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1. STUDIJU VIRZIENA NOSAUKUMS, PROGRAMMU RAKSTUROJUMS  

Studiju virziena nosaukums: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne. 

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 

ICED-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, 

43523 03 

5A Inženierzinātņu bakalaura grāds 

elektrozinātnēs 

3. Akadēmiskā bakalaura studiju programma 

„Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā” 

43523, 

43523 02 

5A Inženierzinātņu bakalaura grāds 

elektrozinātnēs 

4. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglitības 

studiju programma „Elektronika” 

42523, 

42523 02 

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 

 

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 valodas: latviešu, krievu, angļu 

Studiju veids un forma: • pilna laika klātienes studijas  

• nepilna laika neklātienes un tālmācības studijas 

 

2. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS KOPUMĀ 

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

datorvadība un datorzinātne” (tālāk – Virziens) nosaka Transporta un sakaru institūta specializāciju, 

ka inženierzinātņu augstskolu. Virzienā tiek īstenotas studiju programmas, kas orientētas uz LR 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un elektronikas nozares prasībām. Virziens ietver 

akadēmiskās bakalaura, maģistra, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības un inženierzinātņu 

doktora studiju programmas.  
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Zemāk sniegtajā attēlā redzama studiju programmu pēctecība un savienojamība ar augstāka 

līmeņa studiju programmām.  

 
1.att. Realizēto studiju programmu pēctecība1 

Fakultāte gatavo speciālistus vispieprasītākajās Latvijas un ES tautsaimniecības nozarēs „Dabas 

zinātnes, matemātika un IT” un „Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība”. ES prognozes liecina, ka 

līdz 2020. gadam IKT speciālistu iztrūkums ES varētu sasniegt 500 tūkstošus darbinieku (Empirica. 

2017. High-Tech Leadership Skills for Europe: Towards an Agenda for 2020 and beyond). Latvijā 

kopš 2008. gada nodarbinātība IKT pakalpojumu nozarē ir palielinājusies par 84%. Savukārt 

tautsaimniecībā kopumā nodarbināto IKT profesionāļu skaits ir pieaudzis par 46%. 2016. gadā IKT 

pakalpojumu nozarē bija nodarbināti 25,2 tūkstoši darbinieku, no tiem lielākā daļa - 

datorprogrammēšanas, konsultāciju sniegšanas un ar to saistītās jomās, bet tautsaimniecībā kopumā 

nodarbināto IKT speciālistu skaits sasniedza 19,7 tūkstošus strādājošo. Šie divi rādītāji pārklājas un 

kopā raksturo nodarbinātību IKT sektorā. 

 
2.att. Nodarbinātība IKT nozarē 2008.-2016. gadā, % pret 2008. gadu (2008=100%) 

                                                 

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

izvēlētajā studiju jomā. 
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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. 

 

 

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

tematiskajām grupām (tūkst.) 

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%. 

                                                 

 
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
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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. 

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, TSI un LU. Elektronikas un telekomunikācijas 

nozarei speciālistus gatavo 4 augstskolas: RTU, TSI, RA un VA.  Bet šeit jāatzīmē, ka balstoties uz 

Izglītības un zinātnes ministrijas atskaiti pār 2016.gadu  RTU, TSI, un LU absolventi sastāv 67% no 

visiem absolventiem IKT jomā, tajā paša laika pēc studentu skaitu TSI atrodas otra vietā (pirmā vieta 

pieder RTU, bet trešā vieta LU). 

TSI absolventu iegūto kompetenču kvalitātes līmenis nodrošina viņiem iespēju atrast darba vietas 

ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs (EU, ASV, Krievija utt.).  

 

3. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS MĒRĶIS 

3.1. 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. 

 

3.2. 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. 

 

3.3. Studiju programmu atbilstība LR un augstskolas stratēģijai  

TSI stratēģiskie mērķi ir: 

• saglabāt konkurētspēju informācijas tehnoloģijas, elektronika, telekomunikācijas un 

datorzinātnes jomas speciālistu sagatavošanā Latvijā, 
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• 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. 

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 un attīstīt tos, ņemot vērā IKT 

attīstības tendences; 
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• modernizēt mācību literatūras fondu, kuru piedāvā studiju virziena studentiem, tai skaita 

piedāvāt pasniedzējiem un studentiem pieeju elektroniskai bibliotēkai. 

 

4. STUDIJU VIRZIENA SVID ANALĪZE ATTIECĪBĀ PRET 

IZVIRZĪTAJIEM MĒRĶIEM 

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  

• Imitācijas modelēšanas biedrība (IMB) 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 
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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 

 

5. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

N. 

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 un apspriešana 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  Pastāvīgi, un saskaņā ar rīcības 

plāniem, kas ir sadarbības 

līgumu  sastāvdaļa 

2.3. Izskatīt iespēju izveidot kopprogrammu ar Mursijas universitātē (maģistra 

līmeni) 

2019.gads. 

3. Metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana  

3.1. Tālmācības apmācības pilnveide studiju virziena atsevišķās 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 

izvirzīšanā 

Pastāvīgi 

4.2. Ārējo speciālistu un darba devēju iekļaušana Valsts pārbaudījumu komisiju 

sastāvā 

Pastāvīgi 

4.3. Ieviest ekspertu novērtējumu maģistra darbos 2018.g. 

4.4. Jauno gala pārbaudījuma darbu noformēšanas noteikumu un jaunās 

procedūras gala pārbaudījuma darbu noformēšanas pārbaudei ieviešana 

2018.g. 

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 realizācija mācību un 

zinātniskās darbības jautājumos 

Pastāvīgi  

5.3. Studiju priekšmetu mācību metodisko kompleksu sagatavošana, izplatīšana un 

attīstīšana 

Pastāvīgi 
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6. Kvalifikācijas paaugstināšana  

6.1. Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana: 

• stažēšanās, 

• piedalīšanās zinātniskajos semināros, 

• metodiskais darbs, 

• piedalīšanās republikas un starptautiskajos zinātniskajos un konsaltinga 

projektos 

 

Vismaz 1 x 3 gados 

Katru gadu 

Katru gadu 

Katru gadu 

 

6.2. Vadošo citu augstskolu un organizāciju zinātnieku un speciālistu uzaicināšana, 

t.sk. no ārvalstīm 

Vismaz 3 katru gadu 

6.3. Iekļaut fakultātes budžeta subsidētās studiju vietas maģistratūras vai 

doktorantūras līmeni lai piesaistīt jaunus pētniekus un docētājus. 

Pastāvīgi 

6.4. Piesaistīt jaunus pētniekus caur PostDoc programmu Pastāvīgi 

7. Profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšana  

7.1. Microsoft profesionālās sertificēšanas kursi  Pastāvīgi 

7.2. CISCO profesionālās sertificēšanas kursi Pastāvīgi 

7.3 Siemens profesionālās sertificēšanas kursi Pastāvīgi 

8. Zinātniska un pētnieciska ekselence  

8.1. Dalība ES vai nacionālā līmeņa projektos Pastāvīgi 

8.2. Dalība līgumpētījumos Pastāvīgi 

8.3. Dalība konferences un publicitātē Pēc fakultātes plānā 

 

Zemāk ir attēlotā tabulā ar esošiem un plānotiem indikatoru vērtībām skaistiem ar DTF akadēmisko 

darbību. Īpaši jāatzīmē, kā līdz 2020.gadam ir plānots paaugstināt studējošo skaitu, primāri tas būs 

iespējams piesaistot ārzemniekus un aktīvi piedāvāt pārkvalificēšanas iespējas.         

 

 

6. STUDIJU VIRZIENA VADĪBA 

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

dekāns ir studiju virziena direktors. Lai atrisināt vadības operatīvus jautājumus, virziena padomē 

ienāk virziena direktors, virziena programmas direktori un fakultātes katedras vadītāji. 

 Stratēģijas jautājumus virziena attīstībā izskata un apsprieda DTF Dome. Fakultātes Domē ienāk 

14 locekļi, no tiem 4 – ir IKT nozares pārstāvji. Stratēģisko lēmumu apstiprina TSI Senāts un TSI 

rektors.  

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

struktūrvienības, kas savas kompetences ietvaros nodrošina studiju programmās paredzēto studiju 

rezultātu sasniegšanai.  

Tāpat studiju procesā iesaistītas: 

Indikatori Indikatora vērtība 

2016.gads 2020.gads 

Tālmācības studiju formas ieviešana studiju 

programmās un e-kursu izveide  

25% 50% no programmām 

Studējošo skaits (gadā)  1138 1500 

Ārvalstu studējošo skaits (gadā)  107 400 

Programmu skaits, kuras piedāvā angļu valodā  3 8 

Starptautisko kopīgo programmu skaits 0 1 

Grādu un kvalifikāciju ieguvušo skaits (gadā)  60 Vismaz 125 

Uzlabota studiju kvalitātes sistēma un atgriezeniskā 

saite  

Aptaujas anketas aizpilda 30% 

no studējošo kopskaita 

Anketas aizpilda vismaz 75% 

no studējošiem  

Absolventu datubāze  nav 1 
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1. Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte:  

• Datorsistēmu programmatūras katedra;  

• Elektronikas un telekomunikāciju katedra;  

• Matemātisko metožu un modelēšanas katedra.  

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

 

2. Vadībzinātnes un ekonomikas fakultāte:  

• Ekonomikas, finanšu un vadības katedra;  

• Humanitāro zinātņu katedra. 

3. Korporatīvo klientu daļa (prakses organizēšana, sadarbība ar uzņēmējiem). 

4. Studiju daļa (organizē darbu ar studējošajiem). 

5. TSI Telekomunikāciju, elektronikas un robotu tehnikas centrs ar tajā ietilpstošajam 

laboratorijām, Lietišķo programmu sistēmu laboratorija, Datortīklu tehnoloģiju laboratorija 

(CISCO), Microsoft Academy, Oracle Academy. 

 
Amats Primārie pienākumi 

Studiju programmu 

direktors 
• Piedalīties studiju programmas licencēšanas  nepieciešamajās darbībās; 

• Nodrošināt studiju programmas izstrādi atbilstoši zinātnes nozares aktuālajām 

prasībām un studiju procesu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; 

• Formulēt studiju programmā iekļauto studiju priekšmetu sastāvu un apjomu. 

