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1. PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai
zinātniskās pētniecības darbībai, nodrošināt akadēmisko izglītību datorzinātnē un sagatavot
augsta līmeņa speciālistus datorzinātņu jomā ar dziļām teorētiskajām zināšanām un praktiskām
iemaņām, spējīgus neatkarīgi pieņemt lēmumus un veikt radošus zinātniskus pētījumus.
Mērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi:
•

nodrošināt studentiem apstākļus un iespējas apgūt prasmes un iemaņas savai zinātniskajai
un profesionālajai darbībai;

•

radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunās informācijas
tehnoloģijas, teorijas un produktus;

•

veicināt studentu prasmi mutiski, rakstveidā un ar mūsdienu informācijas tehnoloģiju
līdzekļiem parādīt, izskaidrot un aizstāvēt sava darba rezultātus;

•

radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp,
motivāciju turpināt mācības doktora līmeņa studiju programmās;

•

attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, pedagoģiskās iemaņas, prasmi patstāvīgi
risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos zinātnisku problēmu risināšanā.

2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU PRASMJU UN
ATTIEKSMJU FORMĀ
Datorzinātņu maģistru sagatavošana tiek organizēta, balstoties uz acīmredzamu prasību aptvert
visus nozīmīgākos zinātniskos virzienus datorzinātnēs. Noteiktais sagatavošanas profils nosaka
vēlamo profesionālo kompetenču sastāvu un saturu. Speciālistam, kurš ir sekmīgi apguvis kursus
datorzinātņu maģistru sagatavošanas programmā, var izvirzīt šādas prasības
jāzina:
teorētiskās informātikas, lietišķās matemātikas un informāciju tehnoloģiju jomas
attīstības mūsdienu tendences, zinātniskie un lietišķie sasniegumi;
• fundamentālas koncepcijas un sistēmmetodoloģijas; starptautiskie un profesionālie
standarti informācijas tehnoloģiju jomā;
• informācijas sistēmu un programmatūras dzīves ciklu atbalsta integrētās vides un
instrumentālo līdzekļu sistēmas (CASE-, CALS-tehnoloģijas);
• programmēšanas valodu un sistēmu stāvoklis un principiālās iespējas, kā arī situācija
programmēšanas valodu standartizācijas jomā;
• globālās informācijas infrastruktūras un tīkla lietišķo programmu arhitektūra un
funkcionēšanas principi;
• apmācības un zināšanu vadības mūsdienu tehnoloģiju organizēšanas un funkcionēšanas
principi;
•
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jāizprot:
• konceptuālās analīzes realizēšana un ontoloģiskās bāzes formēšana, risinot zinātniskus un
lietišķus uzdevumus informācijas tehnoloģiju jomā;
• teorētiskās informātikas un informācijas tehnoloģiju mūsdienu teoriju, metožu, sistēmu
un līdzekļu izmantošana zinātniski pētniecisko un lietišķo uzdevumu risināšanai;
• fundamentālo koncepciju, sistēmu metodoloģiju, starptautisko un profesionālo standartu
zināšanu informācijas tehnoloģiju jomā, integrētās vides un instrumentālo līdzekļu, tīkla
programmu un servisu izmantošana;
jāspēj:
• izmantot matemātiskās un informācijas modelēšanas metodes zinātnisko un lietišķo
uzdevumu risināšanai;
• veikt zinātniskos pētījumus un iegūt jaunus zinātniskos rezultātus;
• strādāt ar mūsdienīgu programm- un aparātnodrošinājumu; informācijas tehnoloģijām
zinātnisko pētījumu veikšanai;
• profesionāli adaptēties, apgūt jaunas pētījumu metodes un tehnoloģijas;
• izmantot praksē zināšanas par zinātniski pētniecisko un projektu darbu organizēšanas un
plānošanas pamatiem, izmantojot normatīvos dokumentus;
• profesionāli noformēt, iesniegt un prezentēt zinātniski pētniecisko un ražošanas
tehnoloģisko pētījumu rezultātus savas darbības profilā;
• patstāvīgi izvirzīt un risināt, atbilstoši mūsdienu zinātniskajam un tehniskajam līmenim,
zinātniskos un lietišķos uzdevumus teorētiskās informātikas, lietišķās matemātikas un
informacionālo tehnoloģiju jomā.
Tas ļaus izveidot studentam nepieciešamās profesionālās, instrumentālās, sistēmiskās un
personiskās kompetences, kuras ļaus viņam veikt profesionālo darbību tādās jomās kā:
• zinātniski pētnieciskais darbs teorētiskās informātikas un lietišķās matemātikas jomā, kā
arī jaunu informācijas tehnoloģiju izstrādes jomā;
• informācijas tehnoloģijas (IT), kuras ir realizētas IT sistēmu, produktu un servisu veidā,
piemēram, informācijas-skaitļošanas tīkli, datorsistēmas, informācijas sistēmas, datu
bāzes, informācijas kontenti, elektroniskās kolekcijas, tīklu pielikumi, sistēm- un lietišķā
programmnodrošinājuma produkti;
• programmēšanas valodas, informacionālo resursu apraksta valodas, specifikāciju valodas,
kā arī IT sistēmu, produktu un servisu projektēšanas un veidošanas instrumentālie
līdzekļi;
• IT sistēmu, produktu un servisu dokumentācija;
• IT administrēšanas un drošības vadības līdzekļi;
• IT veidošanas un ieviešanas projekti, atbilstošā projektu dokumentācija;
• IT dzīves cikla vadības standarti, procedūras un atbalsta līdzekļi;
• automatizācijai un reinženieringam pakļautie ražošanas procesi (biznesa procesi);
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3. PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
3.1. Programmas struktūra
DU studenta ieguldītā darba apjoma mērvienība ir kredītpunkts. Vienam kredītpunktam atbilst
darba apjoms 40 akadēmisko stundu apjomā. Tas ir salīdzināms ar Eiropā izmantojamo ECTS
sistēmu, lietojot koeficientu 1,5. Puse no laika atbilst kontaktstundām, kuras students pavada
auditorijā vai datorklasē kontaktējoties ar docētāju. Otra puse laika ir patstāvīgais darbs ar
literatūru, ar interneta resursiem, veicot praktiskos darbus individuāli vai kopā ar grupas
biedriem.
Programmas apjoms ir 80 KrP un strukturāli tājā var izdalīt 3 daļas:
• Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi -30 KrP
• Teorētisko atziņu aprobācija -30 KrP
• Maģistra darbs-20 KrP
Programmas struktūra atspoguļota 1.tabulā.

Nr.

Kursa nosaukums

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
[KrP: 30]
1.
Programmēšanas paradigmas, valodas
un programmu izstrādes sistēmas
2.
Tīklu operētājsistēmas
3.
Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas
4.
Programmnodrošinājuma izstrāde
5.
Intelektuālās sistēmas
6.
Vadība telekomunikāciju tīklos
7.
Matemātiskā modelēšana.
Diferenciālvienādojumi.
8.
Diskrētas dinamikas sistēmas I, II
Teorētisko atziņu aprobācija [KrP: 30]
1.
DBVS Oracle
2.
Programmatūras izstrādes
tehnoloģijas MS DotNet vidē
3.
Cilvēka un datora mijiedarbība
4.
Multimediju tehnoloģijas
5.
Audio un Video integrēšana
multimediju lietišķajās programmās
6.
Jaunu uzņēmumu novērtēšana
7.
Datorgrafikas algoritmi
8.
Informācijas aizsardzība

Pārbaudījuma
forma

eks.

1.tabula. Programmas struktūra

Kursa
KP

4

Docētājs

Dr.phys., doc. S.Ignatjeva

eks.
eks.
eks.
eks..
eks.
eks.

4
4
4
4
4

dif. iesk., eks.

4

Mag.comp.sc., asist. V.Vanaģelis

eks.
dif. iesk.

4

Dr.ing., doc. V.Kugeļevičs
Dr.ing., doc. V.Kugeļevičs

dif. iesk.
dif. iesk.
dif. iesk.

2
2

dif. iesk.
dif. iesk.
dif. iesk.

2
2
2

2

2

2

Mag.comp.sc., lekt. A.Vagalis
Dr.math., asoc.prof. A.Gricāns
Dr.ing., doc. V.Kugeļevičs
Dr.phys., doc. S.Ignatjeva
Mag.paed., lekt. I.Boļakova
Dr.habil.math., prof. F.Sadirbajevs

Dr.paed., doc. N.Bogdanova
Dr.paed., doc. N.Bogdanova
Mag.comp.sc., asist. V.Šilovs
Dr.oec., asoc.prof. A.Nikolajevs
Dr.paed., doc. N.Bogdanova
Mag.comp.sc., asist. V.Vanaģelis

dif. iesk.

10.

CAD/CAE/PLM sistēmu
projektēšanas metodes
Programmēšanas projekti

dif. iesk.

4

Dr. phys., doc. L.Kozlovskis

11.

Multimediju projekts

dif. iesk.

5

Dr.paed., asoc.prof. P.Drozdovs

12.

Publikāciju sagatavošana un
uzstāšanās konferencēs
Maģistra darbs
Kopā

dif. iesk.

9.

2

3
20
80

Dr.paed., asoc.prof. P.Drozdovs

Dr.paed., doc. N.Bogdanova
Informātikas katedras docētāji
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3.2. Programmas saturs un plāns
Maģistra pilna laika studiju programmas „Datorzinātnes” studiju plāns 2.pielikumā. Programmas
saturu var aplūkot 2.tabulā.
Visi studiju kursi ir sagrupēti moduļos. Ar moduli mēs saprotam to disciplīnu bloku, kuras veido
programmas sastāvā noteiktu savstarpēji saistītu veselumu, un var tikt vērtētas, kā visas
programmas struktūras loģiska apakšstruktūra.
2.tabula. Programmas moduļu struktūra
KrP

Moduļi

4

Programmēšana

14

8

8

10

4

9

23

Programmēšanas paradigmas, valodas un programmu izstrādes sistēmas
Programmatūras izstrāde
Programmnodrošinājuma izstrāde
Programmēšanas projekti
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas MS DotNet vidē
Cilvēka un datora mijiedarbība
Informācijas aizsardzība
Datori, tīkli un operētājsistēmas
Tīklu operētājsistēmas
Vadība telekomunikāciju tīklos
Datu bāzes
Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas
DBVS Oracle
Matemātika datorzinātnēs
Diskrētas dinamikas sistēmas I, II.
Intelektuālās sistēmas
Matemātiskā modelēšana. Diferenciālvienādojumi
Vizuālās informācijas apstrāde
Datorgrafikas algoritmi
CAD/CAE/PLM sistēmu projektēšanas metodes
Multimediju tehnoloģijas
Multimediju tehnoloģijas
Audio un Video integrēšana multimediju lietišķajās programmās
Multimediju projekts
Pētījumu rezultātu aprobācija
Publikāciju sagatavošana un uzstāšanās konferencēs
Maģistra darbs

