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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS KOPUMĀ 

Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” nosaka Transporta un sakaru institūta specializāciju, ka inženierzinātņu 

augstskolai. Tās sastāvā ietvertas studiju programmas, kas orientētas uz LR informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un elektronikas nozares prasībām. Virziens ietver akadēmiskās 

bakalaura, maģistra, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības un inženierzinātņu doktora studiju 

programmas.  

Virziena akreditācijas dati: LR IZM Akreditācijas lapa Nr. 170 (pamatojums: Studiju akreditācijas 

komisijas sēdes 2013. gada 14. jūnija lēmums Nr.172). Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, 

datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditēts līdz 2019.gada 

13. jūnijam. 

Studiju virzienā „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” ir iekļautas sekojošas Transporta un sakaru institūta studiju 

programmas: 

 

N.p.k. Programmas nosaukums  Kods LR Kods 

ISCED-97 

Augstākās izglitības pakape, 

iegūstamais grāds 

1. Akadēmiskā bakalaura studiju programma 

„Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs” 

43481 

 

5A Dabaszinātņu bakalaura grāds 

datorzinātnēs 

2. Akadēmiskā bakalaura studiju programma 

„Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” 

43523 5A Inženierzinātņu bakalaura grāds 

elektrozinātnēs 

3. Akadēmiskā bakalaura studiju programma 

„Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā” 

43523 5A Inženierzinātņu bakalaura grāds 

elektrozinātnēs 

4. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programma „Elektronika” 

42523 5A Inženieris elektrotehnikā un 

elektronikā 

5. Akadēmiskā maģistra studiju programma 

„Inženierzinātņu maģistrs elektronikā” 

45523  5A Inženierzinātņu maģistra grāds 

elektrozinātnēs 

6. Akadēmiskā maģistra studiju programma 

„Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs” 

45481  5A Dabaszinātņu maģistra grāds 

datorzinātnēs 

7. Akadēmiskā maģistra studiju programma 

„Informācijas sistēmu vadība” 

45526  5A Inženierzinātņu maģistra grāds 

informācijas sistēmu vadībā 

8. Doktora studiju programma „Telemātika un 

loģistika”  

51526  6 Inženierzinātņu doktora 

zinātniskais grāds 

 

Studiju virzienā un augstākās izglītības studiju programmu raksturojumi: 

 

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu 

Iespējamās apmācības formas:  pilna laika studijas 

 nepilna laika studijas 

Akreditācija: LR augstākās izglītības studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, 

datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 

datorzinātne” un augstākās izglitības studiju programmas tiek 

akreditētas līdz 2019. gada 13. jūnijam, akreditācijas lapa Nr. 170, LR 

IZM 2013.g. 14. jūnija lēmums Nr.172.  
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Zemāk sniegtajā attēlā redzama studiju programmu pēctecība un savienojamība ar augstāka 

līmeņa studiju programmām.  

 
1.att. Realizēto studiju programmu pēctecība

1
 

2. STUDIJU VIRZIENA LĪDZŠINĒJAS ATTĪSTĪBAS NOVĒRTĒJUMS, 

ATTĪSTĪBAS PLĀNI UN ILGTSPĒJA 

2.1. Latvijas darba un izglītības tirgus novērtējums par darba vietu pieejamību studiju 

programmu absolventiem  

Fakultāte gatavo speciālistus vispieprasītākajās Latvijas un ES tautsaimniecības nozarēs „Dabas 

zinātnes, matemātika un IT” un „Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība”. LR Ekonomikas 

ministrijas informatīvajā ziņojumā par darba tirgus vidēja (līdz 2020.g.) un ilgtermiņa (līdz 2030.g.) 

prognozēm, teikts, ka „Visātrāk tas varētu izpausties dabas zinātņu, matemātikas un informācijas 

tehnoloģiju grupā. Ja netiks mainīta izglītības struktūra, līdz 2020.gadam var veidoties iztrūkums pēc 

speciālistiem ar augstāko izglītību inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā, lauksaimniecībā, kā arī 

veselības aprūpē un sociālajā labklājībā. .... darbaspēka iztrūkums sagaidāms pēc zinātnes un 

inženierzinātņu jomas vecākajiem speciālistiem un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas 

vecākajiem speciālistiem”
2
 bet speciālistu ar vidējo izglītību pieprasījums relatīvi samazināsies. 

 
 2.att. Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozes ar augstāko izglītību sadalījumā pa izglītības 

tematiskajām grupām (tūkst.) 

                                                 

 
1
 Augstākā līmeņa programmās uzņem studentus arī no citiem studiju virzieniem, ja nokārtots rakstisks pārbaudījums 

izvēlētajā studiju jomā. 
2 Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm. 2016. gada jūnijs. Pieejams: 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06_160616.pdf 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06_160616.pdf


6 

 

Atbilstoši Latvijas darba tirgus attīstības prognozēm līdz 2030. gadam („Informatīvais ziņojums 

par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”, Ekonomikas ministrija, 2016, 132 lpp.) 

pakāpeniski turpina palielināties ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību, un 

2015. gadā tas bija par 7,6 procentpunktiem lielāks kā 2008. gadā.  

Tuvākajā nākotnē tiks novērota minētā sektora darba tirgus pieprasījuma neatbilstība 

piedāvājumam. Tā kā studiju programmas ir sarežģītas un studenti, iegūstot vidējo izglītību skolās, 

tiek vāji sagatavoti, tad augstskolu studentu skaits, kas studē STEM tematiskajos virzienos, laika 

posmā no 2008. līdz 2015. gadam samazinājies no 27% līdz 19%.  

Pieaugošais tautsaimniecības pieprasījums dabas zinātnes, matemātikas un IT un inženierzinātnes, 

ražošanas un būvniecības izglītības tematiskajās grupās sakarā ar ražošanas ar augstu pievieno vērtību 

un pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz IKT izmantošanu atbilstoši Viedās specializācijas 

stratēģijai, atbilstoši prognozēm 2022. gadā novedīs pie pieprasījuma pēc speciālistiem ar augstāko 

izglītību pārsvaru pār piedāvājumu par 18-33%. 

Savukārt, pēc avota „Council of the European Union. Employment and Social Developments in 

Europe 2012, January 2013” izriet, ka Eiropas Savienības līmenī „visaugstākais iztrūkums būs 

novērojams profesijās, kurās darbiniekiem tiek pieprasītas specifiskas kvalifikācijas, piemēram, 

dabaszinātņu un veselības aprūpes speciālisti un izglītības iestāžu speciālisti un IT speciālisti”. Varam 

secināt, ka nākamajos 10-20 gados speciālistu pieprasījums darba tirgū Eiropā un pasaulē vēl vairāk 

pieaugs IKT un elektronikas inženierzinātņu nozarē, līdz ar to vēl vairāk pieaugs arī virziena studiju 

programmas eksporta potenciāls. Ārvalstu studentu pieprasījums pēc TSI STEM programmām pieaug 

katru gadu (vidēji 30% gadā), un tas liecina, ka esošajām programmām ir eksporta potenciāls (tas 

attiecas uz bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmām). 

Aplūkojot studiju virziena programmu aktualitāti var secināt, ka atbilstoši mūsdienu pasaules 

tendencēm IKT un inženierzinātņu jomā, kā arī svarīgākajiem Latvijas tautsaimniecības attīstības 

virzieniem atbilstoši viedajai specializācijai, fakultātē ir noteiktas perspektīvas specializācijas studiju 

virziena "Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 

datorzinātne“ ietvaros, t.i.:  

 iebūvētās sistēmas (Embedded Systems), 

 lietiskais internets (Internet of Things (IoT), 

 lielo datu analīze (Big Data Analysis), 

 informācijas drošība (Information Security).  

Latvijas teritorijā TSI Datorzinātnes un telekomunikācijas fakultātes studiju virziena programmas 

ieņem noteiktu nozīmīgu tirgus daļu (TSI ir vienīgā starp augstskolām, kas īsteno STEM 

programmas, kurai nav valsts budžeta finansējuma). Līdzīgus IKT nozares speciālistus sagatavo 

apmēram 15 augstskolas, lielākās no kurām RTU un LU. Elektronikas un telekomunikācijas nozarei 

speciālistus gatavo 4 augstskolas: RTU, TSI, RA un VA. TSI absolventu iegūto kompetenču 

kvalitātes līmenis nodrošina viņiem iespēju atrast darba vietas ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs (EU, 

ASV, Krievija utt.).  

 

2.2. Darba devēju aptauju rezultāti  

Transporta un sakaru institūtā regulāri tiek organizētas darba devēju aptaujas par studiju 

programmu absolventu pieprasījumu darba tirgū, kā arī lai noskaidrotu viņu sagatavotības kvalitāti. 