• Nodrošināt studiju programmu ikgadējā pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu un 

iesniegšanu; 

• Iepazīties ar darba devēju un absolventu veiktajiem aptaujas datiem par studiju 

programmas aktualitāti un kvalitāti; 

• Analizēt un apkopot studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas rezultātus un 

organizēt atklāto trūkumu novēršanu un programmas pilnveidošanu; 

• Piedalīties TSI vai citās augstākajās mācību iestādēs studentu agrāk apgūto studiju 

kursa apjoma un satura atbilstības konkrētajai studiju programmai izvērtēšanā un 

salīdzināšanā; 

• Iesniegt studiju programmas materiālus un iesaistīties reklāmas kampaņās, piedalīties 

atvērto durvju dienās;  
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Katedras vadītājs • Vadīt katedras studiju, zinātnisko, metodisko un administratīvo darbību; 

• Nodrošināt katedras darbu un attīstību atbilstoši tās darbības virzieniem un augstskolas 

attīstības plāniem; 

• Veikt studiju procesa kvalitātes kontroli katedrā; 

• Nodrošināt katedras darba plānu, studiju plānu un akadēmiskā personāla individuālo 

darba plānu sagatavošanu un  izpildi; 

• Sniegt priekšlikumus studiju programmu pilnveidošanai; 

• Organizēt katedras sapulces, nodrošināt darbiniekus ar aktuālo informāciju; 

• Piedalīties akadēmiskā personāla atlasē;  

• Organizēt sadarbību ar zinātniskajām un mācību iestādēm, organizācijām un 

uzņēmumiem atbilstoši katedras darbības virzieniem;  

Dekāns • Fakultātes studiju darba plānošana, studiju plānu koordinācija un studiju slodzes 

sadale; 

• Katedru un fakultātes budžeta saskaņošana; 

• Studiju plānu, studiju slodzes un katedru, fakultātes budžetu izpildes analīze; 

• Fakultātes studiju virzienam atbilstošo studiju programmu vadības organizēšana; 

• Katedru darba koordinēšana sadarbībā ar Studiju daļu, gala pārbaudījumu darbu 

sagatavošanas un aizstāvēšanas organizēšanā; 

• Sadarbības koordinēšana starp augstskolas vadību, fakultātes akadēmisko personālu un 

studējošajiem, līdzdalība konflikta jautājumu risināšanā; 

• Akadēmiskā personāla sociālās un profesionālās attīstības organizēšana, fakultātes 

personāla formēšanas  un kvalifikācijas celšanas jautājumu koordinēšana; 

• Atbalsts fakultātes personāla zinātniskajai darbībai, un personāla dalībai zinātniskajos 

projektos; 

• Sadarbība ar augstskolas ārējiem partneriem jautājumos, kas skar fakultātes funkcijas; 

 

7. STUDĒJOŠO UZŅEMŠANAS PRASĪBU NOVĒRTĒJUMS 

Tiesības studēt ir katram Latvijas pilsonim un personām, kurām ir izdota Latvijas Republikas 

nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgas uzturēšanās atļaujas Latvijas 

Republikā. To ārvalstnieku tiesības studēt augstskolā, kuriem nav izsniegta pastāvīgas uzturēšanās 

atļauja, nosaka Augstskolu likuma 83.-85.panta prasības. 

 

Prasības iepriekš iegūtās izglītības dokumentiem, kurus iesniedz reflektanti:  

• Pamatstudiju programmās (bakalaura vai profesionālajās programmās) – vispārējo vidējo 

vai profesionālo vidējo izglītību apliecinošs dokuments. Personām, kuras pretendē uz 

uzņemšanu studijām pilna vai nepilna laika pamatstudiju (bakalaura vai profesionālajās) 

programmās uz iepriekš iegūtās vidējas izglītības bāzes: vidējo izglītību apliecinošs 

dokuments, personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un četras fotogrāfijas (3x4 

cm), kā arī divu mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātus no: matemātika, fizika, 

svešvaloda, latviešu valoda un literatūra. 

• Maģistra studiju programmās – augstāko izglītību apliecinošs dokuments (bakalaura grāds 

vai tam pielīdzināms grāds, kā arī, ne zemāka par otro līmeni augstākā profesionālā izglītība, 

atbilstoši studiju programmas prasībām). Reģistrējoties studijām maģistra studiju 

programmās, personām, kuru iegūtais bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā 

izglītība atšķiras no studiju programmas apguves uzsākšanas prasībās noteiktā, ir jākārto 

rakstiska pārbaude izvēlētajā studiju jomā. Pārbaudi veic Ekspertu komisija. 

• Doktora studiju programmā – augstāko izglītību apliecinošs dokuments (maģistra grāds 

datorzinātnēs, inženierzinātņu maģistra grāds elektrotehnikā vai elektronikā, sociālo zinātņu 

maģistra grāds vadībzinātnē, ekonomikā, kā arī citu radniecīgu nozaru maģistra grāds vai tam 

pielīdzināms akadēmiskais grāds, atbilstoši studiju programmas prasībām). 
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Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno 

Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai 

grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. Izdevumus, kas saistīti ar ārvalstīs 

iegūtā izglītības dokumenta ekspertīzi, sedz dokumenta īpašnieks. 

 

 

8. STUDĒJOŠO SASNIEGUMU UN STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANAS 

SISTĒMAS RAKSTUROJUMS UN NOVĒRTĒJUMS 

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.  

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.  
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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 virziena ietvaros sekojošas programmas ir arī pieejamas tālmācības studijas:  

• Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs; 

• Informācijas sistēmu vadība; 

 

Ņemot vērā studiju formas īpašības: 

 

1. Tālmācības izglītības ieguves formas paveidam ir izstrādāts īpaši organizēts izglītības 

sasniegumu novērtējums: 

1.1. studentu zināšanu pārbaude notiek, novērtējot pasniedzēja sagatavotus un Moodle sistēmā 

online.tsi.lv ievietotus kārtējos pārbaudījumus kontroldarbu vai patstāvīgo darbu formā, ko 

students patstāvīgi izpilda un nosuta pasniedzējam novērtēšanai un komentāru sniegšanai; 

1.2. pēc noteikta vērtējuma saņemšanas kārtējos pārbaudījumos (kuru skaits noteikts atbilstoši 

kredītpunktu skaitam attiecīgajā studiju kursā) students tiek pielaists pie noslēguma 

pārbaudījuma kārtošanas; 

1.3. noslēguma pārbaudījumu students kārto rakstiskā vai mutiskā formā, iepriekš saņemot sesijas 

grafiku ar to kārtošanas laikiem un datumiem; 

1.4. vērtējums tiek ievadīts augstskolas vienotajā atzīmju datu bāzē katra studenta personīgajā kartē, 

kurai students var piekļūt attālināti. 

 

9. AKADĒMISKĀ GODĪGUMA PRINCIPU IEVĒROŠAS STUDIJU 

PROCESĀ NOVĒRTĒJUMS 

No 2016. gadā 18. aprīļa darbojas Transporta un sakaru institūta ētikas kodekss kurš ir 

apstiprināts ar Senāta lēmumu. Ētikas kodekss nosaka administratīvā, zinātniskā personāla darbinieku 

kā arī studējošo ētikas un uzvedības pamatprincipus, veidojot institūtā labvēlīgu, cieņas un atbildības 

pilnu darba vidi. Ētikas kodekss ietver uzvedības pamatprincipus un normas, kas studentiem un 

darbiniekiem jāievēro attieksmē pret Institūtu, savu darbu un attiecībās ar kolēģiem, klientiem un 

biznesa partneriem. 

Vispārējie ētikas pamatprincipi: Godprātības un taisnīguma princips; Atbildības un lojalitātes 

princips; Cieņas un koleģialitātes princips. 

Atsevišķi TSI ētikas kodekss nosaka ētikas pamatprincipus studentiem: 

• Godprātīgi apgūt izvēlēto programmu, iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes; 

• Nepieļaut diskriminējošu attieksmi pret citiem studējošajiem vai darbiniekiem, ievērot 

godīgas konkurences principus, veido konstruktīvu dialogu strīdu un konfliktsituāciju 

risināšanā un respektēt citu personu viedokli; 

• Ievērot godīgumu studiju darbā, nepieļaut plaģiātu un cita veida krāpšanos; 

un pasniedzējiem: 

• Godprātīgi un atbildīgi pildīt savus amata pienākumus. 

• Ievērot cieņas pilnu savstarpējo attiecību kultūru. 

• Akadēmiskajam personālam būt par paraugu morāles normu ievērošanā. 
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• Nepieļaut diskriminējošu attieksmi pret studējošajiem un darbiniekiem. 

• Savlaicīgi, taisnīgi un argumentēti vērtēt studējošo darbu, respektēt studējošo viedokli. 

• Atzīt pieļautās kļūdas un nepilnības studiju procesā vai studējošo vērtējumā un risināt 

konfliktus tiešās un atklātās sarunās. 

• Izvairīties no personisko simpātiju un antipātiju ietekmes studentu darbu vērtēšanā. 

• Akadēmiskā personāla darbiniekiem rūpēties par akadēmisko un profesionālo godīgumu, 

neradot nosacījumus akadēmiskā negodīguma izpausmēm, sekot līdzi studentu darba izstrādes 

procesam, nepieļaut plaģiātu, norakstīšanu un citu intelektuālā īpašuma negodprātīgu 

izmantošanu vai krāpšanos. 

• Cienīt citu kolēģu individuālā darba rezultātus un neizmantot tos personīgos nolūkos. 

 Ar rīkojumu tiek izveidota Ētikas komisija, kura izvērtē sūdzības par profesionālās ētikas un 

uzvedības pamatprincipu neievērošanu. 

Lai nodrošinātu ētikas kodeksa darbību: 

• Institūta Ētikas kodekss ir pieejams visiem Institūta studentiem, darbiniekiem un sabiedrībai. 

Tas atrodams Institūta mājas lapā  

(http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/Dokumenti/etikas_kodekss_lv_2017.pdf) 

• Personāla daļa iepazīstina darbiniekus ar kodeksu un darbinieks ar parakstu apliecina, ka ir 

iepazinies ar kodeksu. 

• Studiju daļas darbinieki nodrošina studējošo iepazīstināšanu ar kodeksu 

No 2017. gada TSI darbojas anti plaģiātāsistēmā, kuru darbību nodrošina Latvijas Universitāte. 