80
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3.3. Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, studiju programma tiek veidota, pieņemta un uzlabota,
balstoties uz demokrātijas principiem. To paredz programmas docētāju un studentu iesaistīšanās
nepārtrauktā informācijas apmaiņas, studiju procesa izvērtējumā un atgriezeniskās saites
nodrošināšanas procesā.
Studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir:
• studiju programmas satura analīze, realizēšana un izvērtējums, kas tiek apspriests
Informātikas katedras sēdēs un DU DMF Domes sēdēs (veicot ikgadējo programmas
pašnovērtējuma ziņojumu analīzi), studiju programmas satura, studiju īpatnību
apspriešana starptautiskās konferencēs un ar ārzemju sadarbības partneriem;
• studiju procesa analīze un kontrole, ko veic, regulāri sekojot un analizējot studiju
programmas saturu DU DMF Domes sēdēs, Informātikas katedras sēdēs, studiju
kvalitāti (veicot studējošo aptauju pēc katra studiju gada), formālos un cita veida
programmas apguves sekmības rādītājus (studējošo sekmību, konkurētspēju darba
tirgū);
• studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas pastiprināšana, uzskatot to par būtisku
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu;
• sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem, organizējot tikšanās un diskutējot par darba
tirgus aktualitātēm un pieprasījumu, uzklausot ierosinājumus attiecībā uz studiju kursu
saturu;
• studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas turpmākās
attīstības iespējas un citus ar to saistītos aspektus.
Lielu ieguldījumu programmas kvalitātes nodrošināšanā sniedz studiju plānošanas semināri
pirms katra jaunā studiju gada, kad docētāji tiek aicināti izvērtēt iepriekšējā studiju gada pieredzi
un diskutēt par studiju procesa īstenošanu jaunajā studiju gadā. Tiek veikta studiju kursu
izvērtēšana pēc pārbaudījumu nokārtošanas. Kursa satura izvērtēšanu un saskaņošanu veic
attiecīgās katedras, nosakot kursu satura atbilstību jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem,
jaunākajai mācību literatūrai un salīdzinot tos ar atbilstošiem mācību kursiem Latvijas
Republikas, ES un citās līdzīgās augstskolu programmās. Par katra mācību kursa programmas
izstrādāšanu un papildināšanu ir atbildīgs programmā strādājošais docētājs.
Programmas direktors katra studiju gada beigās sagatavo studiju programmas pašnovērtējuma
ziņojumu, ko iesniedz SKNC un pēc apstiprināšanas DU Senātā publicē DU mājas lapā
(http: //dau.lv/post/sknc.php).
Kopējo studiju programmas vadību nodrošina DU Studiju padome, konkrēto jautājumu
risināšana ir DMF dekanāta un Informātikas katedras pārziņā. DU DMF dekanāts studiju procesu
organizē, pieaicinot nepieciešamo akadēmisko personālu. DMF dekanāta uzdevums ir studiju
plāna apstiprināšana, nodarbību saraksta sastādīšana un saskaņošana ar visām tajā iesaistītajām
struktūrvienībām. Studiju plānu un visas izmaiņas tajā apstiprina DMF Domes sēdē.
Informātikas katedras uzdevums ir atsevišķu studiju kursu apjoma un satura noteikšana, kā arī
mācībspēku izvēle saskaņā ar viņu specializāciju. Vadoties no iegūtās pieredzes programmas
realizācijā, Katedra izvērtē, apspriež Katedras sēdē un ierosina fakultātes Domei izmaiņas kursu
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apjomā, saturā un izkārtojumā. Katedra rūpējas arī par studiju procesa dokumentācijas
sagatavošanu.
Studiju kursu pasniegšanas metodiskie jautājumi tiek regulāri skatīti katedras sēdēs, noklausoties
un apspriežot pasniedzēju ziņojumus un ierosinājumus. Pēc eksāmenu sesijām tiek apspriesti to
rezultāti.
Studiju kursu pasniegšanas kvalitātes novērtēšana:
1. Pasniegšanas kvalitāti novērtē pēc studējošo aptaujas rezultātiem. Pēc pilna studiju kursa
noklausīšanās programmas vadība veic rakstisku studējošo aptauju. Aptaujas rezultātus
parasti apspriež Informātikas katedras sēdēs.
2. Pasniegšanas kvalitāti novērtē pēc nodarbību savstarpējiem apmeklējumiem.
Apmeklējumi arī parasti tiek apspriesti Informātikas katedras sēdēs.

4. STUDIJU REZULTĀTU UN PROGRAMMAS SATURA
SALĪDZINĀJUMS AR LĪDZĪGĀM STUDIJU PROGRAMMĀM LATVIJĀ
UN EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTĪS
4.1. Studiju programmu salīdzinājums ar Latvijas programmām
Daugavpils Universitātes maģistra studiju programma “Datorzinātnes” ir salīdzināma ar
analoģiskām programmām, kuras realizē Latvijas Universitāte un Transporta un Sakaru Institūts
(3.tabula). Programmu satura salīdzinājums ir veikts modulārās struktūras ietvaros, kura tiek
pielietota LU.
LU tiek nodrošinātas studijas piecos datorikas virzienos: datorzinātne, informācijas tehnoloģijas,
informācijas sistēmas, programmatūras inženierija un datoru inženierija. Tas ļauj nodrošināt
šaurāku specializāciju katrā virzienā. Datorzinātnes studijas ietver datorzinātnes matemātiskos
pamatus, sistēmu modelēšanu un mākslīgā intelekta problēmas.
TSI tiek īstenota viena divgadīga akadēmiskā datorzinātņu maģistra studiju programma.
Līdztekus matemātikai, programmās nozīmīgs uzsvars likts uz modernajiem datortīkliem,
mērījumiem un vadību telekomunikāciju tīklos, datu bāzu modernajām tehnoloģijām.
Aplūkojamā programma tiek realizēta ar reģionālās universitātes spēkiem un orientēta uz
reģionālo darba tirgu, kurš pieprasa arvien plašāku IT speciālista izglītojošo profilu, ar mērķi –
paaugstināt speciālista profesionālo mobilitāti. Tāpēc DU ir pieņemta Eiropas konsorcija
„Career Space” (http://www.careerspace.com) ieteiktā datorzinātņu izglītojošā virziena
paplašināta strukturizācija, kura paredz šī profila ietvaros, bez padziļinātu teorētisko zināšanu
iegūšanas, apgūt arī IT menedžmentu, programmnodrošinājuma un multimediju pielikumu
izstrādes principus. Tas nosaka programmas kursu satura veidošanu praktiski no visiem LU
pieņemtajiem moduļiem, un moduļa Multimediju tehnoloģijas iekļaušanu programmā, kura nav
LU un TSI programmās.
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4.2. Studiju programmu salīdzinājums ar ES valstu programmām
4.tabulā atspoguļots aplūkojamās programmas salīdzinājums ar divu Eiropas valstu maģistru
programmām, kuras veic speciālistu sagatavošanu datorzinātnēs - programmu “University of
Trento” (Itālija) un programmu “Saarland University” (Vācija).
Tabulā atspoguļots studiju kursu kopums vienā no iespējamām izglītojošajām trajektorijām,
kuras piedāvā katra universitāte. Eiropas universitāšu un DU programmas mācību plānu satura
salīdzinājums ļauj secināt par to atbilstību. Turklāt, Eiropas universitāšu programmās ir
paredzētas plašākas apmācību individualizācijas iespējas, ņemot vērā studenta personīgās
intereses. Šīs iespējas tiek realizētas piedāvājot vairākus izglītojošos virzienus vienas
programmas ietvaros, lielu izvēles kursu skaitu un studentu akadēmisko mobilitāti. DU
programmā apmācību individualizācija tiek realizēta caur maģistra darba tematikas pietiekami
brīvu izvēli.
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3.tabula. Studiju programmu salīdzinājums ar Latvijas programmām
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES NOSAUKUMS

LATVIJAS
UNIVERSITĀTE (LU)

TRANSPORTA UN SAKARU
INSTITŪTS (TSI)

DAUGAVPILS
UNIVERSITĀTE (DU)

Studiju programmas
nosaukums

Datorzinātņu maģistra studiju programma

Maģistra
studiju
programma Maģistra studiju programma
“Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”
„Datorzinātnes”

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs

Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs

Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs

Studiju programmas
īstenošanas ilgums un
apjoms

•

•

2 gadi – pilna laika klātienes studijas

•

•

Prasības, sākot studiju
programmas apguvi

2 gadi jeb 4semestri pilna laika
klātienes studijās 80 kredītpunktu
apjomā
2,5 gadi jeb 5 semestri nepilna laika
klātienes studijās 80 kredītpunktu
apjomā
3 gadi jeb 6 semestri nepilna laika
neklātienes studijās 80 kredītpunktu
apjomā

Bakalaura
grāds
datorzinātnēs,
matemātikā vai fizikā, vai bakalaura
grādu apliecinošs diploms par vismaz 3gadīgās bakalaura studiju programmas
izpildi, kuras studiju darba apjoms un
saturs atbilst LU datorzinātņu bakalaura
programmas A daļas prasībām, vai
augstākā profesionālā izglītība, kurā
ietverts
arī
atbilstošs
bakalaura
akadēmiskās studiju programmas saturs

•

2 gadi (pilna laika studijas); 80
kredītpunkti
2,5 gadi (nepilna laika studijas); 80
kredītpunkti

Augstākā izglītība (bakalaura grāds vai
tam pielīdzināma, ne zemāka par otro
līmeni profesionālā augstākā izglītība
attiecīgajā vai tam pielīdzināmā virzienā)

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs,
2.līmeņa vai tai pielīdzināmā augstākā
profesionālā
izglītība
informāciju
tehnoloģiju vai datorzinātņu jomā.
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DU maģistra akadēmiskās studiju programmas TSI maģistra akadēmiskās studiju programmas
„Datorzinātnes” studiju kursi
„ Dabaszinātņu maiģstrs datorzinātnēs” studiju
kursi

LU maģistra akadēmiskās studiju programmas
„Datorzinātnes” studiju kursi
Daļa

Programmēšana, t.sk.
Objektorientētā programmēšana
Tīmekļa programmēšana
Algoritmi, t.sk.
Ātru algoritmu konstruēšana un analīze
Programmatūras izstrāde, t.sk.
Sistēmu projektēšana
Programmatūras testēšana
Programmatūras kvalitāte
UML lietošana programmatūras izstrādē
Komponentbāzētā programmatūras izstrāde
Datori, tīkli un op.sistēmas, t.sk.
Datoru tīkli
Operētājsistēmas

Operētājsistēma UNIX

Datu bāzes, t.sk.
Datu bāzes
Datu noliktavas
Datizrace

A
B

KP

KP

4
X

4

•

Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas

KP

•

Modernā tīklu programmēšana

•

Lēmumu pieņemšanas metodes un
algoritmi
Skaitļošanas procesu un struktūru teorijas
pamati

4
A

X

•
12

6

•
•
•

B
B
B
B

•

B

Programmnodrošinājuma izstrāde
Programmēšanas projekti
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas
MS DotNet
Cilvēka un datora mijiedarbība

•
•
•

Programmatūras konstruēšanas modernās
tehnoloiijas
Programmatūras izstrādes kvalitāte
Modernās atvērtās sistēmas
Datoru likumdošana

8

0
B
B

•

•
•

Tīklu operētājsistēmas
Vadība telekomunikāciju tīklos

•
•
•
•
•

B

Tīklu operētājsistēmas
Modernie datortīkli
Universālie mobilie telekommunikāciju
tīkli
Tīklu analīze un projektēšana
Mērījumi un vadība telekomunikāciju
tīklos

8
B
B

•
•

Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas
DBVS Oracle

•

Datu bāzu modernās tehnoloģijas

B
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DU maģistra akadēmiskās studiju programmas TSI maģistra akadēmiskās studiju programmas
„Datorzinātnes” studiju kursi
„ Dabaszinātņu maiģstrs datorzinātnēs” studiju
kursi

LU maģistra akadēmiskās studiju programmas
„Datorzinātnes” studiju kursi
Daļa

Modelēšana un specifikācijas, t.sk.
Sistēmu modelēšana
Modernā biznesmodelēšana un imitācija
Zināšanu inženierija
Specifikāciju valodas
Datorzinātnes mat. pamati, t.sk.
Algoritmi, automāti un formālās valodas
Lietišķā kriptogrāfija
Mākslīgais intelekts
Vizuālās informācijas apstrāde, t.sk.
Datoru grafika
Attēlu apstrāde un analīze

A
B
B
B
B
B

KP

KP
12
X •

6
X •
X •
•

B

6
X •
•
X

Dinamisko sistēmu vadīšana

•
•
•

Intelektuālā datu apstrāde
Intelektuālās sistēmas
Optimizācijas teorija
Kriptogrāfiskās metodes un datorsistēmu
aizsardzība

10

Diskrētas dinamikas sistēmas I, II.
Intelektuālās sistēmas
Informācijas aizsardzība

4

Datorgrafikas algoritmi
CAD/CAE/PLM sistēmu projektēšanas
metodes
9

•
Studiju darbi un prakse, t.sk.