Ar darba devēju, absolventu un studējošo aptauju organizēšanu augstskolā nodarbojas Korporatīvo 

klientu daļa. Tāpat divas reizes gadā konferences „Research and Technology – Step into the Future” 

ietvaros tiek organizēti diskusiju klubi ar absolventiem un darba devējiem. Pamatojoties uz diskusiju 

un iegūto aptauju rezultātiem, redzams, ka TSI studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, 

datortehnika, elektronika, telekomunikācijas” absolventi ir pieprasīti darba tirgū. 
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2.3. Studiju virziena attīstības plāns 

 

Nr. 

p./k. 

Pasākums Izpildes laiks 

1. Studiju efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana  

1.1. Virziena studiju programmas modifikācija Katru gadu 

1.2. Studiju programmu realizācijas pašnovērtējums Katru gadu 

1.3. 
Ārējo speciālistu un darba devēju iesaiste Fakultātes Domes darbā 

un to piesaistīšana studiju programmu izstrādei un novērtēšanai 

Katru gadu 

1.4. 
Izglītības kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana Saskaņā ar KVS pilnveidošanas 

programmu 

2. Studiju priekšmetu un programmu pilnveidošana  

2.1. Izglītības sistēmas, profesiju tirgus, darba tirgus monitorings. Pēc fakultātes darbības plāna 

2.2. 
Sadarbība ar darba devējiem  Saskaņā ar fakultātes Domes 

plānu 

3. Metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana  

3.1. Pilnveidot tālmācības apmācību studiju virziena programmās Pastāvīgi 

3.2. 
Bibliotēkas nodrošināšana ar aktuālo literatūru un normatīvo 

dokumentāciju virziena jomā 

Pēc fakultātes darbības plāna  

3.3. Moderno tehnisko mācību līdzekļu izmantošanas intensifikācija Pastāvīgi 

4. 
Diplomdarbu, bakalaura un maģistra darbu kvalitātes 

paaugstināšana 

 

4.1. 
Ārējo speciālistu un darba devēju iesaiste gala pārbaudījuma 

tematu noteikšana 

Pastāvīgi 

4.2. 
Valsts pārbaudījumu komisiju sastāvā iekļaut ārējos speciālistus un 

darba devējus 

Pastāvīgi 

4.3. 
Gala pārbaudījuma darbu noteikumu atjaunošana katrai studiju 

programmai 

Marts 2017 

5. Studiju izvēles brīvības un atklātības nodrošinājums  

5.1. Piedalīšanas ERASMUS programmas ECTS projektā.  Katru gadu 

5.2. 
Līgumu slēgšana ar ārvalstu augstskolām un to pildīšana mācību un 

zinātniskās darbības jautājumos. 

Pastāvīgi 

5.3. 
Studiju disciplīnu mācību metodisko kompleksu sagatavošana, 

izplatīšana un attīstīšana. 

Pastāvīgi 

6. Kvalifikācijas celšana  

6.1. 

Mācību spēku kvalifikācijas celšana: 

 stažēšanās, 

 piedalīšanās zinātniskajos semināros 

 metodiskais darbs, 

 piedalīšanās līgumpētījumos 

 

1 x 3 gados 

Pastāvīgi  

Pastāvīgi  

Pastāvīgi  

6.2. 
Vadošo citu augstskolu un organizāciju zinātnieku un speciālistu 

uzaicināšana, t.sk. no ārvalstīm. 

Pastāvīgi  

 

7. Profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšana  

7.1. CISCO profesionālās sertificēšanas kursi Pastāvīgi 
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Lai paaugstināt studiju programmas apguves kvalitāti un piegādāt studiju rezultātus atbilstoši 

plānotajiem (educational outcome), no 2016. studiju gada ir paredzēts:  

 Iekļaut inženierzinātņu bakalaura programmas līmenī studiju procesā nodarbības 

laboratorijas praktikuma formā, kur studējošie darbojas ar laboratorijas iekārtam 

pasniedzēja vadība, bet patstāvīgi, iegūstot profesionālas prasmes un kompetences, 

neatkarīgi no studējošo skaitu grupā. 

 Organizēt vasaras brīvlaika periodā bakalaura programmu „Datorzinātnes” un 

“Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” studējošiem pēc viņu izvēles papildus iespēju 

2-4 k.p. iepazīstinošo praksi telekomunikācijas nozares uzņēmumiem. 

 

 

3. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA, MĒRĶI UN 

UZDEVUMI 

3.1. Studiju virziena attīstības stratēģija 

„Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 

datorzinātne” ir studiju virziens, kas nosaka Transporta un sakaru institūta vienu no galvenās 

specializācijas. Tāpēc šī studiju virziena attīstība ir harmonizēta ar TSI attīstības stratēģiju. Lai 

sasniegtu virziena mērķus, TSI vadība nodrošina pastāvīgu studiju programmu un resursu attīstību. 

TSI attīstības stratēģija ietver darbību zinātniskajā un studiju jomā, vadīšanas un infrastruktūras 

pilnveidošanā. 

 

3.2. Studiju programmu atbilstība LR un augstskolas stratēģijai  

TSI stratēģiskie mērķi ir: 

 saglabāt konkurētspēju informācijas tehnoloģijas, elektronika, telekomunikācijas un 

datorzinātnes jomas speciālistu sagatavošanā Latvijā, 

 attīstīt studentos kritiskās domāšanas spējas un prasmi pieņemt optimālus lēmumus, 

strādāt komandā un, kas pats svarīgākais – attīstīt vēlēšanos, prasmi un iemaņas mācīties 

visas dzīves garumā, 

 augstskolas reputāciju nodrošināt ar augstas kvalitātes, darba tirgū pieprasītiem, izglītības 

programmām atbilstošiem absolventiem un motivētu mācību personālu. 

Studiju virziena augstākās izglītības programmas pilnībā atbilsts TSI mērķiem un uzdevumiem, 

kas noteikti TSI Attīstības stratēģijā 2016-2020 un TSI pētniecības programma 2015-2020. 

Augstākās izglītības programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas uzdevumus 

Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā, balstās uz informācijas sabiedrības formēšanas 

tendencēm.  

Studiju programmas misija saskan ar Latvijas valsts interesēm, nodrošina iespēju studējošiem 

tālāk izglītoties maģistra un doktoru studiju programmās gan Latvijā, gan ES augstākajās mācību 

iestādēs, profesionāli un radoši strādāt informācijas tehnoloģijas, elektronika, telekomunikācijas un 

datorzinātnes jomā. 

Zinātniskās darbības izcilība – kvalitatīvi zinātniskie pētījumi integrēti studiju procesā ar plašu 

iesaisti starptautiskajās, valsts un nozaru pētniecības programmās, kas sekmē tehnoloģiju pārnesi un 

inovāciju attīstību. Izglītības, zinātnes un ražošanas sistēmas integrācijas nodrošināšana, ieskaitot 

zinātnisko pētījumu pārvaldības procesu integrāciju ar izglītības procesu. 



9 

 

Studiju izcilība – augstas kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas studijas, kas iemāca kritiski 

uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt jaunrades spējas un pašizglītoties 

mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus.  

Organizācijas izcilība un atpazīstamība – demokrātiska, efektīva un moderna augstskolas darba 

organizācija, kas veicina studiju un zinātniskās darbības izcilību, kā arī TSI atpazīstamību pasaulē.  

Infrastruktūras izcilība – integrēts un moderns studiju un zinātnisko darbību veicinošs 

informatīvais un teritoriālais komplekss ar centru Rīgā un attīstītu filiāļu tīklu.  

Saskaņā ar TSI stratēģiju informācijas tehnoloģiju, datorzinātnes, elektronikas un 

telekomunikāciju virziena attīstības uzdevumi ir: 

 sistemātiski integrēt zinātniskos pētījumus studiju procesā; 

 paplašināt akadēmiskā personāla piedalīšanos starptautiskajās, valsts un nozaru 

pētniecības programmās informācijas tehnoloģiju, datorzinātnes, elektronikas un 

telekomunikāciju jomā; 

 vairāk pieaicināt informācijas tehnoloģiju, datorzinātnes, elektronikas un telekomunikāciju 

jomas speciālistus, tai skaitā no ārzemēs, piedalīties studiju programmu izstrādē un 

īstenošanā; 

 paplašināt multilingvālo izglītību studiju virziena ietvaros; 

 nodrošināt studentu, absolventu, darba devēju piedalīšanos studiju programmu kvalitātes 

vadīšanā; 

 plašāk izmantot studijās IT resursus un laboratorijas; 

 modernizēt mācību literatūras fondu, kuru piedāvā studiju virziena studentiem, tai skaita 

piedāvāt pasniedzējiem un studentiem pieeju elektroniskai bibliotēkai. 