Visi diplomdarbi, bakalaura darbi, maģistra darbi ir pārbaudīti ar šo sistēmas palīdzību. 2017. gadā 

virziena ietvaros pārbaudīti 37 darbi. Ne viena nav konstatēs plaģiāts. Par darbu ielaidi un rezultātu 

analīzi ir atbildīgs nosaukts cilvēks kurš pakļaujas fakultātes dekānam – virziena vadītajam, un kuru 

uzdevums informēt par plaģiātu. Gadījuma, ja bija konstatēts plaģiāts ētikas komisija pieņem lēmumu 

par sankcijām darba autoram.    

TSI regulāri veic  studentu aptaujas, un studējošiem ir iespējā anonīmi izteikt savu viedokļi par 

pasniedzēju profesionālu līmenī un arī par ētikas kodeksa ievērošanu.  

   

10.  IEKŠĒJĀS KVALITĀTES NODROŠINAŠANAS SISTĒMAS 

EFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS 

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, mācību spēku un studentu) 

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

sasniegšanā. 

Studiju procesa plānošana 

Nodarbību saraksta sastādīšanas posmā tiek nodrošināta apmācāmo 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 

http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/Dokumenti/etikas_kodekss_lv_2017.pdf
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studiju programmām. Visa metodiskā dokumentācija TSI studentiem un darbiniekiem ir pieejama 

Internet iekšējā mājas lapā – 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  

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. 

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. 2016. gadā Transporta un sakaru institūts (TSI) saņēma 

sertifikātu, kas apliecina, ka institūta vadības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša ISO 9001:2015 

standarta prasībām augstākās izglītības pakalpojumu jomā 

(http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/p02.pdf). 

http://intra.tsi.lv/root/
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Arī 2017. mācības gadā ir plānots ievest amatu - kvalitātes vadības sistēmas speciālists, kura 

kompetencē būs visi jautājumi saistīti ar  kvalitātes nodrošināšanu institūta. 

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. 

 

 

11.  FINANŠU NODROŠINAJUMS 

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 starptautiskajiem pētnieciskajiem projektiem, kuros piedalās TSI darbinieki, t.sk.: 

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

- Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges 

(ALLIANCE); 

- Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master Program 

Graduates (iSecret); 

- Smart Logistics and Freight Villages Initiative (SmartLog) 

• granti Latvijas attīstības programmas ietveros: 

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

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

tautsaimniecībā; 

- Transporta un sakaru institūta STEM studiju programmu modernizācija, 8.1.1.0/17/I/009; 

- Transporta un sakaru institūta institucionālās kapacitātes attīstība, 

2DP/2.1.1.3.3./15/IPIA/VIAA/006 

• konsultatīvi pakalpojumi (līgumpētījumi), kurus nodrošina DTF pasniedzēji un  pētnieki: 

- Autotransporta plūsmas ietekme uz Bauskas pilsētvides kvalitāti; 

- Traffic survey and modelling in the area of the 1st and 2nd stage of the South bridge; 

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 aprēķinam 

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

datorvadība un datorzinātne” rentabilitāte sastādīja apmēram 64%.  

 

12.  INFRASTRUKTŪRAS UN MATERIĀLTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 

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. 

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/implementation-software-engineering-competence-remote-evaluation-master-program-graduates
http://www.tsi.lv/ru/content/implementation-software-engineering-competence-remote-evaluation-master-program-graduates
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Laboratorijas nodarbības notiek Telekomunikāciju, elektronikas un robotikas centrā (TERC), kurā 

sastāvā ir iekļautas 9 laboratorijas ar moderno ierīču. Papildus ir pieejami  Datorklases: auditorijas 

303-306, 505, ka arī 226 (CISCO Datortīklu laboratorija), 227 (Microsoft un Oracle Academy). 

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

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

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

vadīt visaugstākajā līmenī. Centra ietvaros tika izveidotas un aprīkotas šādas laboratorijas (125, L1-

L9 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. 

Telekomunikāciju un elektroniski optisko sistēmu laboratorija 

Laboratorija paredzēta tam, lai studenti varētu apgūt telekomunikāciju aprīkojuma uzbūves 

principus. Laboratorija aprīkota ar stendiem, kur var iepazīties, pēc kādiem principiem darbojas 

šādas sistēmas: 

- mobilo sakaru sistēmas (GSM); 

- globālās navigācijas sistēmas (GPS); 

- radiofrekvenču identifikācijas sistēmas (RFID);  

- optoelektroniskās sistēmas; 

- digitālie telefonu tīkli; 

- radiopārraides un uztveršanas ierīces; 

- antenu fīderu ierīces. 

Rūpnieciskās automatizācijas laboratorija 

Laboratorija aprīkota ar Siemens programmvadības sistēmām un ražošanas līniju modeļiem. 

Laboratorija paredzēta rūpniecisko tīklu uzbūves principu apguvei un automatizācijas sistēmu 

projektēšanai uz rūpniecisko loģisko kontrolleru bāzes. Rūpnieciskais manipulators Kawasaki RS03N 

ļauj apgūt rūpniecisko robotu programmēšanas principus un izpētīt robotikas ierīču integrācijas 

automatizētajās rūpnieciskajās līnijās īpatnības. Ir nepieciešama modernizācija, kas nav saistīta ar 

esošās infrastruktūras uzturēšanu, bet ļaus paplašināt iekārtu funkcionālās īpašības. 

Elektronikas laboratorija 

Dotā laboratorija aprīkota ar salikšanas laukiem analogo un ciparu elektronikas elektrisko 

shēmu realizēšanai. Eksperimentāli tiek izpētīti kā atsevišķi elektrisko iekārtu komponenti 

(pusvadītāju diodes, tranzistori, integrālās mikroshēmas), tā arī elektrisko sistēmu funkcionālie 

mezgli (pastiprinātāji, autoģeneratori utt.). Universāls specializēts stends ļauj veikt automobiļu 
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elektroniskās sistēmas izpēti. Visi eksperimentālie pētījumi   tika veikti izmantojot mūsdienu 

mēraparātu digitālos komplektus. Ir nepieciešama modernizācija, kas nav saistīta ar esošās 

infrastruktūras uzturēšanu, bet ļaus paplašināt iekārtu funkcionālās īpašības. 

Zemvirsmas radiolokācijas mērījumu laboratorija 

Laboratorija aprīkota  ar kompānijas GSSI SIR-30 divkanālu ģeneratoru  un opciju kopu ceļu 

segumu iekšējās struktūras izpētei. Maiņas antenu kopa ļauj veikt zondēšanu 0,1-4,0 m dziļumā, 

kas ļauj novērtēt ne tikai asfalta seguma virsējā slāņa stāvokli, bet arī nesošo bāzes slāņu iekšējo 

struktūru. Ģeoradara datu apstrādei laboratorijā uzstādīta programmatūra RADAN 7, kas ļauj ne 

tikai izpētīt ceļu segumu negraujošās kontroles metodes, bet arī ļauj veikt darbus slēpto 

inženiertehnisko komunikāciju atklāšanai un kartēšanai. Ir nepieciešama modernizācija, kas nav 

saistīta ar esošās infrastruktūras uzturēšanu, bet ļaus paplašināt iekārtu funkcionālās īpašības.  

Fizikas un elektrisko iekārtu laboratorija 

Laboratorija aprīkota ar firmas PHYWE mācību iekārtam, kas uzskatāmi ļauj apgūt fizikas 

pamatlikumus pēc to atsevišķajām nodaļām: mehānika un molekulārā fizika, elektrība un m 

magnētisms, viļņu procesi un optika. 

Darbs ar iekārtām ļauj izveidot mūsdienu fiziskā eksperimenta realizēšanas iemaņas, 

izmantojot mērījumu rezultātu datorapstrādes metodes. Firmas K&H MFG elektrisko mašīnu 

universāls laboratorijas stends  ļauj veikt mūsdienu elektrisko dzinēju izveides un 

funkcionēšanas principu izpēti. Modernizācija nav nepieciešama.  

Robotikas un studentu zinātniski pētniecisko darbu laboratorija 

Laboratorija aprīkota ar ievērojamu daudzumu kompānijas HAMEG mūsdienīgo mērīšanas 

ierīču un moduļu komplektiem mikrokontrolleriem,  PLD un signālprocesoriem. 

Programmatūras un aparatūras platforma NI ELVIS II ļauj veikt elektronisko ierīču darba 

pētījumus, izmantojot fizisko, pusdabīgo un matemātisko modelēšanu. Laboratorijā ir LEGO, 

Lynxmotion, Pololu un Parallax robotu funkcionālo mezglu komplekts, kas ļauj laboratorijā radīt 

autonomus mobilus robotus un pētīt vadības sistēmu uzbūvi ar robotu tehnikas līdzekļiem.  

Ir nepieciešama modernizācija, jo laboratorijas rīcībā esošie roboti nesatur  nepieciešamās 

elektroniskās, spēka un procesoru sastāvdaļas, kas neļauj tos izmantot mācību kursos, kuri ir veltīti 

mehatronikas, robottehnikas, mākslīga intelekta un iebūvētās robottehnikas studēšanai. Būtu jāveic 

laboratorijas iekārtu modernizēšana - laboratorijas aprīkošana ar mobiliem robotiem, kuriem  ir 

pabeigta konstrukcija un funkcionalitāte, kas satur procesoru un tiklu ierīces, un kas var būt 

pārprogrammējami priekš plaša loka uzdevumu risināšanas. 

Projektēšanas un prototipēšanas laboratorija 

Laboratorija aprīkota ar programmu un tehnisko nodrošinājumu elektronisko ierīču prototipu 

izgatavošanai, tai skaitā arī ar CNC darbgaldu ЧПУ LPKF Protomat S63, kas paredzēts divpusēju 

iespiedplašu shēmu izgatavošanai. Laboratorijas lodēšanas iekārta ļauj montēt, izmantojot PTH un 

SMT tehnoloģijas. Modernizācija nav nepieciešama. 
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Elektronisko sistēmu datormodelēšanas laboratorija 

Datorklase ar mūsdienīgu programmu nodrošinājumu, kas ļauj modelēt elektriskās shēmas un 

projektēt iespiedshēmu plates. Programmatūras sarakstā ir:  

- Elektronikas automatizētās projektēšanas pakete OrCAD; 

- Funkcionālās modelēšanas sistēma Proteus VSM; 

- Industriālā standarta modelēšanas sistēma NI Multisim; 

- Grafiskās programmēšanas sistēma NI LabVIEW; 

- Mikrokontrolleru projektēšanas sistēma AVR Studio;  

-  Programmējamo loģisko integrālo shēmu (PLD) projektēšanas sistēma Xilinx ISE 

WebPACK, kā arī citas programmas. 