Multimediju tehnoloģijas
Audio un Video integrēšana multimediju
pielikumos
Multimediju projekts
23

24

•
A

X
•

Kopa:

•

•

•
•

Maģistra darbs datorzinātnēs

Matemātiskā modelēšana.
Diferenciālvienādojumi

X
X

Multimediju tehnoloģijas

Maģistra kursa darbs datorzinātnēs

2

B

B

KP

A

Publikāciju sagatavošana un uzstāšanas
konferencēs
Maģistra darbs

•

•

Zinātnes pētīšana
Maģistra darbs

X
80

80

14

4.tabula. Studiju programmu salīdzinājums ar ES valstu programmām
University of Trento ,Italy,
www.dit.unitn.it
Grāds
Programmas
apjoms
Studiju
ilgums
Programmas
struktūra

Programmas
saturs

Master of Science in Computer Science
120 ECTS
2 gadi
4 semestri
Vispārizglītojošie studiju kursi -24 ECTS
Nozares kursi-42 ECTS
Brīvās izvēles kursi-30 ECTS
Maģistra darbs 24 ECTS
• Aģentu orientēta programmatūras inženierija
• Zinātnes komunikācija
• Izpildāmība
• Skaitļošanas sarežģītība
• Datoru drošība
• Laiksakritības teorija
• Formālās metodes
• Cilvēka un datora mijiedarbība
• Informācijas tehnoloģija un intelektuālais
īpašums
• Programmatūras analīzes laboratorija
• Matemātiskā loģika
• Datortīklu drošība
• Organizāciju informācijas sistēmas
• Prasību inženierija
• Pētījumu metodoloģija
• Pētniecisks projekts par programmatūras
tehnoloģijām
• Zinātne, tehnoloģija un komercija
• Programmatūras analīze un testēšana
• Programmatūras projekta vadība
• Tehniskā rakstīšana

Saarland University, Germany,
http: //fr web.cs.uni-sb.de/

Daugavpils Universitāte
maģistra studiju programma „Datorzinātnes”

120 ECTS

Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs
80 KP=120 ECTS

2 gadi
4 semestri
Teorētisko atziņu izpētes obligātie
teorētisko atziņu aprobācija -90 ECTS

2 gadi
4 semestri
Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi -30 KP
Teorētisko atziņu aprobācija -30 KP

Master of Computer Science

Maģistra darbs -30 ECTS
• Algoritmi un datu struktūras
• Mākslīgais intelekts
• Automatizētie spriedumi
• Operētājsistēmas
• Kompilatoru izveide
• Sarežģītības teorija
• Datoru algebra
• Datoru arhitektūra
• Datorgrafika
• Kriptogrāfija
• Datu bāzu sistēmas
• Datu tīkli
• Ģeometriskā modelēšana
• Attēlu apstrāde un mašīnu redze
• Informācijas izguve un datu ieguve
• Ievads skaitļošanas loģikā
• Optimizācija
• Drošība
• Semantika
• Programmatūras inženierija
• Pārbaude (verifikācija)

kursi un

Maģistra darbs-20 KP
• Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
• Tīklu operētājsistēmas
• Diskrētas dinamikas sistēmas I, II
• Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas
• Programmnodrošinājuma izstrāde
• Intelektuālās sistēmas
• Matemātiskā modelēšana.
Diferenciālvienādojumi.
• Vadība telekomunikāciju tīklos
• DBVS Oracle
• Multimediju tehnoloģijas
• Audio un Video integrēšana multimediju
pielikumos
• Multimediju projekts
• Programmēšanas projekti
• Datorgrafikas algoritmi
• Programmatūras izstrādes tehnoloģijas MS Dot
NET
• Informācijas aizsardzība
• Cilvēka un datora mijiedarbība
• CAD/CAE/PLM sistēmu projektēšanas metodes
• Jaunu uzņēmumu novērtēšana
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5. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studējošo zināšanu novērtēšana un pastāvīgā darba kontrole tiek veikta semestra ietvaros paralēli
studiju darbam, proti, novērtēšanai ir nepārtraukts raksturs. Tas, pirmkārt, nodrošina
atgriezenisko saiti starp studējošo un docētāju noteiktā studiju kursā, ļaujot mācībspēkam
novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un, līdz ar to, arī pasniegšanas kvalitāti.
Otrkārt, tas nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi.
Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu mērķiem un
uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai
izglītības sasniegumu vērtēšanai.
Vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas
obligātā satura apguvi. Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir diferencētā ieskaite vai
eksāmens. Par katru studiju kursu vai studiju aktivitāti ieskaita kredītpunktus (KP), ja to apguves
līmenis ir pozitīvs.
Studējošo zināšanas saskaņā ar par valsts akadēmiskās izglītības standartu (MK 03.01.2002.
noteikumi Nr.2) tiek vērtētas pēc 10 ballu skalas. KP ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja
saņemts vērtējums 10 ballu skalā un tas nav bijis mazāks par 4 (gandrīz viduvēji).

6. PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
6.1. Izmantotās studiju metodes un formas
Lai sasniegtu vēlamo studiju kvalitāti, programmā paredzēts:
•
•
•
•
•
•

studiju metožu izmantošana, kuras akcentē atšķirību starp mācīšanu un pašapmācību;
studentu apmācība, izmantojot radošos uzdevumus un vingrinājumus, kas attīsta viņos
iniciatīvu;
metodiski saskaņotu teorētisko un praktisko studiju kursu izmantošana, kas nodrošina
apgūtā materiāla nostiprināšanas stabilitāti;
pastāvīga tehniskā un programmnodrošinājuma atjaunināšana;
studentu iepazīstināšana ar informācijas resursiem un savu zināšanu
atjaunināšanas/papildināšanas stratēģijām;
kolektīvās apmācības un telekomunikāciju tehnoloģiju izmantošanas veicināšana
studējošo sadarbības nodrošināšanai.

Programmas īstenošanā tiek izmantotas mūsdienu studiju praksei atbilstošas un daudzveidīgas
macību metodes:
•
•
•
•
•
•

lekcijas;
semināri, praktiskie darbi, laboratorijas darbi;
konsultācijas;
patstāvīgais darbs ar zinātnisko literatūru;
patstāvīga darba prezentācija;
darbs grupās.
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Studiju programmas docētājs L.Kozlovskis organizē nodarbības videokonferenču un klātienes
režīmā.
Mācību metodes tiek izvēlētas atbilstoši katra kursa izvirzītajiem mērķiem un specifikai.
Lekcijas un semināri visbiežāk tiek izmantoti teorētiskajos kursos. Kursos ar praktiskāku ievirzi
vispirms notiek teorētiski pamatotas ievadlekcijas, tad seko teoriju analīze un praktiskais darbs,
studenti veic individuālo darbu. Noslēgumā individuālā darbība var tikt pārrunāta un analizēta
gan semināra formā, gan arī studentu darba grupu ietvaros.
Semināros studenti uzstājas ar referātiem. Vadošās mācību metodes ir: problēmsituāciju analīze
un risinājumi, darbs mazās grupās, mācību testi, referātu sagatavošana un prezentācija, mācību
pētījumu veikšana, individuālo un grupu projektu izstrāde. Īpaša uzmanība tiek pievērsta
studenta patstāvīgajam darbam – studiju darbu un referātu sagatavošanai, literatūras analīzei,
uzdevumu risināšanai rakstu darbos auditorijā un mājas darbos, patstāvīgam darbam pie
programmproduktu izstrādes, citu praktisko iemaņu apgūšanai konkrētu funkciju veikšanai.
Docētājiem studenta patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta loma.
Mācību metodes ir vērstas uz patstāvīgas, kritiskas domāšanas iemaņu izstrādi studentiem. Tām
jāveicina studentu komunikācija, spēja darboties grupā, pārvarēt konfliktus, būt pārliecinātam,
stingram prasībās. Jāattīsta patriotisms, humānisma idejas, cilvēktiesību ievērošana, godīgums,
zināšanu radoša izmantošana, zinātniskās izziņas metožu apguve, zinātkāre, patstāvība darba
uzdevumu risināšanā.
Kā īpaša studiju forma var tikt uzskatīts arī dialogs starp pasniedzēju un studentu. Katram
pasniedzējam semestra sākumā ir jāiesniedz konsultāciju grafiks. Katru nedēļu noteiktos laikos
students var griezties pie pasniedzēja individuāli un diskutēt par studentu interesējošām tēmām.
Zināšanu novērtēšanā tiek izmantoti kontroldarbi, referāti, mutiski/rakstiski eksāmeni,
laboratorijas darbu aizstāvēšana.
Maģistra darbs ir apmācības forma, kas nostiprina teorētiskajos kursos apgūtās zināšanas tās
pielietojot zinātniskās pētniecības darbā. Maģistra darbs ir patstāvīgi realizēts pētniecības
projekts, kurš tiek aizstāvēts gala pārbaudījumu komisijā. Maģistra darbs ir studenta
kompetences apliecinājums dabaszinātņu maģistra grāda iegūšanai.
Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana parāda, vai studiju laikā students ir pietiekošā
apjomā apguvis teorētiskās zināšanas, attīstījis analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt
zinātnisku problēmu atbilstoši studiju programmas prasībām. Studiju programmas
“Datorzinātnes” studējošo maģistra darbu tēmu sarakstu var aplūkot 18.pielikumā.

6.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība dod iespēju docētājiem nepārtraukti pilnveidoties
savā profesionālajā darbā, jo, lai veiktu pētījumus, pētniekam jābūt informētam par jaunākajiem
atklājumiem un teorētiskajām atziņām savā pētniecības jomā. Otrkārt, pētnieciskais darbs prasa
būt kompetentam pētniecības metodoloģijā. Šīs zināšanas tālāk tiek izmantotas, vadot studentu
zinātniskos darbus. Treškārt, par pētnieciskā darba rezultātiem docētāji informē studentus savu
lasīto kursu ietvaros.
Docētāji piedalās starptautiskos projektos, apmeklē gan starptautiskās, gan Latvijas mēroga
konferences. Šīs aktivitātes nodrošina studentiem iespējas iepazīties ar aktuālām zinātniski
teorētiskajām atziņām un praktiskajiem pētījumiem, kas veikti gan pasaulē, gan Latvijā, jo
docētāji jaunākās atziņas no konferencēm integrē savu kursu saturā.
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Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība pozitīvi ietekmē studiju
procesu gan tiešā veidā, iesaistot studējošos pētnieciskajā darbībā, gan netieši, jo mācībspēki,
strādājot ar literatūru un jaunākajām publikācijām par daudzveidīgajiem pētnieciskajiem
jautājumiem, arī paši iegūst augstāku akadēmisko kompetenci, kā arī profesionālās iemaņas, kas
veicina studiju materiāla labāku izklāstu.
Iesaistot studentus pētniecībā, tiek turpinātas Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes tradīcijas,
kā arī veidota vienota pētnieciskā darba sistēma studiju programmas ietvaros. Tas studējošajos
izraisa interesi par daudzveidīgajiem pētījumu jautājumiem, un dod viņiem papildus pieredzi
saskatīt un risināt problēmas arī ārpus studiju programmas.
Programmas docētāji aktīvi piedalās gan valsts mēroga, gan arī starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs. Bez tam, liela daļa programmas docētāju vada, vai arī ir iesaistīti Latvijas Zinātnes
Padomes, DU projektu izstrādē, vai arī ir dalībnieki starptautiskajos projektos (skat.
7.pielikumā).

