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 Personas informācija 
 

Vārds / Uzvārds   Jeļena Baranova 
Tālrunis  (+371) 67100604  

   
E-pasts  Baranova.J@tsi.lv 

 

Darba pieredze 
 

Laika periods  No 1999.gada marta līdz šim laikam 
Profesija vai ieņemamais amats  Lektore,  Mācību organizatoriskā daļas vadošā speciāliste, fakultātes dekāna vietniece, asistente,  

inženiere, lietvede 
Galvenie pienākumi  1. Akadēmiskā aktivitāte 

2. Mācību procesu organizēšana  
Darba vietas nosaukums un adrese  Transporta un sakaru institūts, Lomonosova, 1, Rīga, LV-1019, Latvija 

Nozare  Izglītība 
 
 

Laika periods  1992. – 1999. 
Profesija vai ieņemamais amats  Transporta līdzekļu teorijas, aprēķina un konstrukcijas katedras inženiere                                                                                                                                                              

Galvenie pienākumi  Mācību procesu organizēšana  
Darba vietas nosaukums un adrese  Rīgas Aviācijas universitāte, Lomonosova, 1, Rīga, LV-1019, Latvija 

Nozare  Izglītība 
 

Laika periods  1985. – 1992. 
Profesija vai ieņemamais amats  Zinātnisko pētījumu sektora inženiere                                                                                                                                                              

Galvenie pienākumi  Dalība projektos 
Darba vietas nosaukums un adrese  Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts, Lomonosova, 1, Rīga, LV-1019, Latvija 

Nozare  Zinātne 
 

Izglītība 
 

Laika periods  1999 – 2001 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
 Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  Transporta un sakaru institūts 
Valsts vai starptautiskās klasifikācijas 

līmenis 
 Līmenis 24 Latvijas  Izglītības sistēma 

 

Laika periods  1980 – 1985 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
 Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte inženiera sistemotehnika kvalifikācija. 
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Izglītības iestādes nosaukums un veids  Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts 
Valsts vai starptautiskās klasifikācijas 

līmenis 
 Līmenis 24 Latvijas  Izglītības sistēma 

 

 Prasmes 
 

Dzimtā valoda  Krievu valoda 
 

Citas valodas  Latviešu valoda 
 Angļu valoda 

 
Komunikācijas prasmes  „Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē” TSI zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konferences 

organizācijas komitejas locekle ( kopš 2012 .gada) 
 

Organizatoriskās / vadības prasmes  • Mācību organizatoriskā daļas vadošā speciāliste (2007 – 2012), 
• Fakultātes dekāna vietniece (2005 – 2007) 
• Gala pārbaudījumu  komisijas sekretāre "Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs", "Dabaszinātņu 

maģistrs datorzinātnēs",  „Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā”,  „Inženierzinātņu maģistrs 
elektronikā" un „Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” programmās 

 
Ar darba pienākumiem saistītās 

prasmes 
 10 publikācijas 

 
Datorprasmes  Brīvi darbojos ar datoru Windows, Office 
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