 

Iebūvējamo datorsistēmu un signālu digitālās apstrādes laboratorija 

Laboratorija aprīkota ar speciāliem komplektiem ar mūsdienīgiem mikrokontrolleriem AVR, 

Freescale, STMicroelectronics, kā arī programmējamām loģiskajām shēmām XILINX. 

Laboratorijas tehniskā bāze ļauj projektēt un pētīt signālu apstrādes ciparu sistēmas un 

intelektuālās vadības sistēmas. 

Lietišķo programmu sistēmu laboratorija 

Laboratorijā notiek apmācību process, un tiek veikti pētījumi transporta, loģistikas un 

biznesa procesu jomā, izmantojot IT risinājumus imitācijas modelēšanai. Ir nepieciešama 

modernizācija, kas nav saistīta ar esošās infrastruktūras uzturēšanu, bet ļaus paplašināt 

programmas nodrošinājuma un datortehnikas funkcionālās īpašības. 

Multimediju sistēmu laboratorija 

 Laboratorija aprīkota ar videoierakstu un montāžas aprīkojumu un programmām, kas ļauj 

veidot mācību, informatīvos un reklāmas videomateriālus. Laboratorijas studijā notiek 

videolekciju filmēšana tālmācībai, videomateriālu ieskaņošana un to sagatavošana e-studiju vidē. 

Laboratorija arī nodrošina institūta pasniedzēju un uzaicināto vieslektoru lekciju un ziņojumu 

konferencēs tiešās translācijas internetā. Ir nepieciešams atjaunot laboratorijas programmas 

nodrošinājumu un iekārtas. 

Datortīklu tehnoloģiju laboratorija „Cisco akadēmija” saskaņā ar starptautiskajiem 

standartiem sagatavo profesionālus datortīklu projektēšanas un ekspluatācijas speciālistus. 

Nodarbības notiek speciālā laboratorijā, kas aprīkota ar modernu profesionālo Cisco aprīkojumu. 

Modernizācija nav nepieciešama. 

Microsoft IT Academy - programma Microsoft IT Academy - tas ir korporācijas Microsoft 

visaptverošs risinājums izglītības jomā, kurš ļauj apvienot studējošos, docētājus un profes ionālas 

IT speciālistu apvienības. Modernizācija nav nepieciešama.  

Laboratoriju tehniskais un metodiskais nodrošinājums ļauj sasniegt programmā uzstādītos 

mērķus.  
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13.  METODISKAIS UN INFORMATĪVAIS NODROŠINĀJUMS 

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 2-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. 

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. 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. Arī 2017-2020 gada tiek paredzēts digitālo bibliotēku organizēšana.  

Studentiem arī nodrošinātā pieeja pie sekojošam datubāzēm: 

• ELSEVIER Science Direct; 

• OECD iLibrary; 

• Directory of open access journals (DOAJ); 

• VersitaOpen; 

• SpringerLink un citi. 

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 materiālos un tehniskos resursus. Piemēram, 

Atlant TEC, Microsoft Latvia, Exigen Services, Accenture Latvia, OPTRON u.c. 

 

14.  ATBALSTA SISTĒMA 

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

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

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

http://www.tsi.lv/library
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elektronikas un robottehnikas centrs (TERC), kurā sastāvā ir iekļautas 9 laboratorijas ar moderno 

ierīču. 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. IT struktūras 

administrators  

IT struktūras funkcionēšanas atbalsts  
2 

24 st. diena,  

7 dienas nedēļā 

3. Informatīvā 

nodrošinājuma inženieris 

Studiju materiālu izveides un 

izmantošanas uzturēšana  
1 

 

4. TERC laboratoriju 

nodrošinājuma inženieris 

Lietotāju, studiju procesa, laboratorija 

iekārtu ekspluatācijas atbalsts 
1 

8 st. diena,  

5 dienas nedēļā 

 

Tajā paša laikā TSI darbojas TSI Karjeras centrs kurš piedāvā studentiem gan prakses vietas, gan 

darba piedāvājumus. TSI karjeras cents eksistē, kā online vidē un pieejamā visiem TSI studējošiem. 

Katru gadu, pavasari, TSI Korporatīvo klientu daļa rīko Karjeras dienas TSI studējošiem, lielākā 

daļa no  uzņēmumiem ir no IKT jomas. 

TSI Studentu pašpārvaldē piedāvā studentiem iesaistīties TSI pasākumos kuri orientēti uz 1. kursa 

studentu adaptāciju (Pirmkursnieku diena, Ellīgi veselīga nedēļa un citi). Kā arī Studentu pašpārvaldē 

gadā laikā rīko citus pasākumus, lai piesaistīt studentus pie institūtā dzīves (Ziemassvētki un citi 

svētku dienas, Cik labi tu pazīsti Rīgu?, Zinātnieku nakts (kopā ar TERC) un parēji).  

3 studenti no TSI Studentu pašpārvaldēs arī ir DTF Domes locekļi. Viņi piedalās sēde un spēj 

ietekmēt uz pieņemtiem lēmumiem ar savu balsi. 

TSI Mūžizglītības centrs piedāvā studentiem iespēju paplašināt savas zināšanas, paaugstināt savu 

kvalifikāciju un saņemt profesionālus sertifikātus: 

• Cisco Certified Network Associate (4 moduļi) 

• Windows Hyper-V Server virtualizācijas kursi 

• Java programmēšanas kursi 

• Ķīniešu valodas kursi 

• Arābu valodas kursi 

• Rūpniecisko robotu programmēšanas pamati un citi. 

TSI darbojas programmētāju klubs 8-bit Panda kuru mērķis ir atbalstīt studentus un palīdzēt 

viņiem atrast savu specializāciju IT jomā.  Klubu vada TSI studenti un absolventi, kuri dalās ar savu 

pieredzi un dot rekomendācijas studentiem par savu attīstību. 

    

15.  TĀLMĀCĪBAS STUDIJU FORMAS NODROŠINĀJUMA VĒRTĒJUMS 

Studiju virziena ietvaros sekojošas programmas ir pieejamas tālmācības apmācības formā:  

• Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs 

• Informācijas sistēmu vadība 

Ņemot vērā studiju formas īpatnības: 
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1.  Tālmācības īstenošanai ir sagatavoti šādi īpaši strukturēti mācību materiāli: 

1.1. studiju kursu apraksti izveidoti atbilstoši nepilna laika apmācības formai ar pasniedzēju 

ieteikumiem darbam ar mācību materiāliem; 

1.2. sagatavoti lekciju konspekti elektroniskā veidā ar tematu prezentācijām, pasniedzēju 

skaidrojumiem un komentāriem; 

1.3. studiju kursos ir iekļauti paškontroles uzdevumi ar atbilžu variantiem, kontroles testi un 

praktiskie uzdevumi un vingrinājumi; 

1.4. katram studiju kursam ir izstrādāti kārtējie pārbaudījumi (kontroles testi, praktiskie darbi, 

situācijas uzdevumi, kontroldarbi) atbilstoši kredītpunktu skaitam; 

1.5. katrā studiju kursā sagatavoti noslēguma pārbaudījumu nosacījumi. 

 

2. Tālmācība tiek īstenota individuālā mācīšanas tempā: 

2.1. katram tālmācības studentam tiek noteikts tālmācības metodiķis, kurš studiju laikā konsultē 

un palīdz atrisināt organizatoriskus, tehniskus un daļēji kursu saturiskus jautājumus, t.sk. koriģē 

tekošo darbu iesniegšanas termiņus atkarībā no studentu vajadzībām, ņemot vērā arī attaisnojošos 

iemeslus; 

2.2. studijas tiek organizētas 10 mēnešu studiju gada garumā, atbilstoši Izglītības likuma 

prasībām, skaitot no līguma slēgšanas datuma; 

2.3. studiju forma ir patstāvīgas studijas interneta vidē atbilstoši katra studenta individuālajām 

spējām un laika sadalījumam. 

 

3. Tālmācībā tiek izmantoti šādi tehniskie un elektroniskie saziņas līdzekļi: 

3.1. tālmācības studentiem, pasniedzējiem un augstskolas administrācijai ir izveidots speciālais 

interneta resurss online.tsi.lv; 

3.2. zināšanu vērtējuma fiksēšana tiek veikta vienotā augstskolas datu bāzē; 

3.3. individuāli katram studentam tiek izveidots profils un pieejas tiesības (parole) tālmācības 

Moodle sistēmā; 

3.4. saziņai ar docētājiem studenti izmanto telefonu, elektronisko pastu, Skype vidi 

Tālmācības studējošajiem tiek piedāvāta tehniska iespēja tiešsaistē sekot līdzi un piedalīties 

Transporta un sakaru institūta rīkotajās konferencēs un semināros. Vēlāk šie audiovideo ieraksti ir 

pieejami saitā online.tsi.lv. 

Tālmācības darba organizācijai TSI izveidota Tālmācības daļa, kurā strādā 3 tālmācības metodiķi 

un struktūrvienības vadītājs. Tālmācības daļas darbinieki veic tālmācības darba plānošanu un 

koordinēšanu;  izvieto metodiskos materiālus elektroniskajā sistēma Moodle un tos apstrādā; piedalās 

tālmācības studentu uzskaitē un studiju plānu realizācijā; piedalās studiju kvalitātes un klientu 

apmierinātības analīzē; organizē komunikāciju ar tālmācības formas studentiem un pasniedzējiem; 

nodrošina studentu piekļuvi tālmācības studiju kursiem; piedalās studiju procesā kā mentori un 

realizē citas ar studiju procesu saistītas darbības. 

Lai nodrošinātu tālmācības studentiem pieeju pie programmatūras, kura ir nepaciešamā studiju 

procesā, TSI ir organizēts specials serveris ar attālinātu pieeju, jebkurš TSI students ar savu 

lietotājvārdu un paroli var ielogoties serverī un izmantot licencēto programmatūru. 
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16.  MĀCĪBSPĒKI 

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

datorvadība un datorzinātne” programmas realizāciju nodrošina augsti kvalificēts akadēmiskais 

personāls, daļa no kuriem ir industrijas pārstāvji. Zemāk ir attēlots akadēmiskā personālā sastāvs pa 

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

pabeiguši studijas doktorantūras programmā „Telemātika un loģistika” un kuri plāno vai jau 

aizstāvējuši promocijas darbus, iegūstot doktora zinātnisko grādu.  