6.3. Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos
Studējošo pētniecisko prasmju attīstība ir viena no studiju programmas prioritātēm. Lai to
sekmētu, studējošie tiek veicināti piedalīties DU zinātniskajās konferencēs, Informātikas
katedras sadarbības partneru organizētajos semināros un arī katedras organizētajos semināros.
Kopš 2004.gada DU tiek izsludināti DU zinātniskās pētniecības projektu konkursi, kuros var
pieteikt ikviens DU programmās studējošais. Diemžēl šī iespēja pagaidām nav plaši izmantota,
taču perspektīvā tā paver plašas iespējas studējošo pētnieciskajām aktivitātēm.
Visplašāk studentu pētnieciskais darbs parasti tiek atspoguļots viņu maģistra darbos.
Informātikas katedrā ir izveidota laba prakse maģistra darbu tēmas un zinātniskos vadītājus
apstiprināt Informātikas katedras sēdē, kas sekmē savlaicīgu tēmas izvēli un tēmas atbilstību
studiju programmas virzībai.
Lai iepazītos ar citu valstu pētījumu pieredzi atbilstošajās jomās, gan docētājiem, gan
studējošajiem ir iespēja izmantot DU bibliotēkā un katedrās pieejamās publikācijas, un,
izmantojot bibliotēkas piedāvājumu, lietot Internetā specializētos pētniecības žurnālus,
zinātniskos rakstu krājumus un jaunāko literatūru gan latviešu valodā, gan svešvalodās.

7. PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
7.1. Programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
Studiju programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu un Latvijas
Republikas Augstskolu likumu. Esam veidojuši šo studiju programmu atbilstoši visām
Noteikumu par valsts akadēmiskās izglītības standartu (LR MK 2002.g. 3.janvāra noteikumi
Nr.2) prasībām. Uzskatām, ka šī studiju programma atbilst minēto normatīvo aktu formālajām
prasībām.
Studiju programma atbilst DU Satversmei un citiem studiju procesu regulējošiem dokumentiem.
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Studiju programmas
sastāvdaļas

5. tabula. Programmas sadalījums pa daļām un salīdzinājums ar valsts standartu
Prasības Ministru
Maģistra studiju programma
Kabineta noteikumos
"Datorzinātnes" (kredītpunkti)
(kredītpunkti)

Programmas apjoms
Teorētisko atziņu izpētes
obligātie kursi
Teorētisko atziņu aprobācija

80 kredītpunktu
ne mazāk kā 30 kredītpunktu

80 KR
30 KP

ne mazāk kā 15 kredītpunktu

30 KP

Maģistra darbs

ne mazāk kā 20 kredītpunktu

20 KP

Ar IT izglītības standartizācijas jautājumiem starptautiskā līmenī nodarbojas organizācijas ACM
(Association for Computing Machinery) un IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers). Šajā gadījumā IT virziens tiek traktēts plašā nozīmē, kā jebkāda tehniska
nodarbošanās, kura paredz datoru izmantošanu, nevis kā profesionāls virziens, orientēts uz
informācijas infrastruktūras un tās komponentu radītāju un ekspluatētāju sagatavošanu. IT jomas
profesionāļu sagatavošanas mācību-metodiskie pamati atspoguļoti dokumentos “Computing
Curricula 2001” (CC2001) un “Computing Curricula 2005” (CC2005). Šie dokumenti atspoguļo
mūsdienu prasības apmācības līmenim IT virzienā, kā arī attiecīgo studiju programmu
realizācijas principus un metodes. Starptautiskajā izglītības praksē IT jomas speciālistu
sagatavošanas virziens no 1989. gada guvis nosaukumu „Computing”. Datorzinātnes (Computer
Science) ir viens no „Computing” profilvirzieniem.
Prasību analīze, ko no IT jomas puses izvirza IT profesionāļiem, rāda, ka būtiskam izglītības
programmu daudzumam jābūt veltītam apmēram 30 – 35 tā saucamo kodola tehnoloģiju apguvei
šajā jomā, kuru zināšanas un prasmes izmantot, nosaka mūsdienu IT speciālista profesionālo
sagatavotību. Raksturīga IT profesijas īpatnība ir – šīs jomas profesionālim, lai arī ar kādu
darbības veidu viņš nenodarbotos, lielākā vai mazākā mērā jābūt apguvušam kompetences no
kodola tehnoloģiju spektra. Pie tam, konkrētās tēmas apguves līmenis būtiski mainās atkarībā no
darbības jomas. Kodola tehnoloģiju saraksts, kas mērogots Datorzinātņu jomai, pievienots
13.pielikumā. Tehnoloģiju mērogošanai pielietota Blūma klasifikācija, kurā augstākā atzīme „5”
atbilst kritiskam (būtiskam) dotās tēmas svarīgumam speciālista sagatavošanā, „0” – atbilst
situācijai, kad kompetence konkrētajam profilam ir nebūtiska.
Atbilstības analīze starp būtiskākajām kodola tehnoloģijām un programmas kursiem, kuri
nodrošina nepieciešamo šo tehnoloģiju apguves līmeni, atspoguļota 6.tabulā.
Jāņem vērā, ka zināms bāzes tehnoloģiju apguves līmenis tiek sasniegts jau bakalaura
programmā „Datorzinātnes”. Maģistra programma paredz augstāku līmeni. Programma aptver
lielāko kodola tehnoloģiju daļu un kopumā atbilst standartiem, kas tiek piedāvāti CC2005.
Programmā, tās harmonizēšanai, var ieviest kursus, kas būtu veltīti sekojošiem IT virzieniem:
•
•

dalītās sistēmas;
sistēmintegrācija.
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DBVS Oracle
Programmatūras izstrādes
tehnoloģijas MS DotNet vidē
Programmēšanas projekti
Multimediju tehnoloģijas
Audio un Video integrēšana
multimediju pielikumos
Multimediju projekts
Informācijas aizsardzība
CAD/CAE/PLM sistēmu
projektēšanas metodes
Cilvēka un datora mijiedarbība
Datorgrafikas algoritmi

Multimediju tehnoloģijas

Sistēmintegrācija

IT sociālie un ētiskie jautājumi

Programminženierijas pamati

IT drošības vadība

Tīkla tehnoloģiju izstrāde un
principi

Informācijas sistēmu izstrāde

Datu bāzu teorija



Intelektuālās sistēmas



Cilvēka – datora mijiedarbība

Tīkla tehnoloģiju konfigurēšana
un izmantošana

Programmēšanas paradigmas,
valodas un programmu izstrādes
sistēmas
Tīklu operētājsistēmas
Datu bāzu stratēģiskās
tehnoloģijas
Programmnodrošinājuma
izstrāde
Intelektuālās sistēmas
Vadība telekomunikāciju tīklos

Operētājsistēmu konfigurēšana
un izmantošana

Kursa nosaukums

Programmēšanas valodu teorija

6. tabula. Saistība starp IT jomas kodola tehnoloģijām un programmas saturu

































Aktīvu lomu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) sektora speciālistu sagatavošanas
sistēmas metodisko pamatu formēšanā ieņem Eiropas konsorcijs Career Space
(http://www.careerspace.com). Konsorcija dokumentos piedāvāta IT izglītības maģistra
programmas struktūra. Piedāvātajā modelī akcentētas šādas sadaļas:
• zinātniskā sagatavotība (Scientific Base) - fundamentālas zināšanas un metodikas,
ieskaitot matemātisko sagatavotību (tiek paredzēta stipra saikne starp zinātnisko bāzi un
kodola tehnoloģijām);
• tehnoloģiskā sagatavotība (Technology Base) – kodola tehnoloģiju pamatu apguve,
princips „apguve plašumā” tiek uzskatīts par svarīgu;
• sistēm domāšanas attīstīšana, lietišķo tehnoloģiju apguve (Application Base and Systems
Thinking);
• starppersonu un lietišķo īpašību attīstīšana (Personal & Business Skills), ieskaitot
komandas projektus, komercdarbības modelēšanu, pārrunu vadības mākslu, prezentāciju
sagatavošana utt.;
• projekts (Practical Work Experience);
• noslēguma (projekta) darbs (Project Work).
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Kopumā DU maģistra studiju programma „Datorzinātnes” atbilst šai struktūrai. Programmā nav
paredzēti specializēti kursi lietišķo un personas īpašību attīstīšanai, taču plaša spektra
starppersonu kompetenču un sistēmas kompetenču formēšana paredzēta praktiski visos
programmas kursos. Īpaši būtiski šajā ziņā ir kursi:
• Multimediju projekts;
• Programmēšanas projekti;
• Publikāciju sagatavošana un uzstāšanās konferencēs.
Secinājums: maģistra studiju programma atbilst gan starptautiskajiem, gan nacionālajiem
standartiem.

7.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem
gadiem
IT izglītības pieprasījums ir tieši atkarīgs no vispārējām tendencēm darba tirgū. Neskatoties uz
finansu un ekonomikas krīzi, salīdzinot ar citām biznesa nozarēm, IT bizness atrodas pietiekami
stabilā stāvoklī. Kopumā tikpat stabils ir arī pieprasījums IT speciālistu sagatavošanā un
pārkvalifikācijā. Vairākums ekspertu ir vienisprātis, ka IT speciālistu skaita pārsniegums Latvijā
nav gaidāms. Tiek prognozēta vien deficīta samazināšanās, kuru vērojām pēdējos gados, bet arī
tas nenozīmē masveida bezdarbu IT speciālistu vidū. Līdzekļu totālas ekonomijas apstākļos, par
vienu no vadītāju pamatuzdevumiem kļūst darbinieku profesionālā līmeņa un to darbības
efektivitātes paaugstināšana, tāpēc vairākums darba devēju veicina savu darbinieku
kvalifikācijas celšanu, atbalstot studijas maģistrantūrā.
Pieņemot darbā, situācija ir tāda, ka gan darba devēji, gan kadru aģentūras, izskatot IT jomā
augstāko izglītību apliecinoša diploma esību, kā darbiekārtošanas nepieciešamu nosacījumu,
visbiežāk nesaredz maģistra izglītības priekšrocības. Augstskolas beidzējiem uzrādītās darba
devēju pamatprasības pamatā ir personīga rakstura:
•
•
•
•
•
•
•

darba pieredze;
prasmes un iemaņas specialitātē;
prasmes pašprezentēties;
prasmes adaptēties;
karjeras plāns;
spējas mācīties (mācāmība);
sertifikātu esamība.

Programmas beidzēju nodarbinātības sadarbības ietvaros tika veikta darba devēju aptauja, kura
ļāva tiem precīzāk noteikt viņiem nepieciešamā speciālista kompetences modeli. Pirmajā anketas
daļā tika uzskaitītas 30 kompetences no trīs kategorijām: instrumentālās, starppersonu un
sistēmas (skat. 10.pielikumu). Katra kompetence tika vērtēta no tās nozīmīguma pakāpes darbā
un līmeņa, kāds ir vērojams maģistrantūras beidzējiem. Par vissvarīgāko ir jāatzīmē to
kompetenču izdalīšana, kuras tiek atzītas par ļoti svarīgām, bet raksturojas ar zemu sasniegumu
pakāpi. No to darba devēju, kuri piedalījās aptaujā, viedokļa pie šādām kompetencēm pieder:
•
•
•
•
•

projektu izstrāde un vadība;
pētnieciskās iemaņas;
spēja strādāt komandā;
spēja strādāt komandā ar dažādu profesionālo jomu pārstāvjiem;
spēja kontaktēties ar citu profesiju pārstāvjiem.
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Par pietiekami svarīgām darba devēji atzīst sekojošas instrumentālās kompetences:
•
•
•
•
•

spējas analizēt, apkopot un izvērtēt informāciju;
specifiskas/padziļinātas zināšanas savā profesionālajā jomā;
laika plānošana un vadīšana;
pamatzināšanas profesionālajā jomā;
spējas zināšanas lietot praksē.