 

3.3. Studiju virziena mērķis 

Studiju virzienā tiek īstenotas studiju programmas, kuru mērķis ir: 

 

Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus informācijas tehnoloģiju, datorzinātnes, elektronikas 

un telekomunikāciju jomā, kuri spēj īstenot informācijas tehnoloģiju, datorsistēmu, elektronisko 

un telekomunikāciju sistēmu izstrādi, ekspluatāciju, diagnostiku, analīzi un optimizāciju jebkuras 

īpašuma formas ražošanas un komercuzņēmumos, kā arī valsts pārvaldes institūcijās, un spēj  

pieņemt atbildīgus lēmumus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām. 
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4. STUDIJU VIRZIENA STIPRO UN VĀJO PUŠU, IESPĒJU UN DRAUDU 

ANALĪZE 

Stiprās puses Vājās puses 

 TSI realizē pilna cikla (bakalaura, maģistra, doktora) 

akadēmiskās studijas virziena ietvaros 

 Vienīgā privātā augstskola, kura realizē STEM programmas 

 Vienīgā privātā augstskola ar savu doktorantūru un Promocijas 

padomi inženieru zinātņu nozarē virziena ietvaros 

 Pieaugošs ārvalstu studējošo un viesdocētāju skaits, kas 

nodrošina studiju vides internacionalizāciju virziena ietvaros 

 Daudzveidīga un sekmīga sadarbība ar ārzemju partneriem, 

aktīva studējošo un personāla mobilitāte virziena ietvaros 

 Zinātniskas institūcijas statuss un pozitīvs vērtējums 2013.gada 

akreditācijā  

 Studentiem radītas iespējas iegūt profesionālos sertifikātus IKT; 

noslēgtas specializētas partnervienošanās ar Microsoft, CISCO 

un ORACLE par Microsoft Academy, CISCO Academy, 

ORACLE Academy izveidošanu uz TSI bāzes 

 Mūžizglītības centrs, kas realizē iedzīvotāju apmācības atbilstoši 

pieprasījumam 

 Akadēmiskais personāls pārstāv Latviju starptautiskās 

zinātniskās organizācijās: 

 COST – (European Commission on Cooperation in the 

field of Science and Technical Research) 

 Joint Transport Research Center of OECD (Organisation 

for Economic Co-operation and Development) and ECMT 

(European Organisation of Ministers of Transport) 

 European Conference of Transport Research Institute 

(ECTRI)  

 European Informatics u.c. 

 Plaša sadarbība ar Latvijas biznesa struktūrām IKT jomā (Darba 

devēju stipendijas, zinātniskie projekti utt.) 

 TSI ir bāzes organizācija un tās vadība aktīvi piedalās vadošo 

zinātnisko sabiedrisko organizāciju vadībā: 

 LETERA  

 LIKTA 

 Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija 

 Latvijas loģistikas klasteris  

 Latvijas Operāciju pētījumu sabiedrība 

 u.c. 

 Laba augstākās izglītības un zinātnes integrācija, iesaistot 

pētniekus un vadošos pētniekus studiju procesā 

 Ierobežota finansējuma avotu diversifikācija 

 Nav kopēju studiju programmu ar Latvijas un 

ārvalstu augstskolām  

 Trūkst aktīvu zinātnisko darbinieku, kas 

nodarbotos tikai ar zinātniskajiem pētījumiem  

 Ierobežots apgrozāmo līdzekļu apjoms, kas 

traucē IKT infrastruktūras attīstību  

 Nepietiekoša bibliotēkas digitalizācija, kas 

kavē tālmācības attīstību  

 Trūkst pašiem savu kopmītņu (studentu 

viesnīca) 

 Neliels ārvalstu studējošo skaits 

 Vāja docētāju sastāva atjaunošanās tendence 

Labvēlīgās ārējās iespējas Negatīvā ārējā ietekme 

 
 Precīzi noteikta augstskolas niša izglītības pakalpojumu tirgū; 

 Eiropas Savienības stratēģija paredz nepieciešamību palielināt 

iedzīvotāju skaitu ar augstāko izglītību IKT jomā 

 Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognoze liecina, ka 

palielināsies pieprasījums pēc speciālistiem inženierzinātņu 

jomā 

 Nacionālā līmenī noteiktas prioritārās studiju programmas, 

kuras jau realizē TSI 

 Darba tirgus akūta nepieciešamība pēc jauniem speciālistiem 

inženierzinātņu, dabaszinātņu un transporta jomā; prasību 

pieaugums pēc augstas kvalifikācijas speciālistiem aviācijas 

nozarē 

 Aktīvas mārketinga darbības rezultātā katru gadu palielinās 

ārvalstu studentu skaits virziena ietvaros 

 

 
 Tehnoloģiskā revolūcija, kas pieprasa strauju 

akadēmisko laboratoriju attīstību ar jaunās paaudzes 

STEM virziena iekārtām  

 Dabaszinātņu un matemātikas zināšanu līmeņa 

pazemināšanās vidusskolu absolventiem 

 Nacionālās likumdošanas nevienlīdzīgā attieksme 

pret privātajām izglītības iestādēm un privātajām 

zinātniskajām institūcijām  

 Potenciālo studēt gribētāju skaita samazināšanās 

sakarā ar demogrāfisko situāciju valstī, migrācija un 

cilvēku intelektuālā potenciāla aizplūšana uz citām 

pasaules valstīm 

 Studentu maksātnespēja un studiju kreditēšanas 

ierobežošana, palielinoties studiju maksai un 

inflācijas līmenim valstī 

 Privāto un valsts augstākās izglītības iestāžu 

atšķirīgas piekļuves iespējas valsts un Eiropas fondu 

līdzekļiem un cilvēkresursu un zinātnisko pētījumu 

programmu finansējumam 
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5. STUDIJU VIRZIENA VADĪBA  

Studiju virziena vadību nodrošina Datorzinātnes un telekomunikāciju fakultāte (DTF), fakultātes 

dekāns ir studiju virziena direktors. Lai atrisinātu vadības operatīvos jautājumus, izveidota studiju 

virziena padome, ko veido studiju virziena direktors, virziena studiju programmu direktori un 

fakultātes katedru vadītāji. 

 Studiju virziena attīstības stratēģiskos jautājumus izskata un apspriež DTF Dome. Fakultātes 

Domi veido  14 locekļi, no tiem 4 – ir IKT un elektronikas nozares pārstāvji. Stratēģiskos lēmumus 

apstiprina TSI Senāta Mācību metodiskā komisija (MMK) un TSI rektors.  

Studiju virziena īstenošanā iesaistītas divas fakultātes un to pakļautībā esošās katedras, kā arī citas 

struktūrvienības, kas savas kompetences ietvaros nodrošina studiju programmās paredzēto studiju 

rezultātu sasniegšanai.  

Tāpat studiju procesā iesaistītas: 

1. Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte:  

 Datorsistēmu programmatūras katedra;  

 Elektronikas un telekomunikāciju katedra;  

 Matemātisko metožu un modelēšanas katedra.  

 

 
3.att. Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes (DTF) struktūra 

 

2. Vadībzinātņes un ekonomikas fakultāte:  

 Ekonomikas, finanšu un vadības katedra;  

 Humanitāro zinātņu katedra. 

3. Korporatīvo klientu daļa (prakses organizēšana). 

4. Studiju daļa (organizē darbu ar studējošajiem). 
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5. TSI Telekomunikāciju, elektronikas un robotu tehnikas centrs ar tajā ietilpstošajam 

laboratorijām, Lietišķo programmu sistēmu laboratorija, Datortīklu tehnoloģiju laboratorija 

(CISCO). 

6. STUDIJU VIRZIENA PIEEJAMIE RESURSI  

6.1. Studiju virziena īstenošanā iesaistīta akadēmiskā personāla uzskaitījums 

Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” programmu  realizāciju nodrošina akadēmiskais personāls, ko veido 29 

ievēlēti docētāji.  Habilitētā doktora un doktora grāds ir piešķirts 21 cilvēkiem (72%). 6 docētājiem 

(21%) ir profesora un asociētā profesora nosaukums, 15 docētāji (51%) ir docenti, 7 – lektori (25%), 

1 – asistents (3%). 

Akadēmiskā personāla sastāvā ir maz gados jaunu pasniedzēju, bet studiju programmas turpmākai 

pastāvēšanai, tas ir būtiski, jāpiesaista vairāk gados jauni pasniedzēji. Minimālais vecums - 32 g., 

maksimālais - 79 g., vidējais - 49 g. 

Jaunie pasniedzēji, kas piedalās programmas realizācijā ir TSI absolventi, kas pašlaik jau 

pabeiguši studijas doktorantūras programmā „Telemātika un loģistika” un kuri 2016. ak. gadā plāno 

aizstāvēt vai jau aizstāvējuši promocijas darbus, iegūstot doktora zinātnisko grādu.  

 

6.2. Studiju virziena īstenošanai nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums  

TSI organizēts centralizēts studiju procesa un informācijas struktūras atbalsts, kurš aptver visas 

realizētās studiju programmas. Izveidots HELP DESK dienests, kurš pieņem pieteikumus, apstrādā 

tos un dod norādījumus dežurējošajam palīgpersonālam, kā arī tika izveidots Telekomunikāciju, 

elektronikas un robottehnikas centrs (TERC), kura sastāvā ir iekļautas 9 moderni aprīkotas 

laboratorijas. Palīgpersonāla raksturojums sniegts tabulā. 