Studiju virziena programmu īstenošanu nodrosina 29 cilvēku liels akadēmiskais personāls. 

Habilitētā doktora un doktora grāds ir piešķirts 21 docētājiem (72%). 6 docētājiem (21%) ir profesora 

un asociētā profesora nosaukums, 15 docētāji (51%) ir docenti, 7 – lektori (25%), 1 – asistents (3%). 

Ievēlētā akadēmiskā personālā minimālais vecums ir 32gadi, maksimālais – 79gadi, vidējais vecums 

– 49gadi. 

 
Vārds, Uzvārds Amats Grāds 

Datorsistēmu programmatūras katedra 

Irina Pticina Asoc. profesore Dr.sc.ing. 

Boriss Mišņevs Profesors Dr.sc.ing 

Vasilijs Demidovs Asoc. Profesors Dr.sc.ing 

Natalja Petuhova Docente Dr.sc.ing 

Oļvija Komašilova Lektore Mg.sc.comp. 

Karina Kostjkina Lektore Mg.sc.comp. 

Andrejs Klačkovs Lektors Mg.sc.admin 

Olga Dribeņeca Lektore Mg.sc.comp. 

Dmitrijs Lancovs Asistents Mg.sc.comp. 

Oļegs Ļusins Viesprofesors Dr.sc.ing 

Aleksejs Buzdins Viesasistents BSc. Ing. 

Vadims Žuravļovs Viesdocents Dr.sc.ing 

Aleksandrs Avdeikins Viesassistens Mg.sc.comp. 

Alisa Serjogina Viesassistens Mg.sc.comp. 

Elektronikas un telekomunikāciju katedra 

Anatolijs Pozdņakovs Docents Dr.sc.ing. 

Jelena Baranova Lektore Mg. 

Aleksandrs Grakovskis Profesors Dr.sc.ing. 

Nikolajs Gudaņecs Lektors Mg. 

Igors Kabaškins Profesors Dr.habil.sc.ing 

Aleksandrs Kraiņukovs Asoc. Profesors Dr.sc.ing. 

Aleksandrs Krivčenkovs Docents Dr.sc.ing. 

Daniil Opolchenov Lektors Mg. 

Sergejs Šarkovskis Docents Dr.sc.ing. 

Andrejs Aņiskevičs Viesprofesors Dr.sc.ing. 

Igors Radčenko Viesdocents Dr.sc.ing. 

Jelena Revzina Vieslektore Mg.sc.comp. 

Igors Ļaksa Viesassistents Mg. 

Valerijs Kutevs Profesors Dr.sc.ing. 
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Matemātisko metožu un modelēšanas katedra 

Aleksandrs Andronovs Profesors Dr. habil. sc. ing. 

Dmitrijs Bočarovs Docents Dr. Mat. 

Irina Jackiva Profesore Dr. sc. ing. 

Jeļena Jurševiča Docente Dr. sc. ing. 

Vladimirs Labejevs Docents Dr. Mat 

Dmitry Pavlyuk Docents Dr. sc. ing. 

Kateryna Romanovska Viesasistente M.sc.soc. 

Ivans Ruskevičs Viesasistents M.sc.comp. 

Tatjana Šamšina Docente Dr. sc. ing. 

Mihails Savrasovs Docents Dr. sc. ing. 

Nadežda Spiridovska Docente Dr. sc. ing. 

Angelina Sorokina Viesasistents B.sc.comp. 

Jurijs Tolujevs Profesors Dr.habil.sc.ing 

 

Praktiski visi viesdocētāji ir industrijā strādājoši cilvēki, kuri spēj nodrošināt ne tikai akadēmiskas 

zināšanas, bet arī dalās ar savu praktisko pieredzi. DTF fakultātē pieaicinātie industrijas pārstāvji 

nodrošina studentiem arī iespēju apmeklēt un iepazīties ar konkrētu uzņēmumu darbību.  

 

17.  ZINĀTNISKA PĒTNIECĪBA 

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 2016.-2017.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 

Aleksandrs Kraiņukovs 

Igors Ļaksa 

3 Smart Logistics and Freight Villages Initiative (SmartLog) Igors Kabaškins 

4 Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master 

Program Graduates (iSecret) 

Boriss Mišņevs 

Mihails Savrasovs 

Dmitry Pavlyuk 

Irina Pticina 

Karina Kostjkina 

Aleksandrs Krivčenkovs 

5 COST Action TU1305 Social networks and travel behaviour Mihails Savrasovs 

6 COST Action TU1408 Air Transport and Regional Development (ATARD) Igors Kabaškins 

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/cost-action-tu1305-social-networks-and-travel-behaviour-0
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Dmitry Pavlyuk 

7 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 

 

8 COST Action TU1208 : Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar Aleksandrs Kraiņukovs 

Valerijs Kutevs 

9 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 

10 COST Action TU1208 : Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar Valerijs Kutevs 

Aleksandrs Kraiņukovs 

Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju un 

mācību literatūras publikācijas skaits 2017. gadā (DTF) sniegts tabulā (publikācijas indeksētas  

SCOPUS vai WoS datubāzē): 

 
Nosaukums Autori Žurnālā/krājumā nosaukums DOI 

On a reward rate estimation for the 

finite irreducible continuous-time 

Markov chain 

Andronov A. Journal of Statistical Theory and 

Practice, 11 (3), pp. 407-417. 

10.1080/15598608.2017.1282895 

Strategy for research development in 

the university. Case study of transport 

and telecommunication institute 

Kabashkin I., 

Yatskiv I., 

Savrasovs M. 

Transport and Telecommunication, 

18 (1), pp. 1-14. 

10.1515/ttj-2017-0001 

On Calculation of Estimators of 

Rational Regression Parameters 

Andronov A. Journal of Mathematical Sciences 

(United States), 221 (4), pp. 496-

500. 

10.1007/s10958-017-3244-4 

On Nonparametric Estimation of the 

Mathematical Expectation of a 

Function of Random Variables with 

Identical Distributions 

Andronov A. Journal of Mathematical Sciences 

(United States), 220 (6), pp. 650-

659. 

10.1007/s10958-016-3208-0 

Building on European scientific 

excellence to develop an educational 

program on intermodal connections for 

Latvia and the region 

Mitropoulos L., 

Adamos G., 

Nathanail E., 

Yatskiv 

(Jackiva) I., 

Kabashkin I. 

Transport, 32 (1), pp. 79-93. 10.3846/16484142.2017.1280851 

Markov-modulated multivariate linear 

regression 

Andronov A. Acta et Commentationes 

Universitatis Tartuensis de 

Mathematica, 21 (1), pp. 43-50. 

10.12697/ACUTM.2017.21.03 

Dynamic Reconfiguration of 

Architecture in the Communication 

Network of Air Traffic Management 

System 

Kabashkin I. IEEE CIT 2017 - 17th IEEE 

International Conference on 

Computer and 

InformationTechnology, art. no. 

8031497, pp. 345-350 

10.1109/CIT.2017.13 

Multi-purpose fibre optic system for 

automated vehicle's weighting-in-

motion and classification in 

applications of intelligent transport 

systems 

Grakovski A., 

Pilipovecs A. 

5th IEEE International Conference 

on Models and Technologies for 

Intelligent Transportation 

Systems, MT-ITS 2017 - 

Proceedings, art. no. 8005586, pp. 

610-615. 

10.1109/MTITS.2017.8005586 

Traffic flow short-term forecasting 

system design and prototyping: Case 

study of Riga city 

Savrasovs M. 5th IEEE International Conference 

on Models and Technologies for 

Intelligent Transportation 

Systems, MT-ITS 2017 - 

Proceedings, art. no. 8005588, pp. 

622-626. 

10.1109/MTITS.2017.8005588 

Resilient communication network of 

Air Traffic Management system 

Kabashkin I. Proceedings - 2016 Advances in 

Wireless and Optical 

Communications, RTUWO 2016, 

art. 

no. 7821875, pp. 156-160. 

10.1109/RTUWO.2016.7821875 

Simulation of Ground Vehicles 

Movement on the Aerodrome 

Alomar I., 

Tolujevs J., 

Medvedevs A. 

Procedia Engineering, 178, pp. 340-

348. 

10.1016/j.proeng.2017.01.061 

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
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A comprehensive analysis of the 

planned multimodal public 

transportation HUB 

Yatskiv I., 

Budilovich E. 

Transportation Research Procedia, 

24, 

10.1016/j.trpro.2017.05.067 

Simulation Modelling Application in 

Real-time Service Systems: Review of 

the Literature 

Faingloz L., 

Tolujew J. 

Procedia Engineering, 178, pp. 200-

205. 

10.1016/j.proeng.2017.01.096 

Methodology of OD Matrix 

Estimation Based on Video Recordings 

and Traffic Counts 

Savrasovs M., 

Pticina I. 

Procedia Engineering, 178, pp. 289-

297. 

10.1016/j.proeng.2017.01.116 

Hierarchical Criterion Approach 

for Architecture Structure Selection of 

Transportation Software 

Orlov S., 

Vishnyakov A. 

Procedia Engineering, 178, pp. 233-

242. 

10.1016/j.proeng.2017.01.104 

Channel dependability of the ATM 

communication network based on the 

multilevel distributed cloud 

technology 

Kabashkin I. Communications in Computer and 

Information Science, 756, pp. 589-

600. 

10.1007/978-3-319-67642-5_49 

Dynamics of Interaction between the 

Road Surface and Vehicle's Wheel in 

Fibre-optic System for Automatic 

Weighing in Motion of Transport 

Grakovski A., 

Pilipovecs A. 

Procedia Engineering, 178, pp. 5-12. 10.1016/j.proeng.2017.01.052 

Short-term Traffic Forecasting Using 

Multivariate Autoregressive Models 

Pavlyuk D. Procedia Engineering, 178, pp. 57-

66. 

10.1016/j.proeng.2017.01.062 

Risk modelling of blockchain 

ecosystem 

Kabashkin I. Lecture Notes in Computer Science 

(including subseries Lecture Notes 

in Artificial Intelligence 

and Lecture Notes in 

Bioinformatics), 10394 LNCS, pp. 