Šo maģistrantūras beidzēju kompetenču līmeni darba devēji novērtē kā pietiekamu amata
pienākumu izpildei.
Darba devējiem piedāvātās anketas otrā daļa saturēja darba kompetenču sarakstu (saskaņā ar
starptautiskajiem СС2005 (rekomendācijas informātikas pasniegšanai augstskolā) rekomendāciju
materiāliem). Šis saraksts (skat. 11.pielikumu) kalpo kā orientieris dažāda veida praktisko
nodarbību izstrādei, ar mērķi - sagatavot programmas beidzējus praktiskai darbībai aktuāliem
darbības veidiem. Darba kompetenču kopumu nosaka darba devēju profesionālās apvienības,
balstoties uz socioloģiskajiem pētījumiem. Darba kompetenču saraksta adaptācijai konkrētam
reģionam un speciālistu sagatavošanas programmai, nepieciešama tā vīzija no darba devēju
puses, kuri pārstāv tās organizācijas, ar kurām programma tradicionāli sadarbojas un kuras rada
interesi no nākamo augstskolas beidzēju darbā iekārtošanas viedokļa. Kā visaktuālāko no
piedāvātā saraksta, darba devēji atzīmēja - Sistēmu izstrāde un Datu bāzu tehnoloģijas, to lielā
mērā nosaka firmu, kuras piedalījās aptaujā, darbības veids. Ieteikums papildināt sarakstu ar
mūsdienās visaktuālākajām kompetencēm atklāja, ka, līdztekus tradicionālajiem vēlējumiem
koncentrēt uzmanību konkrētiem instrumentālajiem līdzekļiem, ir pieaugusi praktiķu interese
sekojošiem programminženierijas jautājumiem:
• zināšanas par mūsdienīgām programmnodrošinājuma ražošanas/izstrādes metodoloģijām;
• zināšanas par mūsdienīgiem standartiem informacionālo sistēmu veidošanas/ radīšanas
jomā;
• zināšanas par programmprojektu pārvaldi dažādās dzīves cikla stadijās, ja ir ierobežoti
apstākļi laika ziņā, resursu ziņā un pretrunīgas prasības sistēmai.

8. STUDĒJOŠIE
8.1. Studējošo skaits
1.studiju gads: 12 studenti;
2.studiju gads: 6 studenti;

8.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
1.kursā imatrikulēto skaits - 12.

8.3. Absolventu skaits
Absolventu skaits no 2001. gada līdz 2008. gadam tiek piedāvāts 7.tabulā.
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7.tabula. Absolventu skaits
Iestāšanās gads
Ieguva grādu
2001
2002
16
2003
5
2004
11
2005
11
2006
7
2007
5
2008
8

8.4. Studējošo aptaujas un to analīze
2008./2009. studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmas
„Datorzinātnes” studējošo aptauja. Aptaujas anketas paraugs pievienots 14.pielikumā. Aptaujas
rezultātu kopsavilkums pievienots 17.pielikumā.
Programmas kursu vērtēšana rāda, ka lielākā daļa klausītāju kursu vadīšanas līmeni uzskata par
adekvātu to nozīmīgumam. Kā svarīgākos studenti atzīmē kursus:
• Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas;
• DBVS Oracle;
• Programmatūras izstrādes tehnoloģijas MS DotNet.
Diemžēl 2.studiju gada studenti brīvās izvēles studiju kursu „CAD/CAE/PLM sistēmu
projektēšanas metodes” nav izvēlējušies. Iespējams tas ir saistīts ar to, ka uz to brīdi studenti jau
bija savākuši nepieciešamo kredītpunktu daudzumu brīvās izvēles kursos.
Visi studējošie diezgan augstu vērtē maģistra darba izstrādes procesu un maģistra darbu
vadīšanas līmeni, bet nenovērtē publikāciju sagatavošanas svarīgumu un dalību konferencēs.
20% aptaujāto studentu, atbildot uz jautājumu “Vai jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?” atzīst, ka programmu var vērtēt ar visaugstāko vērtējumu. Vairākumu studentu pamatā
apmierina izvēlētā studiju programma kopumā un 80 % uzskata to par labu.
Studenti uzskata, ka studiju programmas nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem
materiāliem ir pietiekams (85%). Lai gan programmai pagaidām nav pietiekami daudz literatūras
drukātā veidā, toties elektronisko mācību un metodisko materiālu Informātikas katedrā ir ļoti
daudz.
No aptaujas rezultātiem izriet, ka 70% studentus apmierina izvēles kursu piedāvājums. Taču tas
neietekmē studentu vērtējumu par studiju programmas realizēšanu kopumā, to par apmierinošu
uzskata 100% un apmierināti ar sadarbību ar programmas docētājiem ir 90% studentu.
2009.gadā maģistra studiju programmas studentu aptaujāšanai tika izmantota arī anketa, kas tika
sagatavota IZM projekta „Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē ilgspējīgas attīstības
un nodarbinātības veicināšanai” ietvaros (15.pielikumā).
Aptaujas mērķis bija:
• Noskaidrot galvenos maģistra līmeņa izglītības ieguves motīvus;
• Noskaidrot, kā studējošie vērtē programmas infrastruktūru un studiju procesa
organizāciju;
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• Precizēt instrumentālo, starppersonu un sistēmisko kompetenču attīstības līmeni,
balstoties uz Dublinas indikatoriem;
• Noskaidrot, kādu kompetenču attīstīšana ir nepieciešama.
Aptaujas rezultātu analīze parādīja, ka:
• Lielākā daļa studējošo turpina studijas maģistrantūrā, cerot, ka zināšanas, kas iegūtas
universitātē, nodrošinās viņiem veiksmīgu turpmāko profesionālo darbību, kuru viņi
uzskata par pietiekami perspektīvu;
• Studējošie augsti novērtē maģistra diplomu kā tādu (tā saņemšanu) un tajā pat laikā
viņiem patīk pats mācīšanās process;
• Visaugstāk (4.6 piecu ballu skalā) studējošie vērtē studiju programmas materiāli tehnisko
bāzi un tehnisko līdzekļu izmantošanu studiju procesa laikā;
• Informatīvi-metodiskais programmas nodrošinājums kopumā tiek vērtēts apmierinoši,
praktiski visi studējošie atzīmē labo metodisko bāzi elektroniskā formā, kā arī
nepietiekamo literatūras daudzumu valsts valodā.
Kompetenču analīze ļāva noskaidrot, kuras kompetences ir būtiskākās un ir, tā sauktās, mērķa
kompetences, kuras studējošie uzskata kā būtiskākās darbam specialitātē, bet kuras nav attīstītas
uz iestāšanās brīdi maģistrantūrā. Pie šādam kompetencēm attiecas:
• Spēja zināšanas pielietot praksē;
• Rūpes par kvalitāti;
• Spēja strādāt patstāvīgi;
• Spēja mācīties;
• Profesionālo pamatzināšanu pilnīga pārzināšana;
• Spēja analizēt un strukturēt informāciju;
• Spēja pieņemt lēmumus savā darbības jomā;
• Spēja organizēt un plānot pētījumu;
• Problēmu identificēšana savā darbības jomā un spēja piedāvāt šo problēmu risinājumus.

8.5. Absolventu aptaujas un to analīze
Periodiski veiktajām absolventu aptaujām mērķis ir noskaidrot absolventu darbības jomu, viņu
karjeras izaugsmi, uzdevumu klasi, ko risina amata pienākumu ietvaros, kā arī pieprasītākās
zināšanas un prasmes. Interesanti ir arī noskaidrot kā absolventi novērtē iegūtās maģistra
izglītības lomu no karjeras izaugsmes viedokļa, vai karjeras stabilitātes viedokļa, savas
profesionālās kompetences paaugstināšanas un personisko īpašību attīstīšanas viedokļa.
Absolventu aptauja tika veikta 2009.gada maijā. Absolventu anketas paraugs un aptaujāto
absolventu saraksts ir pievienots 16.pielikumā.
Aptauja deva iespēju noskaidrot šādas likumsakarības:
• praktiski visi absolventi strādā specialitātē;
• darbības pamatjomas – IT industrija, izglītības sistēma, pašvaldību organizācijas, bankas.
• IT industrijas jomā lielākais darba piedāvājums ir no firmām, kas nodarbojas ar
autsortingu (ārvalstu programmpasūtījumu īstenošanu);
• noris pakāpeniska kvalificētu speciālistu pāreja no izglītības jomas uz IT industriju;
• maģistrantūras absolventi uztur kontaktus savā starpā un veicina viens otra darbā
iekārtošanos. Atsevišķās firmās strādā komandas, kas izveidotas no programmas
absolventiem;
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• praktiski visi absolventi akcentē iegūtās izglītības svarīgo lomu gan karjeras izaugsmē,
gan tam nepieciešamo profesionālo un personīgo kompetenču attīstīšanā;
• diemžēl tikai daži absolventi turpina vai vēlas turpināt izglītību doktorantūrā.

8.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju programmas realizācijā ir vērojama ne tikai iesaistot viņus
programmas darba izvērtējumā, piedaloties anketēšanās, bet arī risinot radušās problēmas studiju
programmas realizācijas laikā. Studējošie tiek aicināti aktīvi iesaistīties diskusijās par dažādiem
studiju procesa jautājumiem, par problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā, par korekcijām
studiju programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem.

9. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
9.1. Akadēmiskā personāla skaits
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Informātikas katedrā ir izveidota profesionālu, augsti
kvalificētu mācībspēku komanda, kas cieši sadarbojoties, strādā pie studiju satura un zinātnisko
pētījumu kvalitātes pilnveidošanas, regulāri izvērtējot programmu kvalitāti, organizējot dažādas
aktivitātes un projektus.
Programmas realizācijā piedalās 12 mācībspēki, visiem ir augstākā izglītība, 8 docētājiem ir
doktora grāds; 4 docētāji ir ar maģistra grādu.
8. tabula. Studiju programmā iesaistīto
docētāju zinātniskā kvalifikācija
Kvalifikācija
Skaits
Doktori
Maģistri

8
4

Studiju kursus vada: 1 profesors, 3 asociētie profesori, 4 docenti, 2 lektori un 2 asistenti. 9
docētāji strādā Informātikas katedrā.
9. tabula. Studiju programmā iesaistīto
docētāju akadēmiskā kvalifikācija
Kvalifikācija
Skaits
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti

1
3
4
2
2
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10. tabula Studiju programmas realizēšanā iesaistītais
akadēmiskais personāls

Nr.

Docētājs

Zinātniskais
grāds

Amats

Ievelēšanas
vieta

Pamata vai
blakus darbs DU

1.

S.Ignatjeva

Dr.phys.

docente

DU

Pamata

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A.Vagalis
A.Gricāns
V.Kugeļevičs
I.Boļakova
F.Sadirbajevs
V.Vanaģelis
N.Bogdanova
L.Kozlovskis
V.Šilovs
A.Nikolajevs
P.Drozdovs

Mag.comp.sc.
Dr.math.
Dr.ing.
Mag.paed.
Dr.habil.math.
Mag.comp.sc.
Dr.paed.
Dr. phys.
Mag.comp.sc.
Dr.oec.
Dr.paed.

lektors

DU
DU
DU
DU
DU
DU
DU
DU
DU
DU
DU

Pamata

asociētais profesors
docents
lektore

profesors
asistents
docente
docents
asistents

asociētais profesors
asociētais profesors

Pamata
Pamata
Pamata
Pamata
Pamata
Pamata
Pamata
Pamata
Pamata
Pamata

Programmā strādājošā akadēmiskā personāla CV skat 1.pielikumu.