 

Nr. 
p.k. 

Specialitāte Uzdevums Skaits Piezīmes  

1 Servisa inženieris Lietotāju, studiju procesa, IT servisu 

atbalsts 
2 

24 st. diena,  

7 dienas nedēļā 
2 Datortehniķis Datortehnikas ekspluatācija  4  
3 IT struktūras 

administrators  
IT struktūras funkcionēšanas atbalsts  

2 
24 st. diena,  

7 dienas nedēļā 
4 Informatīvā 

nodrošinājuma inženieris 
Studiju materiālu izveides un 

izmantošanas uzturēšana  
1 

 

5 TERC laboratoriju 

nodrošinājuma inženieris 

Lietotāju, studiju procesa, laboratorija 

iekārtu ekspluatācijas atbalsts 
1 

8 st. diena,  

5 dienas nedēļā 

 

6.3. Studiju virziena finansēšanas avoti 

 

Studiju virziena finansēšanas avoti ir: 

 TSI studējošo studijas maksa (http://www.tsi.lv/lv/content/maksa-par-studijam-riga);  

 sponsoru maksājumi, kā arī to organizāciju investīcijas, kuras ieinteresētas speciālistu 

sagatavošanā;  

 granti par starptautiskiem pētnieciskiem projektiem, kuros piedalās TSI darbinieki, t.sk.: 

- Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts 

programma (NextIT). Projekts Nr.3.2 "Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi 

tautsaimniecībā; 

- Harmonised and Modernised Multidisciplinary Railway Education (EDU-RAIL); 

- Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges 

(ALLIANCE); 

http://www.tsi.lv/lv/content/enhancing-excellence-and-innovation-capacity-sustainable-transport-interchanges-alliance
http://www.tsi.lv/lv/content/enhancing-excellence-and-innovation-capacity-sustainable-transport-interchanges-alliance
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- Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master 

Program Graduates (iSecret); 

- Learning with ICT use (LEARN IT); 

- EU-wide Establishment of Enduring National and European Suppor Networks for 

Sustainable Urban Mobility (ENDURANCE). 

 

6.4. Studiju virziena materiālo resursu raksturojums 

Studiju programmas realizācija tiek īstenota mācību korpusā ar kopējo platību vairāk nekā 9 000 

kv.m., kas atrodas pēc adreses: Lomonosova ielā 1, 4. korpusā. Auditoriju fonds ietver 12 lekciju 

auditorijas, 10 datorklases, vairāk nekā 20 auditoriju praktiskajām un laboratorijas nodarbībām. 

Laboratorijas nodarbības notiek Telekomunikāciju, elektronikas un robotikas centrā (TERC), kurā 

sastāvā ir iekļautas 9 moderni aprīkotas laboratorijas.  

Centrā TERC ir laboratorijas, kas aprīkotas ar modernu programmatūru un tehnisko aprīkojumu, 

kas aktīvi tiek izmantots gan akadēmiskajā, gan pētnieciskajā darbā. Katra laboratorija ir moderns 

tehniskā, programmatūras un metodiskā nodrošinājuma komplekss, kas ļauj nodarbības ar studentiem 

novadīt visaugstākajā līmenī. Centra ietvaros tika izveidotas un aprīkotas šādas laboratorijas (125, 

L1-L8 auditorijas): 

 Fizikas un elektrisko iekārtu laboratorija, 

 Elektronisko sistēmu datormodelēšanas laboratorija, 

 Iebūvējamo datorsistēmu un signālu digitālās apstrādes laboratorija, 

 Rūpnieciskās automatizācijas laboratorija, 

 Zemvirsmas radiolokācijas mērījumu laboratorija, 

 Robotikas un studentu zinātniski pētniecisko darbu laboratorija, 

 Projektēšanas un prototipēšanas laboratorija, 

 Telekomunikāciju un elektroniski optisko sistēmu laboratorija, 

 Elektronikas laboratorija. 

Laboratoriju tehniskais un metodiskais nodrošinājums ļauj sasniegt programmā uzstādītos 

mērķus. Datorklases: auditorijas 303-306, 505, ka arī 226 (Cisco Datortīklu laboratorija), 227. 

 

6.5. Studiju virziena nodrošinājums ar mācību literatūru (bibliotēkas resursi) 

Augstskolas bibliotēka centralizēti nodrošina studiju virzienu ar mācību, zinātnisko un metodisko 

literatūru. Uz 2016.gada septembri augstskolas rīcībā bija vairāk nekā 2000 nosaukumu grāmatas 

(32173 eksemplāri) un vairāk nekā 260 nosaukumu, tie pārsvarā abonēti uz gadu. Daži tehnisko 

grāmatu un žurnālu eksemplāri ir vienīgie eksemplāri Latvija. Bibliotēkai ir divas lasītavas, no kurām 

divas atrodas Rīgā, viena Daugavpilī. Bibliotēkas lietotāju rīcība ir nepieciešamais skaits datoru, 

darbojas elektroniskais katalogs un elektroniskā bibliotēka ar elektronisko grāmatveikalu 

(www.tsi.lv/library). 

TSI bibliotēka tāpat tiek papildināta ar daudziem metodiskajiem norādījumiem, kurus izstrādājuši 

TSI docētāji. 2017.-2020. gada paredzēta digitālās bibliotēkas organizēšana. 

TSI ir noslēdzis virkni sadarbības līgumu ar daudzām organizācijām, uzņēmumiem un 

institūcijām, kuros paredzēta kopīga materiālo resursu izmantošana. Pamatojoties uz šiem līgumiem, 

augstskolai ir radusies iespēja izmantot studiju procesā šo uzņēmumu materiālos un tehniskos 

resursus. Piemēram, Atlant, Microsoft Latvia, Exigen Latvia, Accenture, Siemens, OPTRON, CityCo, 

Amber Games, Cisco u.c. 

 

http://www.tsi.lv/ru/content/implementation-software-engineering-competence-remote-evaluation-master-program-graduates
http://www.tsi.lv/ru/content/implementation-software-engineering-competence-remote-evaluation-master-program-graduates
http://www.tsi.lv/en/content/learning-ict-use-learn-it
http://tsi.lv/lv/content/eu-wide-establishment-enduring-national-and-european-suppor-networks-sustainable-urban
http://tsi.lv/lv/content/eu-wide-establishment-enduring-national-and-european-suppor-networks-sustainable-urban
http://www.tsi.lv/library
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7. STUDIJU PROGRAMMU REALIZĀCIJA UN VĒRTĒŠANAS SISTĒMA  

7.1. Studiju programmu praktiskā īstenošana 

Studiju programmās tiek izmantotas visas tradicionālās apmācības metodes – lekcijas, praktiskās 

nodarbības un laboratorijas darbi, kā arī individuālais un grupu darbs. Tomēr īpaši jāuzsver studentu 

kolektīvais darbs kursa darbu un projektu izstrādē, kad līdzīgi, kā transporta jomas uzņēmumos, tiek 

veidotas projekta izstrādes grupas no 2-5 studentiem. Šādā veidā studenti mācās darboties komandā. 

Studentiem nodrošināta palīdzība mācībās konsultāciju veidā. Katram docētājam obligāti ir 

ieplānotas ne mazāk, kā 2 konsultāciju stundas nedēļā, šīs konsultācijas ir iekļautas elektroniskajā 

nodarbību sarakstā un ir pieejamas studentiem.  

Augstskolā izstrādāta un ieviesta divu līmeņu studiju apmaksas sistēma, kura stimulē studentus 

nokārtot sesiju savlaicīgi. Labākajiem studentiem tiek piešķirtas studiju maksas atlaides vai 

bezmaksas studiju vietas. Lai paaugstinātu studentu motivāciju, tiek izmantotas arī tikšanās ar darba 

devējiem un absolventiem. Reizi gadā augstskolā tiek rīkotas „Karjeras dienas (nedēļa)”. 

Pēdējo trīs gadu laika ir modernizēta un ievērojami paplašināta studentu apmācība, izmantojot 

pieeju e-apmācības videi un izstrādājot jaunus e-kursus. Studentu aptauja liecina, ka studenti augsti 

vērtē e-apmācības iespējas. Visi mācību materiāli maģistra programmai tiek sagatavoti TSI Moodle 

sistēma. 
 

7.2. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Studējošo zināšanas tiek vērtētas pēc 10-ballu sistēmas. Zināšanu novērtējuma objektivitāti 

nodrošina šādu pasākumu realizācija: 

 eksāmenu un ieskaišu rakstisko un mutvārdu forma; 

 ieskaišu novērtējums ar atzīmi; 

 laboratorijas darbu, kursa darbu un projektu aizstāvēšana; 

 studiju darba rezultātu publiska aizstāvēšana (semināri un konferences); 

 ārējo uzņēmumu pārstāvju iekļaušana gala pārbaudījumu komisiju sastāvā. 