59-70.  

10.1007/978-3-319-64701-2_5 

Evaluating Riga Transport System 

Accessibility 

Yatskiv I., 

Budilovich E. 

Procedia Engineering, 178, pp. 480-

490. 

10.1016/j.proeng.2017.01.091 

Adult Students' Problems in the 

Distance Learning 

Pozdnyakova 

O., Pozdnyakov 

A. 

Procedia Engineering, 178, pp. 243-

248. 

10.1016/j.proeng.2017.01.105 

Design of Embedded Architecture for 

Integrated Diagnostics in Avionics 

Domain 

Kabashkin I. Procedia Engineering, 178, pp. 419-

426. 

10.1016/j.proeng.2017.01.081 

Optimization of ground vehicles 

movement on the aerodrome 

Alomar I., 

Tolujews J. 

Transportation Research Procedia, 

24, pp. 175-179. 

10.1016/j.trpro.2017.05.068 

Building, Verifying and Validating a 

Collision Avoidance Model for 

Unmanned Aerial Vehicles 

Lancovs D. Procedia Engineering, 178, pp. 155-

161. 

10.1016/j.proeng.2017.01.082 

Broadcast transponders for low flying 

unmanned aerial vehicles 

Lancovs D. Transportation Research Procedia, 

24, pp. 370-376. 

10.1016/j.trpro.2017.05.098 

The Role of Advanced Technologies of 

Vibration Diagnostics to Provide 

Efficiency of Helicopter Life Cycle 

Mironov A., 

Doronkin P., 

Priklonsky A., 

Kabashkin I. 

Procedia Engineering, 178, pp. 96-

106. 

10.1016/j.proeng.2017.01.070 

Review of intelligent transport 

solutions in Latvia 

Yatskiv I., 

Savrasovs M., 

Udre D., 

Ruggeri R. 

Transportation Research Procedia, 

24. 

10.1016/j.trpro.2017.05.064 

Safety and Security of Passenger 

Terminal: The Case Study of Riga 

International Coach Terminal 

Gromule V., 

Yatskiv I., 

Pěpulis J. 

Procedia Engineering, 178, pp. 147-

154. 

10.1016/j.proeng.2017.01.080 

Accessibility to Riga Public Transport 

Services for Transit Passengers 

Yatskiv I., 

Budilovich E., 

Gromule V. 

Procedia Engineering, 187, pp. 82-

88. 

10.1016/j.proeng.2017.04.353 

The Role of Communication and Meta-

communication in Software 

Engineering with Relation to Human 

Errors 

Misnevs B., 

Demiray U. 

Procedia Engineering, 178, pp. 213-

222. 

10.1016/j.proeng.2017.01.100 
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Knowledge Sharing Strategy as a Key 

Element of the H2020 Programme: 

Enhancing Excellence and Innovation 

Capacity in Sustainable Transport 

Interchanges (Alliance) Project 

Yatskiv I., 

Savrasovs M., 

Kabashkin I., 

Nathanail E., 

Adamos G., 

Mitropoulos L. 

Procedia Engineering, 187, pp. 458-

464. 

10.1016/j.proeng.2017.04.400 

Encoder Improvement for Simple 

Amplitude Fully Parallel Classifiers 

Based on Grey Codes 

Šarkovskis S., 

Jeršovs A., 

Kolosovs D., 

Grabs E. 

Procedia Engineering, 178, pp. 604-

614. 

10.1016/j.proeng.2017.01.119 

Performance Analysis of Wireless 

Communications for V2G Applications 

Using WPT Technology in Energy 

Transfer 

Krainyukov A., 

Krivchenkov 

A., Saltanovs R. 

Procedia Engineering   Volume: 178   

Pages: 172-181      

10.1016/j.proeng.2017.01.085 

Decision Making for the Software 

Architecture Structure Based on the 

Criteria Importance Theory 

Orlov S., 

Vishnyakov A. 

ICTE 2016   Book Series: Procedia 

Computer Science   Volume: 104   

Pages: 27-34 

  

Reliability of Sensor Nodes in Wireless 

Sensor Networks of Cyber Physical 

Systems 

Kabashkin I., 

Kundler J. 

ICTE 2016   Book Series: Procedia 

Computer Science   Volume: 104   

Pages: 380-384    

  

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”. 2000-2017. TSI, Riga, Latvia; 

• Conference “Research and Technology – Step into the Future”. 2002-2017, TSI, Riga, 

Latvia; 

• Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu 

izglītības problēmas” 2004.-2017. 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 

 

Arī jāatzīmē kā TSI cenšas piesaistīt pie pētniecības arī bakalaura līmeņa studentus organizējot 

pētnieciskus konkursus. Kopā ar uzņēmumu SIA “X InfoTech” TSI katru gadu organizē pētniecisko 

konkursu, kurš ir saistīts ar uzņēmuma tematiku -  biometrija, attēlu atpazīšanā, sejas 3D modeļa  

rekonstrukcija un citi. 2016.gadā konkursa piedalījās 3. studentu grupas, no kuriem viena komanda 

saņēma 1. vietu un  vel viena 2. vietu. Arī turpmāk ir plānots turpināt šo iniciatīvu. Aktīvi konkursos 

arī piedalās virziena studentu ar savam noslēgumā darbiem. 

 

 

 

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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Tabulā zemāk attēlotas DTF fakultātes esošās un plānotās indikatoru vērtības. 

 

 

18.  SADARBĪBAS UN INTERNACIONALIZĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

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

programma, kuras ietvaros katru gadu augstskola realizē 20 sadarbības līgumus par Erasmus+ 

apmaiņas programmas realizāciju ar partneraugstskolām no Beļģijas, Bulgārijas, Igaunijas, Itālijas, 

Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Slovākija, Spānijas, Vācijas un piedalās arī „Informācijas tehnoloģija, 

datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” virziena studējošie. Šī 

virziena studējošajiem ir iespēja īslaicīgi studēt 12 viesaugstskolās: 

Erasmus apmaiņas programmā 2016./2017. akadēmiskajā gadā no studiju virziena „Informācijas 

tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” piedalījās 3 

pasniedzēji, 2017./2018. gadam tiek plānoti 5 pasniedzēji.  

Aktīvu lomu sadarbībā un internacionalizācijā spēlē arī: starptautisko projektu realizācija, 

piemēram, DTF fakultātē 2016./2017.g. realizēts projekts Implementation of Software Engineering 

Competence Remote Evaluation for Master Program Graduates (iSecret), kur TSI bija liderpartneris.  

Būtisku lomu spēle DTF fakultātes akadēmiskā un zinātniskā personālā padalīšanās COST 

akcijās, kuru mērķis ir pieredzes apmaiņa un internacializācija.  

 

Indikatori Indikatora vērtība 

2016 2020 

Publikāciju skaits gadā / ievēlētā akadēmiskā personāla vienu PLE  88 (3.8) 100 (4.3) 

Akadēmiskā personāla skaita ar doktora grādu īpatsvars kopējā akad. personāla skaitā  65% 80% 

Zinātniskā personāla skaits  18 25 

Zinātnisko darbinieku ar doktora zinātnisko grādu skaits  14 20 

Piesaistīto nozares augstas klases speciālistu skaits  5 12 

Jauno zinātnieku skaits  6 10 

Ārvalstu viesprofesoru skaits no vēlētā akadēmiskā personāla skaita 6.7% 12% 

Eiropas Universitāte, ERASMUS+ līguma nozare Valsts 

1. Telekomunikāciju un pasta koledža Sofijā  Bulgārija 

2. Rumānijas-Amerikas Universitāte  Rumānijā 

3. Hāgenas Tālmācības universitāte Vācijā 

4. Otto fon Gīrikes Magdeburgas universitāte Vācijā 

5. Anadolu universitāte 

6. Bejkozas Profesionālā loģistikas skola 
Turcija 

7. Informācijas un tehnoloģiju koledža Zagrebā  Horvātija 

8. Vroclavas Tehniskā Universitāte Polija 

9. Deusto Universitāte 

10. Mursijas Universitāte 
Spanija 

11. Lulea tehniskā universitāte Zvedrija 

12. Žilinas universitāte Slovākija 

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
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Sadarbības veidu un formu raksturojums un novērtejums 

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 ikgadējā 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", „Atlant TEC”, „Cisco Corp.”, „Exigen Latvia”, „Accenture”, „Siemens”, 

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

ir ar uzņēmumiem ar XInfoTech 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 apmācības materiāliem; 

• 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; 

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

kā valsts, tā arī starptautiskā līmenī. Pēdējo gadu laikā 21 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. 

 

19.  ĀRVALSTU STUDĒJOŠO UN MĀCĪBSPĒKU PIESAISTES STUDIJU 

VIRZIENA IETVAROS NOVĒRTĒJUMS 

Ārvalstu studējošo piesaiste 

Ņemot vērā demogrāfisko krīzi Latvijā, TSI intensīvi piesaista ārvalstu studējošus. 2017.g. 

kopējais ārvalstu studentu skaits virziena programmās bija 118 studējošie gan krievu, gan angļu 

valodā. 2017.g. tika imatrikulēts 41 students. Visspopulārākā programma starp ārvalstu studentiem ir 
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akadēmiskā bakalaura studiju programma „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs” uz kuru 

piereģistrējušies vairāk nekā puse no ārvalstu studējošiem. Ļoti intensīvi attīstās arī ārvalstu  

studējošu prakses vizītes ERASMUS + programmu ietvaros. 2017g. TSI un DTF fakultātes 

akadēmiskais un pētnieciskais personāls praksē uzņēma 4 doktorantus: 

 

 

• Kahlouche Abdelaziz, Frères Mentouri, Constantine University, Laboratory of Transport 

Engineering and Environment; 

• Nika Tikanashvili, Georgian Aviation University; 

• Ioannis Karakikes, University of Thessaly; 

• Alfonso Bahillo, DeustoTech – University of Deusto 

Ārvalstu mācībspēku piesaiste 

Ārvalstu mācībspēku piesaiste DTF fakultātē ir apgrūtināta, jo pagaidām ārvalstu studējošo skaits 

nav liels, tajā paša laikā esošie likumdošanas ierobežojumi neļauj pieņemt štata ārvalstu pasniedzējus. 