9.2.Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Maģistra studiju programmas „Datorzinātnes” realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla
pētniecības virzieni saistīti ar mācībspēku specializāciju, ko pamatā nosaka viņu piederība
atbilstošām fakultātēm un katedrām.
Studiju programmā studējošo un akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu galvenie virzieni ir
šādi:
• programmnodrošinājuma inženierija, tajā skaitā arī multimediju tehnoloģijas (as.prof.
P. Drozdovs, doc. S.Ignatjeva, doc. N.Bogdanova, as. E.Puzinkevičs);
• datortīklu programmēšana (doc. L.Kozlovskis, doc. V.Kugeļevičs, lekt. I.Senkeviča, as.
V.Vanaģelis, lekt. A.Vagalis)
• modernā elementārā informātika un informātikas didaktika (doc. N.Bogdanova, lekt.
A.Vagalis);
• mākslīgais intelekts (lekt. I.Boļakova).
Programmā iesaistītie docētāji aktīvi iesaistās zinātniskajās konferencēs, simpozijos, kongresos
Latvijā, Baltijas reģionā un ārvalstīs, pilnveidojot savu zinātnisko darbību. Par akadēmiskā
personāla piedalīšanos zinātniskajās konferencēs un publikācijām skat. 7.pielikumu un,
8.pielikumu, 9.pielikumu, kur apkopota informācija par docētāju saņemtajiem sertifikātiem.
Katedras docētāji turpina celt savu profesionālo līmeni, studējot doktorantūrā, veicot pētījumus
par šādām tēmām:
•

Mag. paed. I.Boļakova studēja RTU doktorantūrā no 2002.g. līdz 2007.g. – tēma
„Induktīvās apmācības metodes klasificēšanas un prognozēšanas uzdevumos” (zin. vad.
Prof., dr.habil.sc.comp. A.Borisovs);
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•

Mag. comp. sc. E.Puzinkevičs uzsāka studijas TSI doktorantūrā 2005.g. – tēma
“Uzkrājumu vadības procesu modelēšana” (zin. vad. E.Kopitovs);

Docētāji aktīvi piedalās projektos:
•

2005. – 2006., PHARE projekts „Latgales inženiertehnoloģiju klastera izveide”
Nr.2003/004-979-06-03/1/0025

•

ESF fonda aktivitātes 3.2.5.2. „Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču
paaugstināšana atbilstoši starptautiskām sertifikācijas programmām”

•

ESF fonda aktivitātes 3.2.4.2. „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomiski svarīgās
nozarēs” projekts „Tālākizglītības e-kursa „Datordizains IT speciālistiem”
(VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0110/0094)

•

Nr. 2006/0075/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0071/0030 „Sociālo pedagogu un
klases audzinātāju profesionālo kompetenču paaugstināšana darbam skolā”

•

Nr.2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065 „Profesionālās augstākās
izglītības programmas „Informācijas tehnoloģijas” kvalifikācijas prakses sagatavošana”

•

Nr. 2006/0036/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0055/0199 ESF projekts „Inženieru
apmācības programmas izstrāde darbam ar CAD projektēšanas programmām (IAP
CAD)”,

•

Nr.: 2006/0245/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0053/0065” Informatīvā un tehniskā
aprīkojuma modernizācija matemātikas un tās pielietojumu studijām Daugavpils
Universitātē”

•

Nr 2006/0065/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0055/0007 "Informācijas tehnoloģijas
Latvijas novadu Informātikas skolotāju tālākizglītībai Tīmeklī"

•

Nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0113/0199 „Ventspils Augstskolas bakalaura
studiju programmas „Datorzinātnes” modernizēšana”

•

Nr. 17/22/22; DU līguma Nr. 11-47/2007/32 „Telpisku objektu formēšanas
konkurētspējas tehnoloģijas ar lāzeru 3D prototipēšanas metodi izstrāde”

9.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
nākamajiem 6 gadiem
Studiju programmas personāla atjaunošanas un piesaistes plānu īstenošanai nepieciešams veidot
ilgtermiņa stratēģiju, kurā jāievēro studiju programmu un atbilstošas profesūras attīstības
perspektīvas universitātē kopumā un atbilstošajās fakultātēs. Personāla attīstību jāsaista ar DU
zinātnisko projektu izmantošanas iespējām, lai rastu iespēju piesaistīt jaunos zinātniekus, kā arī
sniegtu papildus finansējumu strādājošajiem mācībspēkiem. Liels akcents personāla izaugsmē
DU tiek likts uz stažēšanās iespējām vai pieredzes apguvi ārzemēs. Kā būtiska iezīme ir jāatzīmē
iespēja izmantot radošos atvaļinājumus, ko katrs docētājs ir tiesīgs izmantot 6 gadu laikā. Īpaši
šādu iespēju DU izmanto doktoranti, lai pilnībā pievērstos promocijas darba uzrakstīšanai un
aizstāvēšanai, kā arī docenti, asociētie profesori un profesori, lai pievērstos monogrāfiju
rakstīšanai un pētniecības darbam. Jāatzīmē, ka DU ir visai izteikta mācībspēku motivācija, lai
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iegūtu attiecīgo akadēmisko kvalifikāciju un varētu pretendēt uz attiecīgo katedru izsludinātajām
akadēmiskā personāla konkursa vietām.
Tiek plānota docētāju akadēmiskā potenciāla attīstība, palielinot pamatdarbā strādājošo docentu
īpatsvaru studiju programmas īstenošanā, aktivizējot docētāju līdzdalību starptautiskos projektos
un pētījumu rezultātu publicitāti starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos.

10. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS
NODROŠINĀJUMS
10.1. Finansēšanas avoti
Studiju programmas īstenošanas finansējums tiek nodrošināts no valsts bud
ţeta līdzekļiem, ir
paredzēta arī iespēja studējošiem apgūt maģistra studiju programmu „Datorzinātnes”par maksu,
ko ik gadu apstiprina DU Senāts. Studiju maksu aprēķina pēc noteikta algoritma (skat.
6.pielikumu).
Iestāšanās gads

Uzņemti budžetā

Uzņemti par maksu

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

8
8
8
5
12
7
7

0
4
3
4
0
2
0

Studiju maksa Daugavpils Universitātē imatrikulētajiem studentiem (studiju līguma dati)
Studiju gads
2005
2006
2007
2008

1.stud. gads
600 Ls
700 Ls
850 Ls
1000 Ls

Kopā

2.stud. gads
660 Ls
770 Ls
980 Ls
1120 Ls

1260 Ls
1470 Ls
1830 Ls
2120 Ls

10.2. Materiāli tehniskais nodrošinājums
Maģistra studiju programma „Datorzinātnes” realizēšanai tiek izmantota DU materiāli tehniskā
bāze - tehniski nodrošinātas un kursu specifikai atbilstošas auditorijas un laboratorijas.
Studiju procesa nodrošināšanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, projektu un maģistra darba
izstrādei studiju programmā imatrikulētie studenti izmanto:
• 6 datorklases Informātikas katedrā (visās auditorijās ir ierīkots pieslēgums internetam);
• DU Multimediju centra tehnisko nodrošinājumu;
• DU Informācijas tehnoloģiju centra resursus.
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Studiju process pietiekamā daudzumā (skatīt 11.tabulu) ir nodrošināts ar:
•
•
•
•
•

kserokopēšanas tehniku;
vizuālās prezentācijas tehniku;
videofilmēšanas un videoreproducēšanas aparatūru, audiotehniku;
fotoaparatūru;
datortehniku.
11.tabula. Informātikas katedras materiālā bāze

NOSAUKUMS

7 datori
15 datori
14 datori
19 datori
12 datori
14 datori
5 datori
12 datori
1 portatīvais
dators +1
4 printeri
2 printeri
3 skaneri
UPS-8
Wacom tablet
Dators darbam
ar video
Dators darbam
ar video
Dators darbam
ar audio
18 datori
darbam ar CAD
Printeris
Printeris
Serveris
Printeris

RAKSTURLIELUMI

PIV 3.2 GHz, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 19” monitors, klaviatūra, pele, 100
Mb Ethernet, skaņas karte, video karte, DVD-R
PIV HT 2.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 19” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-RW, skaņas kartes
PIV 2.4 GHz, 512 Mb DDR RAM, 40 Gb HDD, 17” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-ROM, skaņas kartes
PIV 1.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 20 Gb HDD, 17” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-ROM, skaņas kartes
PIII 800, 256 Mb SDRAM, 10 Gb HDD, 17“ monitori, klaviatūras,
peles, 100 Mb Ethernet, DVD-ROM, skaņas kartes
PIII 700, 256 Mb SDRAM, 60 Gb HDD, 17“ monitori, klaviatūras, peles, 100 Mb
Ethernet, skaņas kartes
P 133, 32 Mb RAM, 2 Gb HDD, 15“ monitori, klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet
PC 386, 8 Mb RAM, 400 Mb HDD, 15” monitori, klaviatūras, peles, 10 Mb
Ethernet
Centino 1.7, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 15 XGA TFT,
DVD/CD-RW, 100 Mbit Ethernet
HP Laser Jet 4L, HP Laser Jet 1200
HP Desk Jet 1220C
HP Scan Jet 3c
SMART
digitizer with pen and drivers
PIV 1.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 20 Gb HDD, 17” monitors, klaviatūra, pele, 100
Mb Ethernet, skaņas karte, video karte Matrix DigiSuite LE, CD-ROM
PIV 3.2 GHz, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 19” monitors, klaviatūra, pele, 100
Mb Ethernet, skaņas karte, video karte Matrox RT, DVD-ROM
P 166 MMX, 64 Mb SDRAM, 2Gb HDD, 15“ monitors, klaviatūra,
pele, 10 Mb Ethernet, CD-ROM, skaņas karte
PIV 3.6 GHz, 1 Gb DDR RAM, 80 Gb HDD, nvideo Quadro FX560, 17” LCD
monitors, klaviatūra, pele, 100 Mb Ethernet, skaņas karte, DVD-ROM
HP Desk Jet 1220C
HP Laser Jet 5200TN
HP PROLINE
HP Laser Jet 2420 N

Datorklases pieejamas studiju programmas studentiem katru darba dienu. Informātikas katedrā
izveidots failu serveris, kur docētāji izvieto studiju kursu praktiskos uzdevumus studentiem.
Izveidots arī intranet serveris edu.csd.dau.lv, kur atrodami dažādu studiju kursu elektroniskie
mācību materiāli. Studējošajiem ir pieejams arī jaunizveidotais serveris cad.du.lv, kur izvietoti
mācību materiāli un uzdevumi automatizētās projektēšanas sistēmām CAD/CAE/CAM.
Studentiem un mācībspēkiem pieejams pastāvīgs internet un lokālā DU tīkla pieslēgums.
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10.3. DU bibliotēka
DU bibliotēkas fonds abonementā ir 311 753 vienības, to sastāda: grāmatas – 281 569,
periodiskie izdevumi – 30 184. Ja skatāmies mūsu programmas virzības interesējošo literatūru,
tad tālākais literatūras sadalījums pa atbilstošajām jomām ir: dabaszinātņu un matemātikas
zinātnēs kopā ir 36 824 grāmatu, t.sk. matemātikā – 9651 grāmatu, datorzinātnēs – 1274 grāmatu
un 6 žurnāli (nosaukumi), fizikā – 3556 grāmatu.
DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas datortehnoloģijas:
• Interneta pieslēgums;
• Elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);
• Automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas
kopprojekts ar Latgales Centrālo bibliotēku „Daugavpils reģiona publisko bibliotēku un
DU bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies
„Vienotas lasītāja kartes” sistēmā un no 2002.gada decembra lasītāji var izmantot 13
Latvijas lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus;
• Pilnu elektronisko tekstu datu bāze EBSCO Publishing (tā ietver 8 datu bāzes: Academic
Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Priemer, Newspaper Source, ERIC,
Business Wire News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition, Agrikola, Oxford
Journals Online, OCLC, Trial of Education, Management, Psychology);
• DU bibliotēka piedāvā šādas datu bāzes:
NR.