Studiju programmu apguves galvenie pārbaudes veidi ir eksāmeni un diferencētas ieskaites, kuri 

notiek pēc studiju priekšmeta apguves, mutiskā vai rakstiskā veidā. Pārbaudes veidu nosaka saskaņā 

ar studiju programmu. Zināšanu pārbaudes veida izvēle (rakstiski, mutiski utt.) atkarīga no 

pasniedzamā studiju priekšmeta specifikas un docētāja individuālās pieejas studējošo zināšanu 

novērtējumam. Liela daļa zināšanu pārbaudes tiek organizēta rakstiskā veidā. Zināšanu pārbaudi 

parasti veic docētājs, kurš vada nodarbības, bet pēc katedras vadītāja rīkojuma, pārbaudei var 

pieaicināt arī citus katedras docētājus. Ar konkrētā studiju priekšmeta zināšanu pārbaudes prasībām, 

apjomu, veidiem un formām docētājs iepazīstina studējošo pirmajā nodarbībā.  

Studiju programmas katrā priekšmetā paredzēta tekošā zināšanu pārbaude, kura tiks organizēta 

semestra laikā, t.i. kontroldarbi, patstāvīgie darbi, laboratorijas darbi u.c. Tekošās pārbaudes apjoms 

noteikts konkrētā studiju priekšmeta programmā. Darbu nodošanas termiņi noteikti attiecīgā 

akadēmiskā gada semestra studiju grafikā attiecīgajai studiju programmai. Starpposmu pārbaudījumu 

atsevišķu uzdevumu izpilde tiks vērtēta ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 

Studiju programmas atsevišķu studiju priekšmetu gala vērtējums tiks noteikts pēc tekošās 

pārbaudes rezultātiem, studējošo aktivitātes lekciju laikā, semināriem, praktiskajām nodarbībām un 

eksāmena vai ieskaites atzīmes. 
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Studējošo attieksme pret apgūstamajiem studiju priekšmetiem tiek vērtēta katra semestra beigās, 

veicot anonīmu anketēšanu par apmācības kvalitāti. Anketas jautājumi piedāvā novērtēt šādus 

aspektus: lekciju saprotamību un saturīgumu, docētāju kompetenci un personīgās īpašības, prasību 

līmeni, iespēju saņemt konsultāciju ārpus studiju laika u.c. Iegūtie rezultāti tiek apspriesti attiecīgajās 

katedru sapulcēs, metodiskajās un administratīvajās sēdēs. Pēc sēžu rezultātiem tiek izstrādāti 

pasākumi, kas vērsti uz studiju procesa pilnveidošanu. 

Apmācības laikā, atbilstoši studiju programmu prasībām, studējošie pilda kursa darbus, kursa 

projektus un piedalās grupas projektu izstrādē. Šie darbu veidi tiks izmantoti, lai sagatavotos gala 

pārbaudījuma darbu izstrādāšanai.  

Studiju programmas apguve noslēdzas ar gala pārbaudījuma darba - maģistra darba aizstāvēšanu. 

Programmu apguve visu līmeņu gala pārbaudījumos tiek vērtēta pēc 10-ballu sistēmas, viszemākais 

pozitīvais vērtējums ”4”. Studējošo sekmība regulāri tiek analizēta un apspriesta sapulcēs, 

metodiskajās konferencēs utt. Studiju kvalitāte tiek nodrošināta atbilstoši Kvalitātes rokasgrāmatai. 

 

8. STUDIJU VIRZIENA STUDEJOŠIE 

Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” studiju programmās 2016.-2017. ak. g. studē 129 maģistranti, 17 

doktoranti un 992 pirmā cikla (bakalaura un profesionālās apmācības) studenti, kopā 1138 

studējošo,tai skaitā 107 (vai 9,4%) ārvalstu studējošie. 

4.att. Virziena studējošo skaitu dinamika 2008.-2016.g. 

2015.-2016.ak.gadā studiju virzienu „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” absolvēja un augstākās izglītības diplomu saņēma 97 

studējošie. Studējošo skaita samazināšanās programmās saistīta ar demogrāfisko faktoru, studējošo 

grūtībām programmu satura apguvē (zināšanas un prasmes matemātikā, fizikā, programmēšanā, kuras 

pilnā apjomā mūsdienās netiek apgūtas vidusskolu humanitarizācijas dēļ), kā arī ar inženierzinātņu 

nozares prestiža zudumu jauniešu vidē. 

 

9. STUDEJOŠO APMIERINĀTĪBA 

Studiju virzienā „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” programmas 2015.-2016.g. programmas kvalitāti var novērtēt 

pamatoties uz studējošo aptauju un to rezultātu analīzi. Programmas realizēšanas procesā, katra 

semestra beigās, tiek īstenota pastāvīga studējošo aptauja (anketēšana). Vērtējumā piedalās 60-80% 

studējošo.  
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5.att. Virziena studējošo apmierinātība 2016.g. pēc studējošo aptaujas 

55% respondentu norādīja, ka tās uzskata TSI izglītības pakalpojumu kvalitāti kā labu. 32% 

novērtēja izglītības pakalpojumus kā apmierinošus, bet 4% respondentu negatīvi vērtēja izglītības 

līmeni institūtā. Īpaši tiek atzīmēts augstais apmācības līmenis un pasniedzēju kvalifikācija. Atzīme 

4.1-4.7 (5 ballu skalā). 

 

10.  ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA STUDIJU VIRZIENA JOMĀ 

Pārskata periodā augstskolā realizētās zinātniskās izstrādnes studiju programmas īstenošanas 

jomā. Visi vadošie augstskolas docētāji, kuri aktīvi piedalās zinātniskajos pētījumos, plaši pielieto 

iegūtos zinātniskos rezultātus studiju procesā: gatavojoties lekcijām, izstrādājot kursa darbu un 

izlaiduma darbu tematiku.  

Laboratorijas iekārtas un programmatūra, kas iegādāta zinātnisko pētījumu vajadzībām, pēc 

projektu beigām, tiek nodotas mācību laboratorijām. TSI izveidota speciāla lietojumprogrammas 

līdzekļu laboratorija, individuālam darbam projektos. Laboratorijas iespējas aktīvi izmanto studējošie 

maģistra darba izstrādē, kā arī tā tiek izmantota augstskolas bakalauru un doktorantu vajadzībām. 

Daudzos zinātniskajos projektos piedalās studenti, kuri palīdz savākt un apstrādāt pētījumos 

izmantojamo informāciju. DTF projektu saraksts 2015.-2016.g.: 

  

Nr. Projekts 
Iesaistīti virziena 

pasniedzēji 

1 
Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport 

interchanges (ALLIANCE) 

Irina Jackiva 

Mihails Savrasovs 

Igors Kabaškins 

Dmitry Pavlyuk  

Aleksandrs 

Grakovskis 

Jurijs Tolujevs 

2 
Harmonised and Modernised Multidisciplinary Railway Education (EDU-

RAIL) 

Igors Kabaškins 

 

3 Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation 

for Master Program Graduates (iSecret) 

Boriss Mišņevs 

4 COST Action TU1305 Social networks and travel behaviour Mihails Savrasovs 

5 COST Action TU1408 Air Transport and Regional Development 

(ATARD) 

Igors Kabaškins 

Dmitry Pavlyuk 

http://www.tsi.lv/lv/content/enhancing-excellence-and-innovation-capacity-sustainable-transport-interchanges-alliance
http://www.tsi.lv/lv/content/enhancing-excellence-and-innovation-capacity-sustainable-transport-interchanges-alliance
http://www.tsi.lv/ru/content/harmonised-and-modernised-multidisciplinary-railway-education-edu-rail
http://www.tsi.lv/ru/content/harmonised-and-modernised-multidisciplinary-railway-education-edu-rail
http://www.tsi.lv/ru/content/cost-action-tu1305-social-networks-and-travel-behaviour-0
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Nr. Projekts 
Iesaistīti virziena 

pasniedzēji 

6 COST Action TU1306: Fostering knowledge about the relationship 

between Information and Communication Technologies and Public Spaces 

supported by strategies to improve their use and attractiveness 

(CYBERPARKS) 

Irina Jackiva 

 

7 Learning with ICT use (LEARN IT) Dmitry Pavlyuk 

Tatjana Šamšina 

8 EU-wide Establishment of Enduring National and European Suppor 

Networks for Sustainable Urban Mobility (ENDURANCE) 