Tomēr,  ņemot vērā globalizācijas un internacionalizācijas tendences augstākā izglītībā pasaulē un 

ārvalstu studējošo skaitu ikgadēju pieaugumu, viens no DTF fakultātes stratēģiskiem mērķiem ir 

paaugstināt ārvalstu pasniedzēju skaitu, kuri sadarbojas ar TSI. Pēdējo gadu laikā TSI pastāvīgam 

darbam  tika pieaicināti sekojoši ārvalstu pasniedzēji: 

• Prof. Eftihia Nathanail, University of Thessaly (Decision making methodologies); 

• Prof. Neils Rubenss, Standford University (Big Data) 

 

20.  STUDĒJOŠO MOBILITĀTES RAKSTUROJUMS UN NOVĒRTĒJUMS 

PĀRSKATA PERIODĀ 

Studējošo mobilitātē DTF fakultātē ir zemā, tas ir saistīts ar lielo tirgus pieprasījumu pēc dotās 

jomas speciālistiem. Faktiski jau otrā kursa beigas DTF fakultātes studējošie sāk strādāt un sakarā ar 

to viņu mobilitātē ir ierobežota.  Bieži DTF fakultātē tiek izmantoti projekti, lai nodrošināt PhD 

studentu un  maģistrantu mobilitāti. Pēdējā gada, ļoti aktīvi tika izmantotas projekta ALLIANCE 

mobilitātes iespējas (piedalīšanās apmācībās, piedalīšanās konferencēs un darba semināros). 

Izmantojot ALLIANCE projekta iespējas, PhD studentiem un maģistrantiem bija iespējā piedalīties 

sekojošos pasākumos: 

• 10th International Doctoral Students Workshop on Logistics (Magdeburg, Vācija) 

• Apmacības programma “Urban and Transportation planning” (Volos, Griekija) 

• 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility (Volos, Griekija) 

Bet studējošo mobilitātes paaugstinoša ir viens no prioritārajiem uzdevumiem virziena attīstībā. 

 

21.  KOPĪGAS STUDIJU PROGRAMMAS 

Pagaidām DTF fakultātē nav kopīgas studiju programmas, bet 2018.gadā plānotas pārrunas ar 

Mursijas universitāti par kopējo programmu datorzinātnes maģistratūras līmeni. Tikšanas ar  Mursijas 

Universitātes vadību jau  ir ieplānota un ir redzējums par  kopējo programmu attīstības jomu. 
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22.  STUDIJU VIRZIENA STARPTAUTISKAJĀ VIDĒ RAKSTUROJUMS UN 

NOVĒRTĒJUMS 

Ņemot vērā, ka Latvija ir ES locekle, un TSI stratēģiskais mērķis ir paaugstināt augstskolas 

atpazīstamību pasaules mērogā. TSI kā augstskola kopumā un atsevišķi tās mācībspēki un zinātnieki 

aktīvi piedalās daudzu Eiropas līmeņa specializēto organizāciju un asociāciju darbā:   

• OECD (Starptautiskā sadarbības un attīstības organizācija), 

• ECTRI (Eiropas transporta pētniecības organizāciju asociācija), 

• Asociācija Informatics Europe, 

• Eiropas Inženierzinātņu mācību iestāžu dekānu padome (European Engineering Deans 

Council), 

• Informācijas sistēmu asociācija (Association for Information Systems), 

• Eiropas Mazā biznesa un uzņēmējdarbības padome (European Council for Small Business and 

Etrepreneurship), u.c. 

DTF fakultātes akadēmiskais un zinātniskais personāls arī piedalās zinātnisko žurnālu 

redkoleģijās:  

• Journal “Transport” (ISSN 1392-1533), Lithuania, Lithuanian Academy of Science 

• Transactions on Transport Sciences” (ISSN 1802-971X), Czech Republic, Ministry of 

Transport 

• Baltic Journal of Modern Computing (ISSN 2255-8950 electronic; ISSN 2255-8942 

paperback), Estonia-Latvia-Lithuania 

• Journal on Transportation systems and Information Technology” (ISSN 2084-8005), 

University of Economics and Innovation, Poland, u.c. 

 

23.  IEPRIEKŠĒJĀ AKREDITĀCIJĀ SAŅEMTO REKOMENDĀCIJU 

IZPILDE 

 
Nr. Ekspertu rekomendācija Augstskolas 

aktivitāte 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Ieviešanas 

termiņš 

Rekomendācijas 

izpilde 

1 Paaugstināt viesdocētāju skaitu 1) Iekļaut budžeta 

izmaksās 

viesdocētāju 

piesaistīti 

2) Aktīvi piesaistīt 

ārzemju 

pasniedzējus un 

pētniekus  

1) Fakultātē 

2017.gadā ir 

ieplānots budžets 5 

ārvalstu docētāju 

piesaistei   

2) 2017. gadā tika 

piesaistīti 5 

zinātnieki  

3) Piesaistīti jaunie 

docētāji ar lielu 

pieredzi industrijā 

(kopā 5 docētāji)    

Patstāvīgi Izpildīts 

2 Paaugstināt prasības pret 

abiturientiem 

NA NA NA NA 

3 Paaugstināt ārējo sadarbību ar 

universitātēm un augstskolām 

Noslēgti sadarbības 

līgumi ar 

universitātēm un 

augstskolām 

Noslēgti līgumi ar: 

Latvijas 

lauksaimniecības 

Universitāti; 

Wroclaw university 

of Technology; 

Fizikālas 

enerģētikas institūtu; 

Fraunhofer Institute 

of Factory 

Patstāvīgi Izpildīts 
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Operations; 

Rīgas Tehnisko 

Universitāti; 

University of 

Thessaly; 

Vidzemes 

augstkolu; 

Talinn University of 

Technology; 

4 Paaugstināt Latgales filiāles 

kapacitāti 

NA NA NA NA 

5 Paaugstināt studējošo un jauno 

pētnieku iesaisti pētniecībā 

Studējošo aktīva 

iesaiste projektos, 

publicēšanas 

aktivitātes, 

konferences 

3 Postdoc projekti.  Patstāvīgi Izpildīts 

6 Piedāvāt iespēju apgūt stadiju 

kursus modulāri un/vai piedāvāt 

iespēju saņemt praktisko 

pieredzi uzņēmumos 

Noslēgti sadarbības 

līgumi ar 

uzņēmumiem un 

pētnieciskam 

institūcijām par 

praksi 

Noslēgti līgumi ar: 

SIA “X Infotech”; 

SIA “Advanced 

Vector Analytics”; 

Fizikālas 

enerģētikas institūtu; 

Elektronikas un 

datorzinātņu 

institūtu; 

Patstāvīgi Izpildīts 

7 Absolventu asociāciju izveide Izveidota 2016. 

gadā 

Darbojoša asociācijā Izveidota 2016. 

gadā 

Izpildītas 

 

24. 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.  

 

25.  PRIEKŠLIKUMI STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAI 

Lai pilnveidotu virzienu, laika periodā no 2018.- 2020.gadam plānotie sekojošie pasākumi: 

• Lekciju nodarbībās ietvert obligātas viesprofesoru, IKT industrijas, augstskolu un 

zinātnisko institūciju vadošo ekspertu lekcijas. Nodarbību organizēšana bakalauriem 

laboratorijas pētniecisko praktikumu veidā, tai skaitā arī uz sadarbības organizāciju 

pētniecības un ražošanas bāzes. 

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

• Izveidot jauno profesionālo programmu “Robotika”. 

• Uzsākt vismaz 50% fakultātē realizēto studiju programmu pasniegšanu tālmācībā. 

• Iegadāties ierīcē un aprīkot docētāju darbavietas katedrās atbilstoši šodienas universitātes 

prasībām. 

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

digitālo saturu. 

• 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.  

• Izstrādāt mārketinga materiālus, kuri demonstrē:  
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- fakultātes studiju programmu principiālās iezīmes, 

- fakultātes dažādu programmu absolventu karjeras izaugsmes kāpumu, 

• 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).  

• Piesaistīt papildmācībspēkus, tajā skaita ārzemju mācībspēkus. 

• Izskatīt iespēju nodrošināt docētāju apmācību mūsdienīgām tehnoloģijām, pieejām, 

programmatūrām (t. sk. stažēšanos IKT uzņēmumos). 

• Programmas doktorantus aktīvāk iesaistīt zinātniski pētnieciskajos projektos, kurus realizē 

TSI zinātniskais un akadēmiskais personāls. 

• Turpināt plaši pieaicināt vieslekcijām, vizītēm un Karjeras dienām  pārstāvjus no  E&IKT 

uzņēmumiem SIA „Lattelekom”, VAS „Latvenergo”, SIA „Bite”, SIA „Tele2”, SIA 

“Optron”,  VAS “Latvijas Gaisa Satiksme”, AS “SAF Tehnika” u.c. 

• Iekļaut studiju kursā „Mobilo un satelītu telekomunikācijas sistēmas” tēmu par valsts ētera 

frekvenču plānu, tās regulēšanu un likumdošanu (pieaicināt VAS „Elektroniskie sakari” 

speciālistus). 

• Plašāk iekļaut inženierzinātņu bakalaura programmas līmenī nodarbības laboratorijas 

praktikuma formā, kur studējošie patstāvīgi darbojas ar laboratorijas iekārtam pasniedzēja 

vadībā, iegūstot profesionālas prasmes un kompetences, neatkarīgi no studējošo skaita 

grupā. 

• Organizēt vasaras brīvlaika periodā “Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” 

programmas studējošiem pēc viņu izvēles papildus iespēju 2-4 k.p. iepazīstinošo praksi 

telekomunikācijas nozares uzņēmumos. 

• Atjaunināt diplomprojektu, bakalaura un maģistra darbu sagatavošanas vadlīnijas. 

• Attīstīt specializāciju "Enerģētikas sistēmu elektronika", lai sniegtu studentiem teorētiskās 

zināšanas un prasmes par spēka elektronikas ierīcēm, elektroenerģētikas sistēmām un 

tīkliem, elektriskām mašīnām un alternatīvās enerģētikas sistēmām, intelektuālā spēka 

elektroniku, mikroģeneratoru sistēmu tīklu organizēšana. 

• Iekļaut fakultātes budžeta subsidētās studiju vietas maģistratūras vai doktorantūras līmeni 

lai piesaistīt jaunus pētniekus un docētājus. 

• Piesaistīt jaunus pētniekus caur PostDoc programmu. 