NOSAUKUMS

RAKSTUROJUMS

PIEEJAMĪBAS VIETA

1

Letonika

2

NAIS

Uzzinu un tulkošanas sistēma
internetā
Latvijas normatīvo aktu datu bāze

3
4
5
6

EBSCO
Cembridge Journal Online
Science Direct
WESTLAW International

Informācijas zāle,
lasītavas
Informācijas zāle,
lasītavas
Visā DU datortīklā
Visā DU datortīklā
Visā DU datortīklā
Informācijas zāle

7

HeinOnline

8

RUBRICON

9
10
11

SpringerLink
Lursoft
A-to-Z

12
13

LETAs arhīvs

14

NOZARE.LV

Aktuāla informācija 30
svarīgākajās Latvijas biznesa
nozarēs

15

World Bank e-library

Pasaules Bankas dokumenti un
publikācijas

https://www.e-likumi.lv/

Daudznozaru datu bāze
Daudznozaru datu bāze
Daudznozaru datu bāze
ES un ārvalstu juridisko
dokumentu un žurnālu datu bāze
Juridiskie žurnāli, ASV līgumi un
vienošanās, ASV augstākās tiesas
dokumenti
Universāla uzziņu izdevumu datu
bāze
Daudznozaru datu bāze
Laikrakstu pilnu tekstu datu bāze
Ārzemju elektronisko resursu
saraksts (žurnāli, grāmatas,
konferenču materiāli, standarti u.
c.)
Nacionālās ziņu aģentūras resursi
LR un ES normatīvie dokumenti

Visā DU datortīklā
Informācijas zāle,
lasītavas
Visā DU datortīklā
Informācijas zāle
Informācijas zāle,
lasītavas
Visā DU datortīklā
Informācijas zālē,
Lasītavā Parādes 1
Visā DU datortīklā

Informācijas zālē,
Lasītavās
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Iepriekšējos studiju gados ir palielinājušās iespējas iegādāties mācību un zinātnisko literatūru,
pateicoties DU bibliotēkas finansēšanas sistēmas sakārtošanai. Rezultātā DU bibliotēkas fondi un
Informātikas katedras literatūras klāsts ir palielinājies par vairāk nekā 300 dažādu datorzinātnes
nozaru grāmatām.
Plaši pieejama arī Latvijas izdevniecībās izdotā jaunākā literatūra. Pēdējos gados bibliotēkas
fonds ir papildinājies ar dažādu zinātnisko konferenču izdevumiem, kas apkopo un interpretē
dažādu ārzemju autoru avotus, analizē tos, salīdzina un padara pieejamus studējošiem,
nodrošinot kultūrkontekstu un materiālu izmantojamību.
Studējošajiem ir iespēja izmantot pašvaldību bibliotēku fondus. DU studenta apliecība
vienlaicīgi ir arī LR Bibliotēku informācijas tīklu konsorcija vienotā lasītāja karte, kas dod
tiesības studējošajiem izmantot jebkuras valsts bibliotēkas grāmatu fondus. Nepieciešamības
gadījumos papildus iespējas nodrošina interneta pieslēgums, kas ļauj izmantot Universitātes
abonētās datu bāzes.

11. ĀRĒJIE SAKARI
11.1. Sadarbība ar darba devējiem
Mūsdienu darba tirgus un studiju programmas studējošo un absolventu reālo darba vietu analīze
ļauj izveidot sekojošas darba devēju grupas:
• firmas, kas nodarbojas ar programmnodrošinājuma izstrādi un pakalpojumu sniegšanu
informācijas tehnoloģiju jomā;
• izglītības sistēmas iestādes;
• organizācijas, kas aktīvi izmanto IT;
Darba devēju saraksts ir pievienots 12.pielikumā.
Studiju programma īpaši cieši sadarbojas ar IT jomas pārstāvjiem. Sadarbība tiek realizēta šādos
virzienos:
• darba kompetenču, kurām ir jābūt absolventam no darba devēja viedokļa, saraksta
precizēšana;
• IT jomas speciālista, kas ir pieprasīts un konkurētspējīgs darba tirgū, kompetenču modeļa
vienota priekšstata veidošana;
• Darba devēju iekļaušana programmas pilnveidošanas procesā un studiju procesā, to
realizējot;
• Programmnodrošinājuma un mācību materiālu izmantošana, ko piedāvā darba devēji;
• Atsevišķu studiju kursu adaptēšana darba devēju vajadzībām.
Sadarbība ar darba devējiem tiek realizēta tādās formās kā:
•
•
•
•

Periodiska mērķtiecīga darba devēju un absolventu aptaujāšana;
Kopēja dalība projektos;
Neformālas intervijas, tikšanās, diskusijas;
Sarunas ar studējošajiem un absolventiem par viņu kompetences, darbā iekārtošanās un
karjeras izaugsmes problēmām.

31

Tradicionāli Informātikas katedra sadarbojas ar Daugavpils datorfirmām „LatInSoft” un „PRO
LINE D”.
Svarīgi darba tirgus objekti, kur pieprasīti augstas kvalifikācijas IT speciālisti, ir ārzonas
programmēšanas uzņēmumi. Viens no ārzonas programmēšanas jomas pārstāvjiem Latvijā ir
firma SIA „BTG” (Baltic Technology Group), kas pārstāv amerikāņu uzņēmumu UNISYS. Šīs
firmas Daugavpils filiālē uz 2009.gada maiju strādāja 2 programmas absolventi, 1 studējošais, 6
bakalaura studiju programmas absolventi, kuri plāno turpināt studijas maģistrantūrā. Firma ir
orientēta uz sadarbību ar izglītības programmām. Sadarbības ietvaros Informātikas katedras
studiju programmas saņēma izstrādes vidi AB Suit un mācību materiālus tās izmantošanai.
Autorizētais programmnodrošinājums jau adaptēts bakalaura un profesionālajā studiju
programmās, tiek plānota studiju kursa sagatavošanas maģistra studiju programmai. Firmas
pārstāvji augstu novērtē studiju programmas absolventus un rekomendē saviem darbiniekiem
studijas maģistrantūrā kā vienu no kvalifikācijas celšanas veidiem.

11.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Daugavpils Universitātes Informātikas katedras docētājiem ir izveidota laba sadarbība ar
Ventspils Augstskolas informācijas tehnoloģiju jomas docētājiem. Sadarbība ir gan, piedaloties
kopīgos ES līdzfinansētos projektos, gan piedaloties abu augstskolu (DU un Ventspils)
organizētajās konferencēs.
Studiju programmā iesaistītie docētāji pasniedz arī citās Latvijas augstskolās un piedalās to
rīkotajās zinātniskajās aktivitātēs.
Sadarbība notiek ar līdzīgām studiju programmām Latvijas augstskolās un ārvalstīs:
•
•
•
•

Murcia Universitāte (Spānija);
Šauļu Universitāte (Lietuva);
Kauņas Tehniskā Universitāte (Lietuva);
Baltkrievijas Nacionālā Tehniskā Universitāte (Baltkrievija).

Sadarbība ar minētajām augstskolām notiek konsultāciju un diskusiju veidā ar mērķi pilnveidot
programmu.
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12. PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS NĀKAMAJIEM SEŠIEM
GADIEM
12.1. Studiju programmas SVID analīze

Iekšējie nosacījumi

Stiprās puses

• pasniedzējiem ir kvalitatīva nepieciešamā
izglītība un liela pedagoģiskā un zinātniskipētnieciskā darba pieredze;
• kvalificēts un pieredzes bagāts mācību
palīgpersonāls;
• personāla pieredze projektu darbos;
• augsti kvalificēti un profesionāli sagatavoti
programmas absolventi;
• laba sadarbība ar DU struktūrvienībām,
Latvijas un ārvalstu izglītības un zinātniski
pētnieciskajām iestādēm;
• sadarbība starp mācībspēkiem un
studējošajiem, regulāra studiju programmas
attīstības izvērtēšana;
• studiju programma ir mērķtiecīgi orientēta
galvenokārt uz Latgales un citu
Austrumlatvijas reģionu vajadzībām;
• sadarbība ar darba devējiem.

Ārējie nosacījumi

Attīstības iespējas

• uz informācijas tehnoloģijām bāzēta IT
nozares optimizācija un uzturēšana ir
prioritāte Latvijā;
• darbaspēka tirgū ir pieprasījums pēc IT
speciālistiem;
• valsts tiekšanās celt izglītību jaunā
kvalitatīvā, tajā skaitā starptautiskā līmenī;
• tehnoloģiju daudzveidība (gan metodisko,
gan stratēģisko un taktisko), kas veicina
izglītības pakalpojumu kvalitātes celšanu.

12. tabula. SVID analīzes matrica
Vājās puses

• nepietiekams skaits publicēto materiālu, kuri
atspoguļo zinātniski-pētniecisko un metodisko
personāla darbību; neaktīva piedalīšanās
starptautiskās konferencēs;
• nepietiekams skaits diferencējošu izglītības
līmeni un saturu izglītības trajektoriju
(virzienu), kuras students var izvēlēties,
apgūstot specialitāti;
• nepietiekamais studējošo un mācībspēku
svešvalodu zināšanu līmenis;
• DU bibliotēkas samērā vājais nodrošinājums
ar mūsdienu zinātnisko literatūru un periodiku
latviešu un angļu valodās;
• nepietiekami tiek izmantotas studentu
apmaiņas programmu iespējas.

Risks

• budžeta finansējuma samazināšana;
• demogrāfiskās situācijas iespaidā var
samazināties potenciālo studentu skaits, kā arī
- pasliktināties uzņemto studentu sākotnējā
sagatavotība;
• konkurences pastiprināšanās izglītības
pakalpojumu tirgū;
• nepietiekami izmantotas finansējuma piesaistes
iespējas zinātnisko pētījumu veikšanai un
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai (LZP,
IZM u.c. granti, ES finansējums);
• darba devēju neprasme noformulēt precīzas
prasības IT jomas efektīva un konkurētspējīga
speciālista pastāvošajā darba tirgū
kompetencēm;
• sakarā ar strauju IT nozares attīstību,
pastāvīgas izmaiņas prasībās IT jomas
speciālistu kompetencēm.
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Attīstības iespējas

13. tabula. SVID analīzes matrica stratēģijas izvēlei

Stiprās puses

Stipro pušu izmantošanas stratēģijas maksimālās
atdeves iegūšanai no piedāvātajām iespējām

• saglabāt un attīstīt tradīcijas, pilnveidot
kadru potenciālu;
• pastāvīgi sadarboties ar reģiona
uzņēmumiem un organizācijām, dibināt
lietišķus kontaktus;
• jaunu studiju kursu izstrāde;
• studiju kursu satura pilnveidošana, studiju
kursu nodrošināšana svešvalodās;
• akadēmiskā personāla un studējošo
iesaistīšana zinātniski pētnieciskajos
projektos.

Vājās puses

Vājo pušu minimizācijas stratēģijas izmantojot
piedāvātās iespējas

• programmas absolventu atpazīstamības
veidošana, akcentējot speciālistu
sagatavošanas kvalitāti un efektivitāti;
• sadarbības ietvaros ar Microsoft it Academy,
Cisco Networking Academy turpināt darbu
pie programmnodrošinājuma vadošo
izstrādātāju autorizēto mācību kursu
integrēšanas un adaptēšanas studiju
programmā;
• docētāju zinātniskā un metodiskā potenciāla
paaugstināšana;
• iespēju robežās pilnveidot materiāli tehnisko
bāzi ar mūsdienu prasībām atbilstošu
aprīkojumu;
• aktivizēt studējošo iesaistīšanos
starptautiskās apmaiņas programmās
• iesaistīt studiju procesā darba devēju
speciālistus IT jomā.