Igors Kabaškins 

Irina Jackiva 

Mihails Savrasovs 

Irina Pticina 

9 COST Action TU1208 : Civil Engineering Applications of Ground 

Penetrating Radar 

Aleksandrs 

Kraiņukovs 

Valerijs Kutevs 

10 Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) 

pētniecības valsts programma (NextIT). Projekts Nr.3.2 "Sensoru tīklu un 

signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā 

Mihails Savrasovs 

Aleksandrs 

Grakovskis 

Igors Kabaškins 

11 COST Action TU1208 : Civil Engineering Applications of Ground 

Penetrating Radar 

Valerijs Kutevs 

Aleksandrs 

Krajnukovs 

Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju un 

mācību literatūras publikācijas skaitu 2015. gadā (DTF) atspoguļo tabula: 

 

Vārds, Uzvārds Article Book In proceedings In book Abstracts 

Anatolijs Pozdņakovs   1  2 

Boriss Mišņevs 2       3 

Danils Opolčenovs     1 

Irina Pticina 
    

1 

Sergejs Orlovs 

 

1     1 

Sergejs Šarkovskis   1  1 

Aleksandrs Andronovs 
 

  1  

Valerijs Kutevs 1    1 

Aleksandrs Kraiņukovs 1  1  1 

Igors Kabaškins 3 
 

2 
 

2 

Aleksandrs Krivčenkovs 
    

2 

Dmitry Pavlyuk 1 
   

2 

Irina Jackiva 3   1 1  3 

Mihails Savrasovs 

 

  1   2 

Jeļena Baranova 
    

1 

Aleksandrs Grakovskis 1 
 

2 
 

1 

Sergey Junusov 

    

2 

Jeļena Jurševiča 

     Dmitrijs Lancovs 

    

1 

Jurijs Tolujevs 

  

2 

 

2 

Kopā: 12 0 11 1 29 

http://tsi.lv/lv/content/eu-wide-establishment-enduring-national-and-european-suppor-networks-sustainable-urban
http://tsi.lv/lv/content/eu-wide-establishment-enduring-national-and-european-suppor-networks-sustainable-urban
http://tsi.lv/lv/content/cost-action-tu1208-civil-engineering-applications-ground-penetrating-radar
http://tsi.lv/lv/content/cost-action-tu1208-civil-engineering-applications-ground-penetrating-radar
http://www.tsi.lv/lv/content/nakamas-paaudzes-informacijas-un-komunikaciju-tehnologiju-ikt-petniecibas-valsts-programma
http://www.tsi.lv/lv/content/nakamas-paaudzes-informacijas-un-komunikaciju-tehnologiju-ikt-petniecibas-valsts-programma
http://www.tsi.lv/lv/content/nakamas-paaudzes-informacijas-un-komunikaciju-tehnologiju-ikt-petniecibas-valsts-programma
http://tsi.lv/lv/content/cost-action-tu1208-civil-engineering-applications-ground-penetrating-radar
http://tsi.lv/lv/content/cost-action-tu1208-civil-engineering-applications-ground-penetrating-radar
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Ikgadējās zinātnisko konferenču organizēšana 

TSI katru gadu uz savas bāzes organizē daudz zinātniskās un mācību metodiskās konferences, no 

kurām, galvenās ir sekojošas: 

 International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and 

Communication”. 2000-2015. TSI, Riga, Latvia; 

 Conference “Research and Technology – Step into the Future”. 2002-2014, TSI, Riga, 

Latvia; 

 Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu 

izglītības problēmas” 2004.-2015. TSI, Rīga, Latvija. 

Zinātniski tehnisko žurnālu izdošana  

TSI izdod starptautiski citējamos žurnālus: 

1. Transport and 

Telecommunication 
ISSN 1407-6160 Transport and Telecommunication Institute, Latvia 

(SCOPUS (since 2008, Vol. 9, No 1), Elsevier 

Database, The Summon, VINITI, Versita, 

Transportation Research Board, JournalTOCs, 

INSPEC, TEMA (Technology and Management) 

2. Computer Modelling and New 

Technologies 

ISSN 1407-5806 Transport and Telecommunication Institute, Latvia 

Jaunajiem pētniekiem tiek izdots žurnāls: 

1. Research and Technology – 

Step into the Future 
ISSN 1691-2853  Transport and Telecommunication Institute, Latvia 

 

11. VIRZIENA PROGRAMMAS ĀRĒJĀ SADARBĪBA 

11.1. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 

Transporta un sakaru institūtā kopš 2005/2006. akadēmiskā gada tiek īstenota Erasmus apmaiņas 

programma, kuras ietvaros katru gadu augstskola realizē studējošo un mācībspēku un personāla 

apmaiņu, kā arī uzņem studējošos un mācībspēkus no partneraugstskolām. TSI ir noslēdzis 20 

sadarbības līgumus par Erasmus+ apmaiņas programmas realizāciju ar partneraugstskolām no 

Beļģijas, Bulgārijas, Igaunijas, Itālijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Slovākija, Spānijas, Vācijas un 

Zviedrijas, kuru ietvaros „Studentu mobilitātē – studijas un prakse” aktīvi piedalās arī „Informācijas 

tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” virziena 

studējošie. Šī virziena studējošajiem ir iespēja īslaicīgi studēt 8 viesaugstskolās: 

Eiropas Universitāte, ERASMUS+ līguma nozare Valsts 

1. Telekomunikāciju un pasta koledža Sofijā - Engineering and engineering trades, 

Information and Communication technologies 
Bulgārija 

2. Rumānijas-Amerikas Universitāte - Information and Communication technologies Rumānijā 

3. Hāgenas Tālmācības universitāte - Engineering and engineering trades (Logistics), 

Information and communication technologies 
Vācijā 

4. Otto fon Gīrikes Magdeburgas universitāte - Engineering and engineering trades, 

Information and Communication technologies 
Vācijā 

5. Anadolu universitāte - Electrical engineering, Computer engineering 

6. Bejkozas Profesionālā loģistikas skola - Computer Sciences, Telecommunication 

Systems and Computer networks 

Turcija 

7. Informācijas un tehnoloģiju koledža Zagrebā - Information and Communication 

technologies 
Horvātija 

8. Vroclavas Tehniskā Universitāte Polija 

http://trid.trb.org/
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=search&subAction=hits&journalID=25576&userQueryID=62&high=1&ps=30&page=1&items=0&journal_filter=0&journalby=0
http://www.theiet.org/resources/inspec/
http://www.wti-frankfurt.de/index.php/en/databases
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Erasmus apmaiņas programmā 2015./2016. akadēmiskajā gadā studiju virzienu „Informācijas 

tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” Erasmus 

programmā pārstāvēja un lekcijas:  

 I.Kabaškins – Immanuel Kant Baltic Federal University (Krievija). 

 B.Mišņevs – University of Murcia (Spanija). 

 A.Kraiņukovs - Vroclavas tehniskā universitāte (Polija). 

 

11.2. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām  

TSI ir noslēdzis virkni sadarbības līgumu ar sadarbības augstskolām un organizācijām no Eiropas 

Savienības valstīm, Krievijas un Kazahstānas par dalību kopīgos pētniecības un inovāciju projektos, 

sadarbību sniedzot konsultāciju pakalpojumus, mācībspēku apmaiņu u.c., kur 8 līgumi ir tieši saistīti 

ar virziena specializāciju. 

Pētījumi par studiju programmu darbības rezultātiem notiek gan veicot darba devēju anketēšanu, 

gan analizējot Internetā un publicētajos izdevumos izvietotos šīs tematikas materiālus. Pētījumus 

organizē Korporatīvo klientu daļa, pētījumu rezultāti tiek noformēti ikgadēja pārskatā veidā. TSI 

sadarbojas ar šādiem uzņēmumiem: “Lattelecom” ltd., “Latvian Mobile telephone”, “Microsoft 

Latvia”, “Optron”, “Latvijas Gaisa satiksme”, “Triatel”, “Tele2”, “Versija”, “IBM Zurich”, “Alfa 

RPAR”, "BNS", "Volburg", „Atalnt”, „Cisco Corp.”, „Exigen Latvia”, „Accenture”, „Siemens”, 

„CityCo”, „Amber Games”, kā arī asociācijām: LaTAIA, LIKTA, LEtERA u.c. Īpaši cieša sadarbība 

ir ar uzņēmumiem ar X Info Tech SIA un Accentura Latvija. Abi uzņēmumi aktīvi piedalās TSI 

pasākumos: Karjeras dienas, atvērto lekciju lasīšana. XInfoTech SIA arī atbalsta TSI labākos 

studentus ar apmācības grantiem, kā arī organizē pētnieciskus konkursus TSI studentiem. Savukārt ar 

Accentura Latvija 2016. gadā noslēgts sadarbības līgums, kurš nosaka sekojošas aktivitātes:  

 nodrošināt TSI ar programmēšanas kursa apmācību materiālu; 

 sadarboties ar TSI pārstāvjiem zinātnisku un pētniecisku projektu izstrādē; 

 sadarboties ar TSI pārstāvjiem jautājumos, kas saistīti ar IT nozares speciālistu 

sagatavošanu; 

 pēc vajadzības un atbilstoši reālajām iespējām piedāvāt apmācību un prakses vietas 

studentiem un stažēšanās iespējas TSI docētājiem; 

 sniegt TSI informāciju par vakantajām darba un prakses vietām Sadarbības partnera 

uzņēmumā; 

 atbalstīt savu speciālistu piesaisti lekciju lasīšanai TSI profilējošajos virzienos, nodrošināt 

TSI studējošos ar mentoriem no savu speciālistu vidus; 

 izsludināt studējošajiem zinātniski - pētnieciskos konkursus par nozares aktuālajām 

tēmām; 

 piedāvāt TSI studējošajiem noslēguma darba tematus; 

 īstenot kopīgas mārketinga aktivitātes, kas vērstas uz IT jomas popularitātes veidošanu; 

 izveidot Accentura Latvija katedru TSI struktūrā, ar mērķi nodrošināt ciešo sadarbību 

akadēmiska un pētnieciska jomas. 