 

Attīstības priekšlikumi arī ir izvirzīti katras studiju programmas ietvaros: 

 

Programmas nosaukums: Telemātika un loģistika 

Priekšlikumi programmas attīstībai: 

• Izskatīt iespēju nodrošināt docētāju apmācību mūsdienīgām tehnoloģijām, pieejām, programmatūrām 

(t. sk. stažēšanos IKT uzņēmumos) 

• Papildināt bibliotēku ar TSI mācību izdevumiem papīrā un elektroniskā formātā 

• Organizēt programmas studējošiem pēc viņu izvēles papildus iespēju 2-4 k.p. zinātniski pētniecisku 

praksi zinātniskās organizācijās 

• Iekļaut lekciju kursā obligātās vieslekcijas, kuras lasīs vadošie nozares speciālisti, t.sk. arī ārzemju 

vadošo augstskolu un organizāciju zinātnieki un speciālisti 

• Programmas doktorantus aktīvāk iesaistīt zinātniski pētnieciskajos projektos, kurus realizē TSI 

zinātniskais un akadēmiskais personāls 

Programmas nosaukums: Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs 
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Priekšlikumi programmas attīstībai: 

• Ievest virtuālu datoru izmantošanu studiju procesā 

• Atjaunot studijas programmatūras versijas un tehnoloģijas 

• Palielināt digitālo metodisko materiālo izmantošanas apjomu 

• Ievēlēt un iesaistīt studiju procesā vismaz 3 jaunus doktorus 

• Atjaunot centralizētu metodisko pakalpojumu programmas docētajiem digitālo materiālo 

sagatavošanai 

• Iegadāties ierīcē un aprīkot docētāju darbavietas katedrās atbilstoši šodienas universitātes prasībām 

• Turpināt masveidu IT uzņēmumu specialistu pieaicināšanu vieslekijas lasīšanai 

• Veicināt ERASMUS+ studentu apmaiņu 

Programmas nosaukums: Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli 

Priekšlikumi programmas attīstībai: 

• Izskatīt iespēju nodrošināt docētāju apmācību mūsdienīgām tehnoloģijām, pieejām, programmatūrām 

(t. sk. stažēšanos E&IKT ražošanas uzņēmumos un Cisco Akadēmijas instruktoru sertificēšana) 

• Veicināt ERASMUS+ pasniedzēju un studentu apmaiņu 

• Ievēlēt un iesaistīt studiju procesā vismaz 3 jaunus pasniedzējus (vēlams, ar doktora grādu E&IKT 

nozarē) 

• Papildināt bibliotēku ar TSI mācību izdevumiem papīrā un elektroniskā formātā. Nodrošināt 

programmas docētajam jaunas on-line studiju metodikas apgūšanu ar IT Helpdesk atbalsti 

(videoieraksti, telekonferences utt.), ka arī digitālas studiju līdzekļu sagatavošanu 

• Turpināt masveida E&IKT uzņēmumiem SIA „Lattelekom”, VAS „Latvenergo”, SIA „Bite”, SIA 

„Tele2”, SIA “Optron”,  VAS “Latvijas Gaisa Satiksme”, AS “SAF Tehnika” pieaicināšanu tikšanās, 

vieslekcijās, vizītes un Karjeras dienās 

• Iekļaut programmas priekšmetā „Mobilo un satelītu telekomunikācijas sistēmas” tēmu par valsts ētera 

frekvenču plānu, tās regulēšanu un likumdošanu (pieaicinājāt VAS „Elektroniskie sakari” speciālistus) 

• Iekļaut programmas C blokā (studējoša brīvas izvēles) ekonomikas, menedžmenta un projektu vadības 

priekšmetus, aktīvi popularizēt to iespēju studējošiem 

• Plašāk ievadīt inženierzinātņu bakalaura programmas līmenī studiju procesā nodarbības laboratorijas 

praktikuma formā, kur studējošie darbojas ar laboratorijas iekārtam zem pasniedzēja vadību, bet 

patstāvīgi, iegūstot profesionālas prasmes un kompetences, neatkarīgi no studējošo skaitu grupā 

• Organizēt vasaras brīvlaika periodā “Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” programmas 

studējošiem pēc viņu izvēles papildus iespēju 2-4 k.p. iepazīstinošo praksi telekomunikācijas nozares 

uzņēmumiem 

Programmas nosaukums: Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā 

Priekšlikumi programmas attīstībai: 

• Apsvērt līdzekļu piešķiršanu, kas tiks izmantoti lai organizēt lekcijas par aktuālākam problēmām 

nozarē. Augstāk minētās lekcijas var vadīt vadošie rūpniecības un pētniecības institūtu speciālisti. 

Iespējamas lekcijas tēmas: AS ALFA – analogu mikroshēmu ražošana; SAF Tehnika – ciparu sakaru 

uzdevumi, augstātrumu signālu apstrāde; EDI – asinhronu signālu ciparu apstrāde un citi 

• Konsultēties ar uzņēmējiem nepieciešamo speciālistu sagatavošanas jautājumā. Iegūta informācija 

palīdzes saprast, kādus priekšmetus ir nepieciešams ievest bakalaura studiju programmas struktūrā 

(piemēram, B un C priekšmetu blokiem). Uzņēmēji var nodrošināt stipendijas labākajiem studentiem  

• Pārskatīt bakalaura darba rakstīšanas prasības 

• Izstrādāt dokumentu, kas standartizē bakalaura darba pirmsaizstāvēšanas un aizstāvēšanas 

prezentācijas saturu 

• Ievēlēt un iesaistīt studiju procesā vismaz 3 jaunus pasniedzējus (vēlams, ar doktora grādu 

Elektronikas nozarē) 

Programmas nosaukums: Elektronika 

Priekšlikumi programmas attīstībai: 
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• Izskatīt iespēju nodrošināt docētāju apmācību mūsdienīgām tehnoloģijām, pieejām, programmatūrām 

• Attīstīt specializāciju "Enerģētikas sistēmu elektronika", lai sniegtu studentiem teorētiskās zināšanas 

un prasmes par spēka elektronikas ierīces, elektroenerģētikas sistēmas un tīkli, elektriskās mašīnas un 

alternatīvās enerģētikas sistēmas, intelektuālā spēka elektronika, mikroģeneratoru sistēmu tīklu 

organizēšana 

• Plašāk ievadīt nodarbības laboratorijas praktikuma formā, kur studējošie darbojas ar laboratorijas 

iekārtam zem pasniedzēja vadību, bet patstāvīgi, iegūstot profesionālas prasmes un kompetences, 

neatkarīgi no studējošo skaitu grupā 

• Izstrādāt mārketinga materiālus, kuri demonstrē studiju programmas principiālās iezīmes un  

programmu absolventu karjeras izaugsmes kāpumu 

Programmas nosaukums: Inženierzinātņu maģistrs elektronikā 

Priekšlikumi programmas attīstībai: 

• Piesaistīt maģistra studiju programmas studentus TSI projektos un piedāvāt oficiālus amatus 

universitātē  

• Piešķirt grantus iekšējiem projektiem, piedāvājot maģistra studiju programmas studentiem izveidot 

vairāku bakalaura studiju programmas studentu darba komandu. Uzdevumi: 

• maģistra studiju students apgūs projekta vadītāja prasmes; 

• bakalaura studiju programmas studenti iepazinās ar maģistra programmu, iemācās strādāt 

komandā; 

• pētījuma tēmas izvēli var veikt uz konkursa pamata. Pasniedzējiem jāpiedalās, kā 

konsultantiem. 

• Aktīvi veicināt studentu dalību vietējās konferencēs (ar docētajiem), galvenokārt RelStat 

• Sadarbībā ar EDI notestēt maģistra darba rakstīšanas dubultas vadības shēmu 

• Piedāvājumi mārketinga nodaļai 

• papildināt informāciju un pašreizējās izmaiņas maģistra studijas programmā oficiālajā tīmekļa 

vietnē; 

• aktīvāk reklamēt maģistra studijas programmu sociālajos tīklos. 

• Iepazīstināt  bakalaura programmas absolventus ar maģistra studijas programmas iespējam 

Programmas nosaukums: Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs 

Priekšlikumi programmas attīstībai: 

• Izskatīt iespēju nodrošināt docētāju apmācību mūsdienīgām tehnoloģijām, pieejām, programmatūrām 

(t. sk. stažēšanos IKT uzņēmumos) 

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

piekļuvi aktuālajai literatūrai tālmācības studentiem  

• Plašāk ievadīt maģistra programmas līmenī studiju procesā nodarbības laboratorijas pētnieciska 

praktikuma formā, kur studējošie darbojas ar laboratorijas iekārtam zem pasniedzēja vadību, bet 

patstāvīgi, iegūstot pētnieka prasmes un kompetences 

• Iekļaut lekciju kursā obligātās vieslekcijas, kuras lasīs vadošie IT nozares speciālisti, t.sk. arī ārzemju 

vadošo augstskolu un organizāciju zinātnieki un speciālisti 

• Palielināt maģistra darbu skaitu, kas tiek izstrādāti pēc uzņēmumu un organizāciju pasūtījuma 

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

programmu sistēmu laboratorijai (LAS) 

• Nodrošināt jauno disciplīnu ieviešanu programmā, kuri ir saistīt ar masiņ mācīšanas metodēm, Big 

Data analītiku, Big data inženieriju 

• Izskatīt iespēju organizēt kopprogrammu ar Mursijas Universitāti 

Programmas nosaukums: Informācijas sistēmu vadība 

Priekšlikumi programmas attīstībai: 

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

studiju priekšmetus:   

• Cloud Technologies and Services (2 KP) 
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• Big data (4 KP) 

• Decision Making Tools And Methods (2 KP) 

• Business Psychology (2 KP) 

• Requirements management (2KP) 

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

piekļuvi aktuālajai literatūrai tālmācības studentiem  

• Iekļaut lekciju kursā obligātās vieslekcijas, kuras lasīs vadošie IT nozares speciālisti, t.sk. arī ārzemju 

zinātnieki 

• Programmas maģistrantus aktīvāk iesaistīt zinātniski pētnieciskajos projektos, kurus realizē TSI 

zinātniskais un akadēmiskais personāls  

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

programmu sistēmu laboratorijai (LAS) 

• Noformulēt specialo piedāvājumu partneriem apmācībai MIS programmā  

 

 

TSI studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” direktors  

 

 

07.01.2018.  

Dr.sc.ing., As.profesors Mihails Savrasovs 


