktisko apjomu un tālmācības iespēju izmantošanu. 
 
 

 8. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde 
 

SaskaĦā ar iepriekšējā gada pašnovērtējuma ziĦojumu, bija paredzēti šādi 
pasākumi studiju programmas attīstībā un pilnveidošanā: 
• Jāveic profesionālajā programmā studējošo aptauja, lai analizētu programmas 

kvalitāti un to pilnveidotu. 
• Jāpalielina elektroniski pieejamu mācību materiālu daudzums. 
• Jāizstrādā profesionālās programmas absolventu un darba devēju aptaujas anketa un 

jāizplāno aptauju veikšana, lai noskaidrotu darba tirgus vajadzības. 
• Iespēju robežās jāorganizē studentu apmaiĦa ar radniecīgām ārvalstu augstskolām, 

nodrošinot tiem praktiskā darba pieredzi. 
Diemžēl dažādu iemeslu dēĜ netika veikti visi plānotie pasākumi. Tomēr jāuzsver, 

ka studentu aptaujas tika veiktas, lai gan tās neaptvēra visus studiju priekšmetus. Tika 
veiktas arī darba devēju aptaujas, lai noskaidrotu programmētājiem un sistēmu 
analītiėiem nepieciešamās zināšanas. Aptauju rezultāti tiks izmantoti turpinot realizēt 
ESF projektu 2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007 
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“RTU studiju programmas ”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana absolventu profesionālās 
konkurētspējas paaugstināšanai”, Paredzēts izstrādāt 10 moduĜus. Projekta īstenošanas 
laiks 31/10/2006 - 30/06/2008, izmaksas 130820 Ls, 28 izpildītāji. Vēl jāatzīmē, ka 
atskaites periodā ir veikts liels darbs studentu prakšu organizēšanā un apgādē ar 
metodiskajiem materiāliem. 
 
 

 9. Kopsavilkums 
 

Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem 
faktoriem programmas attīstībā. Diemžēl studentu sagatavotība, uzsākot studijas koledžā, 
nav visai augsta, jo reflektanti ar labāku sagatavotības līmeni dod priekšroku bakalaura 
akadēmiskajām studijām. Tomēr zīmīgi ir tas, ka to studentu skaits, kas pēc akadēmiskā 
bakalaura studijā izteica vēlēšanos turpināt studijas profesionālā maăistra studiju 
programmā bija pietiekami liels. Tas nozīmē, ka brīvas izvēles apstākĜos strauji ir cēlies 
profesionālās studiju programmas prestižs, aug studējošo skaits tajās un studējošo 
kvalitāte. Saglabājas tendence, ka praktiski visi studenti strādā, tāpēc sistemātiskām un 
nopietnām studijām atliek mazāk laika. Šajā situācijā svarīgi ir pēc iespējas vairāk 
mācību materiālu izvietot internetā. Tieši šis uzdevums ir jāatrisina ESF projekta 
2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007 “RTU studiju programmas 
”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana absolventu profesionālās konkurētspējas 
paaugstināšanai” izpildes gaitā. Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem ir jāievirza 
jaunā kvalitātē. Ir jāturpina firmu un organizāciju pārstāvju piesaistīšana mācību 
procesam (pašlaik šis darbs tiek veikts praktiski tikai mācību procesā iesaistot 
doktorantus, kuri nestrādā RTU). 

Svarīgākie tālākā darba virzieni ir: 
• Jāveic profesionālo studiju programmas pilnveidošana, veidojot to pēc saskaĦotu 

moduĜu principa un izstrādājot mācību materiālus elektroniskā formā. 
• Jāveic profesionālajā programmā studējošo aptauja, lai analizētu programmas 

kvalitāti un to pilnveidotu. 
• Iespēju robežās jāorganizē studentu apmaiĦa ar radniecīgām ārvalstu augstskolām, 

nodrošinot tiem praktiskā darba pieredzi. 
 