Studiju virziena akadēmiskais personāls aktīvi piedalās un arī vada daudzus zinātniskos projektus 

kā valsts, tā arī starptautiskā līmenī. Pēdējo gadu laikā 17 studentu zinātniskie darbi ieguvuši 

godalgotas vietas Rīgas domes, kompāniju AS „Exigen Services”, DATI, Latvijas Zinātņu 

akadēmijas, VAS “Latvijas Gaisa satiksme” rīkotajos konkursos; studenti saņēmuši atzinības rakstus, 

prēmijas un stipendijas. 
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12. STUDIJU VIRZIENA IEKŠĒJĀS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS 

SISTĒMAS APRAKSTS 

Augstas studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs augstskolas uzdevums, kura 

atrisināšana nodrošina TSI absolventu augstu konkurētspēju darba tirgū. Konceptuāli šī uzdevuma 

risinājums balstīts uz visu studiju procesa dalībnieku (administrācijas, mācībspēku un studentu) 

savstarpējas un reālas ieinteresētības principa realizēšanu šī procesa pilnveidošanā un augstu rezultātu 

sasniegšanā. 
 

Studiju procesa plānošana 

Nodarbību saraksta sastādīšanas posmā tiek nodrošināta apgūstamo studiju priekšmetu pēctecība 

saskaņā ar to metodiskajiem plāniem. Šajā studiju procesa plānošanas posmā fakultātes dekāns 

kontrolē metodisko plānu un citas mācību metodiskās dokumentācijas atbilstību apstiprinātajām 

studiju programmām. Visa metodiskā dokumentācija TSI studentiem un darbiniekiem ir pieejama 

Internet iekšējā saitā – TSI-Intra (http://intra.tsi.lv/root/) un Moodle (https://e.tsi.lv). 

 
Kontrole 

Studiju procesa kontrolei un tā efektivitātes paaugstināšanai, katra semestra sākumā studentiem, 

vienlaikus ar nodarbību un eksāmenu sarakstu, tiek izsniegti patstāvīgo darbu grafiki. Studiju procesa 

kvalitātes un studiju programmas realizācijas kontrole tiek īstenota nodarbību apmeklētības, kārtējās 

sekmības stāvokļa un akadēmisko parādu likvidēšanas, nodarbību satura atbilstības apstiprinātajiem 

metodiskajiem plāniem (pēc ierakstiem grupu žurnālos) monitoringa veidā. Notiek nodarbību saraksta 

ievērošanas, semestra studiju plāna un studiju programmas izpildes kontrole, kā arī nodarbību 

metodiskā nodrošinājuma kontrole, studentu sekmības, atklāto nodarbību organizēšanas pārbaude 

Nepieciešamā informācija par kontroli TSI studentiem un darbiniekiem pieejama Internet iekšējā 

mājas lapā – TSI-Intra ( intra.tsi.lv/root/). 

 
Lēmumu analīze un pieņemšana 

Pamatojoties uz nodarbību kontrolapmeklējumu rezultātu un gala pārbaudījumu komisijas darba 

analīzi, studentu anonīmo aptauju analīzi par apmācības saturu un kvalitāti (anketēšanas veidā), 

studiju procesa plānošanu un organizēšanu, tiek atklāti šī procesa veiksmes, trūkumi un nepilnības, ko 

izmanto studiju satura un apmācības metodikas korekcijai, citu augstskolas darbības jomu 

uzlabošanai. 

Visos studiju procesa plānošanas un realizācijas posmos tiks nodrošināta šī procesa dalībnieku 

demokrātiska līdzdalība: 

 mācībspēku, mācību palīgpersonāla un studējošo- ar Akadēmiskas sapulces starpniecību;  

 mācībspēku – ar katedru, fakultātes Domes, institūta Senāta līdzdalību; 

 studējošo – ar anketēšanas palīdzību, ar studējošo pašpārvaldes un Senāta līdzdalību. 

Visa studiju procesa kvalitātes līmeņa celšanas pasākumu efektivitāti analizē semestra 

(akadēmiskā gada) noslēgumā Senāta Mācību metodiskās komisijas un vadības sēdē. Pamatojoties uz 

šo analīzi, tiek izstrādāts konkrēts pasākumu plāns nākamajam akadēmiskajam gadam un tālākajai 

perspektīvai. 

Studiju programmas efektivitāte un aktualitāte tiek vērtēta ikgadējā studiju programmas 

pašnovērtējuma gaitā. Pašnovērtējuma rezultāti tiek apspriesti TSI Senāta Mācību metodiskās 

komisijas sēdē un apstiprināti TSI Senātā. 

http://intra.tsi.lv/root/
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Studiju programmu vadības procesus kontrolē augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēma 

(apstiprināta ar 08.01.2004. rīkojumu Nr.01/4-V). Izglītības pakalpojumu izstrādes rokasgrāmatā 

aprakstīti studiju programmu izstrādes un apstiprināšanas procesi, to aktualitātes periodiskās 

pārbaudes un nepieciešamo izmaiņu veikšanas procesi. Kvalitātes pārvaldības sistēmas procesu 

efektivitāte katru gadu tiek pārbaudīta iekšējā audita laikā. Iekšējā audita rezultāti tiek apspriesti 

vadības, fakultāšu un katedru sēdēs. Augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēmas detalizēts 

raksturojums sniegts Kvalitātes rokasgrāmatā. 

Katru semestri tiek veikta studentu anketēšana, anketās tiek uzdoti jautājumi, kas ietver institūta 

mācību metodisko un saimniecisko darbību. Pēc tam tiek veikta anketēšanas rezultātu statistiskā 

apstrāde un pārskata formēšana. Pārskati tiek izmantoti augstskolas visu darbības jomu uzlabošanai 

katedru, fakultātes un visas augstskolas līmenī kopumā. 

 

13.  STUDIJU VIRZIENA ĀRĒJĀ VĒRTĒŠANA 

Studiju virziens tika novērtēts akreditācijas gaitā. Valsts akreditācijas komisijas sēdes notika 

2013.gada 14. jūnijā. Lēmums par virziena akreditāciju pieņemts 2014. gada 23. aprīlī. Vēlāk ārējās 

virziena vērtēšanas nenotika.  

Ārējie eksperti – IKT un elektronikas uzņēmumu vadītāji, katru gadu piedalās studiju programmu 

novērtējumā. Ņemot vērā iepriekšējo akreditāciju ekspertu sniegtos novērtējumus un ieteikumus, 

sadarbības ar darba devējiem uzlabošanai visu TSI fakultāšu Domēs iekļauti 3 darba devēju pārstāvji. 

Datorzinātnes un telekomunikāciju fakultātes Domē iekļauti šādi ārējie pārstāvji: 

1. Datortehnoloģju kompānijas „Accenture Latvija” vadītājs, M.Jegorovs,  

2. Telekomunikāciju kompānijas „OPTRON” vadītājs, A.Ivanovs, 

3. VAS „Rīgas Siltums”, nodaļas „Energotīkli” vadošais inženieris, Dr.sc.ing. I.Radčenko. 

TSI veic ikgadējus Latvijas un, daļēji, Eiropas darba tirgus pētījumus. Pētījuma pamatmērķi: 

1. noskaidrot uzņēmumu nepieciešamību pēc speciālistiem, kurus sagatavo TSI; 

2. noskaidrot uzņēmumu vadības viedokli par TSI absolventu sagatavotības līmeni; 

3. savākt informāciju darba tirgū par tā attīstības virzieniem, darba devēju vēlmēm un 

izteiktajiem aizrādījumiem. 

Pozitīvas atsauksmes saņemtas gan kompānijas „Accenture Latvija” tikšanās laikā ar DTF 

fakultātes doсētājiem 2015. gada19. martā, gan kompānijas „Exigen Services Latvija” stipendiātu un 

augstskolas pārstāvju tikšanās laikā 2015.g. 27.maijā, gan interviju laikā  ar pārstāvjiem no IKT 

uzņēmumiem Karjeras dienās laikā 2015. gada pavasarī. 

 

14.  ĀRĒJAS VIDES ANALĪZE 

14.1. Likumdošanas izmaiņas programmu īstenošanas jomā 

 

1. Jaunie akreditācijas noteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr. 407 „Augstskolu, koledžu 

un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”, 2015. gada 14. jūlijā). 

2. Jauns AI finansēšanas modelis (LATVIJAS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS UN 

AUGSTSKOLU ATTĪSTĪBAS NACIONĀLĀ KONCEPCIJA 2013. - 2020. GADAM). 

3. Izmaiņas Augstākās izglītības kvalitātēs nodrošināšanas sistēmas regulējumā (MK 

03.11.2014., rīkojums Nr.640).  
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 6.att. Statistikas un prognozes dati IKT nozares speciālistiem pieprasījumā 

 

14.2. Pieprasījuma izmaiņas 

Viedās specializācijas prasības (25.09.2014.apstiprinātās „Par Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un 

inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ieviešanas rīcības plāna, kas ietver Viedās 

specializācijas stratēģijas pasākumu plānu un rezultātu rādītāju sistēmas aprakstu, izstrādes 

progresu”). Statistikas un prognozes dati demonstrē stabilu darba tirgus pieprasījumā pieaugumu 

programmas nozares virzienā ( 8.att.). Tendence ir raksturīga arī visiem Eiropas un pasaules valstīm.  

„Telia Latvija”, piemēram, ir izjutusi situāciju, kad trūkst konkrētu speciālistu. "Tuvākā 

nākotnē šī situācija neuzlabosies, jo pieprasījums pēc IKT nozares speciālistiem pieaug bet 

piedāvājums ir ierobežots. Vietējām Latvijas kompānijām ir jāsacenšas par talantu piesaisti ar 

starptautiskām organizācijām, kas spējīgas piedāvāt izdevīgākus noteikumus," teica M.Ozols, "Telia 

Latvija" valdes priekšsēdētājs (http://bizness.ifinanses.lv/raksti/uznemeju-zinas/uznemeju-

viedokli/pieprasijums-pec-ikt-specialistiem-pieaug-bet-piedavajums-ir-ierobezots, 01.11.2015.). 

Konkurences vide:  

Latvijas teritorijā TSI saņēma zināmo tirgus daļu (viens no visiem, kam trūkst valsts budžeta 

finansējums). Virziena līdzīgo IKT speciālistu sagatavošanu veic apmēram 15 augstskolas: RTU, LU, 

TSI un citi. Elektronikas un telekomunikācijas nozarē ir 4 augstskolas: RTU, TSI, RA un VA.  

 

15.  STUDIJU VIRZIENA FINANSIĀLĀ NODROŠINĀŠANA 

Studiju virziena finansēšanas avoti ir: 

 TSI studējošo studijas maksa;  

 sponsoru maksājumi, kā arī to organizāciju investīcijas, kuras ieinteresētas speciālistu 

sagatavošanā;  

Par studiju virziena īstenošanu ir atbildīga Datorzinātņu un telekomunikācijas fakultāte. 

Saskaņā ar AS „Transporta un sakaru institūts” Valdes lēmumu fakultātēm ir noteikti budžeti, kurus 

nodrošina Valde. Pēc datorzinātņu un telekomunikācijas fakultātes (DTF) ienākumu un uzdevumu 

http://bizness.ifinanses.lv/raksti/uznemeju-zinas/uznemeju-viedokli/pieprasijums-pec-ikt-specialistiem-pieaug-bet-piedavajums-ir-ierobezots
http://bizness.ifinanses.lv/raksti/uznemeju-zinas/uznemeju-viedokli/pieprasijums-pec-ikt-specialistiem-pieaug-bet-piedavajums-ir-ierobezots


23 

 

aprēķinam vidējā studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” rentabilitāte sastādīja 74,75%.  

 

16. STUDIJU VIRZIENA KOPĒJĀ VĒRTĒŠANA 

Studiju virziens atskaites periodā saglabāja atbilstību akreditācijas prasībām. Būtisku izmaiņu 

resursos, programmu saturos un programmu īstenošanas apstākļos, kas jāsaskaņo ar akreditācijas un 

nozares uzraudzības institūcijām, nebija.  

Virziena programmu saturs un resursi pamatā atbilst mūsdienu zinātniskajam un 

tehnoloģiskajam pieprasījuma līmenim.  

 

17.  PRIEKŠLIKUMI STUDIJU VIRZIENA PROGRAMMU ATTĪSTĪBAI 

Lai pilnveidotu studiju programmu metodisko saturu, laika periodā no 2016.- 2020.gadam 

fakultātes akadēmiskajam personālam plānotie pasākumi: 

 Jaunu on-line apmācības metodiku izmantošana, pielietojot IT-Helpdesk un studiju kursu 

digitālo saturu. 

 Lekciju nodarbībās ietvert obligātas viesprofesoru, IKT insdustrijas, augstskolu un 

zinātnisko institūciju vadošo ekspertu lekcijas. Nodarbību organizēšana bakalauriem 

laboratorijas pētniecisko praktikumu veidā, tai skaitā arī uz sadarbības organizāciju 

pētniecības un ražošanas bāzes. 

 Pēc studējošo pieprasījuma - ražošanas prakses organizēšana (2-4 KP apjomā), tai skaitā 

ārvalstīs. 

 Pēc studējošo ieteikuma - jaunu ekonomikas un vadībzinātnes studiju priekšmetu 

iekļaušana ierobežotās izvēles „B” blokā.  

 Pāriešana uz jaunu integrētu izstrādes vidi (IDE) Visual Studio 2, versija 013 visos studiju 

kursos, kas saistīti ar programmatūras izstrādi.  

 Fakultātē izveidot Accenture specializēto katedru (perspektīvā arī kompāniju X-Infotech 

un SAF-Tehnika laboratorijas), un paredzēt jaunu specializāciju atvēršanu pēc sadarbības 

partneru pasūtījuma.  

 Profesionālajā programmā „Elektronika” iekļaut jaunas specializācijas: industriālo objektu 

procesu procesoru pārvaldība, robotizētās ražošanas programmatūra, rūpnieciskie roboti, 

enerģētikas sistēmu elektronika (spēka elektronikas ierīces, elektroenerģētikas sistēmas un 

tīkli, elektriskās mašīnas un alternatīvās enerģētikas sistēmas, intelektuālā spēka 

elektronika, mikroģeneratoru sistēmu tīklu organizēšana).  

 Balstoties uz starptautisko pieredzi, aktualizēt studiju programmā „Telekomunikāciju 

sistēmas un tīkli” specializāciju „Informācijas drošība”. 

 Maģistra programmā „Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā” plānots atjaunot studiju 

kursa „Algoritmi un signālu ciparu apstrādes sistēmas” saturu uz mūsdienu 

programmējamo loģisko matricu pamata (FPGA). Iekļaut virziena maģistra programmās 

jaunus priekšmetus: „Mākoņtehnoloģijas”, „Cilvēka-mašīnas interfeisi” un „Mobilo 

lietojumprogrammu izstrāde ”. 

 Izveidot datorzinātņu maģistra kopprogrammu ar University of Murcia (Spānija).  

 Studiju programmā „Informācijas sistēmu vadība” izveidot specializācijas: 

- Business Process Management, 

- Data Science.  

 Uzsākt vismaz 50% fakultātē realizēto studiju programmu pasniegšanu tālmācībā. 

 Pārveidot studiju programmas „Informācijas sistēmu vadība” struktūru un saturu, iekļaujot 

šādus studiju priekšmetus:  
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- Cloud Technologies and Services (2 KP), 

- Human-Machine Interaction (2 KP), 

- Decision Making Tools And Methods (2 KP), 

- Business Psychology (2 KP). 

 Atjaunot virziena bibliotēkas fondu, tai skaitā iegādāties elektroniskās grāmatas, lai 

nodrošinātu piekļuvi aktuālajai literatūrai tālmācības studentiem.  

 Paplašināt sadarbību ar ārvalstu augstskolām, slēdzot sadarbības līgumus, tai skaitā 

ERASMUS+ programmas ietvaros), lai nodrošinātu studējošo un akadēmiska personāla 

mobilitātes programmu.  

 Veikt programmatūras un tehniskā nodrošinājuma atjaunošanu, kā arī jaunu iekārtu iegādi 

Lietišķo programmu sistēmu laboratorijai (LAS) un TERC (galvenā laboratorija, kas 

nodrošina fakultātes programmu realizāciju).  

 Izstrādāt mārketinga materiālus, kuri demonstrē:  

 fakultātes studiju programmu principiālās iezīmes, 

 fakultātes dažādu programmu absolventu karjeras izaugsmes kāpumu, 

 IKT un elektronikas nozares darbinieku, kas strādā lielās Latvijas kompānijās, 

kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas. 

 

TSI studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, 

elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” 

direktors  Dr.sc.ing., docents Mihails Savrasovs 