Risks
Stipro pušu izmantošanas stratēģijas risku
minimizācijai

• izglītības satura un speciālistu sagatavošanas
struktūras transformācija atbilstoši darba tirgus
pieprasījumam;
• studentu aktīva un programmas absolventu
potenciāla izmantošana, lai attīstītu kontaktus
ar potenciālajiem darba devējiem;
• studentu un pasniedzēju piedalīšanās iespēju
dažādos konkursos, grantos, projektos,
līgumdarbos meklēšana, analīze un
izmantošana;
• jaunu mācību tehnoloģiju un aktīvu mācību
metožu izstrāde un ieviešana.
Vājo pušu un risku minimizācijas stratēģijas

• nemateriālās stimulēšanas paplašināšana
pasniedzējiem, kuri aktīvi piedalās
zinātniskajā pētniecībā, projektos un
līgumdarbos, disproporciju samazināšana
slodžu un bonusu sadalē;
• katedras darbinieku ieinteresētības
palielināšana savas kvalifikācijas
paaugstināšanā un zinātnisko grādu iegūšanā;
• studentu attieksmes pret programmas saturu,
formām, struktūru un mācību metodēm
monitoringa sistēmas pilnveidošana;
• turpmākais darbs jaunās paaudzes metodisko
materiālu veidošanā un modernizācijā, kuri
veic ne tikai informēšanas funkcijas, bet arī
vada studentu izziņas darbību.

12.2. Programmas attīstības plāns nākamajiem sešiem gadiem
Studiju programmas attīstība plānojama vienoti ar DU un Dabaszinātņu un matemātikas
fakultātes attīstību. Kā galvenos šajā attīstībā var izdalīt šādus virzienus:
•
•

veicināt studiju programmas absolventu izglītības turpināšanu, noslēdzot sadarbības līgumus
ar atbilstošām doktorantūras programmām;
attīstīt sadarbību ar līdzīgām studiju programmām gan Latvijā, gan Eiropā;

•

pilnveidot studiju kursus, kas veido iemaņas darbam komandā, imitē reālo projektēšanas
procesu, programmnodrošinājuma izstrādes un ieviešanas procesu;

•

pastāvīgi pilnveidot studiju programmu ar jauniem studiju kursiem;
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•

panākt optimālu nozares teorētisko un praktisko studiju kursu balansu;

•

izstrādāt un ieviest kompleksus projektus līdzdarbojoties speciālistu kolektīvam – dažādu
studiju gadu studentu un maģistrantu, ražošanas ekspertu, docētāju, zinātnisko darbinieku
kopprojektu izstrāde;

•

paplašināt elektronisko mācību līdzekļu piedāvājumu;

•

panākt, lai līdztekus esošajiem sertifikātiem (Microsoft Windows Server 2003, Cisco
Networking System, Unisys), studenti varētu iegūt arī citus starptautiski atzītus sertifikātus;

•

ar katedras darbinieku palīdzību un starptautiski sadarbojoties, veidot metodiskos materiālus
jaunajiem studiju kursiem un speckursiem;

•

iesaistīt studiju procesā ārvalstu speciālistus;

•

attīstīt zinātniskos pētījumus katedras vadošajos zinātniskās pētniecības virzienos
(programmēšanas inženierija, mūsdienīgas programmēšanas tehnoloģijas, multimediji,
loģistika, mākslīgais intelekts, PLM (Product Lifecircle Management));
turpināt regulāri paaugstināt docētāju kvalifikāciju, veicinot studijas doktorantūrā un dalību
zinātniskajās konferencēs;

•
•

strādāt pie studējošo un docētāju akadēmiskās mobilitātes paplašināšanas;

•

aktīvi piedalīties Eiropas projektos un pētījumos sadarbībā ar citām Latvijas un Eiropas
augstskolām;
attīstīt materiāli tehnisko bāzi pētījumiem (robottehnika, ārējo iekārtu vadība, superdatoru un
atbilstoša programmnodrošinājuma izmantošana zinātniskajiem pētījumiem, mūsdienīgu tīkla
tehnoloģiju attīstība).

•

35

1.pielikums.

DOCĒTĀJU CV

Nellija B OG DA NOV A
I eva B OĻ A K OV A
Pāvels DR OZ DOV S
Svetlana I G NA T J E V A
L eonīds K OZ L OV SK I S
V iktor s K UG E Ļ E V I Č S
Olga PE R E V A L OV A
E dvīns PUZ I NK E V I Č S
A ndr is V A G A L I S
V ilnis V A NA Ģ E L I S
A r mands G R I C Ā NS
F elikss SA DI R B A J E V S
A ndr ejs NI K OL A J E V S
V asilijs ŠI L OV S

Nellija BOGDANOVA
Personas kods

310567-10231

Adrese

Jātnieku 77a-70, Daugavpils, Latvija LV – 5410
M. tālr.: (+371) 54 45913,
e-mail: nelly.bogdanova@du.lv

Akadēmiskie nosaukumi
un zinātniskie grādi:

2005. Doktora zinātniskais grāds pedagoģijā
1995. Datorzinātņu maģistre
1984. Matemātikas un fizikas skolotāja

Izglītība:

1995.-2000.g – studija DU Pedagoģijas nozares Doktorantūrā
1995.g. Datorzinātņu maģistre
1989.g. Fizikas un matemātikas skolotāja

Darba pieredze:

No 2005.g. DU Informātikas katedras docente
2001.- 2005. DU Informātikas katedras lektore
1997. – 2001. DPU Informātikas katedras asistente
1989. – 2001. DPU Informātikas katedras vec.laborante

Pārvalda svešvalodas:

Latviešu valoda; krievu valoda (dzimtā); angļu valoda; vācu
valoda

Publikācijas
Boļakova I., Bogdanova N., Drozdovs P., Ignatjeva S., Jankoviče V., Perevalova O., Senkeviča
I. (2008). Metodiskie materiāli studiju programmes “Informācijas tehnoloģijas” studentiem.
Profesionālās kvalifikācijas prakses īstenošanai. DU. Informātikas katedra, 80 lpp.
Boļakova I., Ignatjeva S., Drozdovs P., Bogdanova N., Senkeviča I., Jankoviče V., Perevalova
O. (2007). Metodiskie materiāli profesionālās kvalifikācijas prakses vadītājem. DU. Informātikas
katedra, 60 lpp.
Bogdanova N. (2007). Classifications of Periodic Tiling. Proceedings of 5th International
conference “Person. Colour. Nature. Music”. Daugavpils, 242 – 253.
Bogdanova N. (2007). Data Representation Methods for Study Cource Development.
Proceedings of Spring University. Changing Education in a Changing Society. Klaipeda, Vol. 2,
18 – 23.
Bogdanova N., Ignatjeva S. (2007). Increase of Information Competence’s Level of University
Post Graduate Specialist. Proceedings of the 7th Conference on Baltic Studies in Europe.
Lüneburg, 30 – 31.
Bogdanova N. (2006).Tilings by Corel Draw tools. Abstracts of International Conference „Past
and Present of Natural Sciences in Daugavpils University”, Daugavpils: Saule, 15 – 17.
Bogdanova N. (2006). Data Representation Methods for Study Course Development. Journal of
Science Education. Vol.7, Special Issue. Bogota, 17 – 20.
Bogdanova N. (2005). Creating tiling by meaning of 2D graphics applications. Proceedings of
7th International Generative Art Conference “GA2004”. Milano, 287-296.

Bogdanova N. (2005). The use of information technologies for the analysis and design of the
methodology for a study course of computer graphics. Promocijas darbs. Daugavpils, 114 p.
Bogdanova N. (2005). Informāciju tehnoloģiju izmantošana datorgrafikas kursa metodikas
analīzei un projektēšanai. Promocijas darba kopsavilkums. Daugavpils, 40 p.
Bogdanova N. (2005). The use of information technologies for the analysis and design of the
methodology for a study course of computer graphics. Proceedings of 4th International
conference “Person. Colour. Nature. Music”. Daugavpils, 409 – 423.
Bogdanova N. (2004). Designing of Academic Courses on Base the Technology of Designing of
Information Systems. Proceedings of 7th International Conference “Generative Art 2004”.
Milano, 45 – 50.
Bogdanova N., Ilishko D., Kokina I. (2004). Rationale for extending altruistic bonds towards the
different other in a violent world. Proceedings of 7th ATEE Spring University Tartu, Tartu, 4551.
Bogdanova N. (2003). Context-modular Approach as the Hypertexts Construction Technology.
Proceedings 3rd International Conference “Person. Color. Nature. Music”, part 2. Daugavpils.
210 – 216.
Bogdanova N. (2003) Didactics Basics of Context-Modular Approach. Proceedings of
VIEWDET 2002 Viena International Working Conference – eLearning and eCulture. Wien:
Osterriesche Computer Gesellschaft, 21 – 26.
Bogdanova N. (2001) Context-modular Approach to Designing and Developing Multimedia
Educational Programs. Proceedings of the 2nd International Tempus DETECH Workshop» Using
Technology in Open Distance Learning”, Maribor, 139 – 145.
Bogdanova N. (2001) Принципы разработки пользовательских интерфейсов. 3.straptautiskās
zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzekne, 245. – 247.
Bogdanova N. Ignatjeva S. (2001) ADO tehnoloģija. Izmantošana programmās Visual Basic un
Delphi. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu
krājums. Daugavpils: Saule, 163.-164.
Bogdanova N. (2000) Multimediju izglītojošo programmu projektēšana. Starptautiskās
zinātniskās konferences materiāli Rēzekne, 116.- 120.
Bogdanova N. (2000) MS Excel laboratorijas praktisko darbu programma. Starptautiskās
zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne. 112.- 116.
Bogdanova N. (2000) Datu bāzes JET drošības organizācijas principi. Daugavpils Pedagoģiskās
universitātes 8.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 130.-131.
Bogdanova N., Ignatjeva S. (2000) Programmējamo interfeisu problēmas. 2.starptautiskās
zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils, 278.-283.

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs:
5th International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 2007,
October. Classifications of the Periodic Tiling.

5th International Scientific Conference „Information Society and Modern Business”. Ventspils,
2007, September. Using Adobe Photoshop and Matlab for the Analysis of Color Images.
7th Conference on Baltic Studies in Europe. Lüneburg, 2007. Increase of Information
Competence’s Level of University Post Graduate Specialist.
ATEE Spring University Klaipeda 2007. Data Representation Methods for Study Cource
Development.
International Conference “Past and Present of Natural Sciences in Daugavpils University”,
Daugavpils, February 1-3, 2006. Tiling by Corel Draw Tools.
4th International Scientific Conference „Information Society and Modern Business”. Ventspils,
2005, July. The use of information technologies for the analysis and design of the methodology
for a study course of computer graphics.
4th International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 2005. The
use of information technologies for the analysis and design of the methodology for a study
course of computer graphics.
7th International Generative Art Conference “GA2004”. Milano. 2004. Designing of Academic
Courses on Base the Technology of Designing of Information Systems.
7th ATEE Spring University Tartu, 2004. Rationale for extending altruistic bonds towards the
different other in a violent world.
6th ATEE Spring University Riga. 2003. Didactic Aspects of Contex-modular Approach.
3rd International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 2002.
Context-modular Approach as the Hypertexts Construction Technology.
2nd International Tempus DETECH Workshop “Using Technology in Open Distance Learning”.
Maribor, Slovenia, 2001. Context-modular Approach to Designing and Developing Multimedia
Educational Programs.
2nd International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 2002.
Daugavpils, 2000. Problems of Programming Interfaces.
3.straptautiskās zinātniski praktiskās konference. Rēzekne, 2001. Принципы разработки
пользовательских интерфейсов.
Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību. Starptautiskās
zinātniskās konference. Rēzekne. 2000. MS Excel laboratorijas praktisko darbu programma,
Multimediju izglītojošo programmu projektēšana.

Sertifikāti
Certificate 2124: Programmēšana as C#. (40 stundas, 04/08/2006)
Certificate 2541: Datu piekļuves pamatpaņēmieni ar Microsoft Visual Studio 2005. (24 stundas,
09/08/2006)
Certificate 2543: Pamati tīmekļa programmēšanai ar Microsoft Visual Studio 2005. (24 stundas,
16/08/2006)

Certificate 2544: Padziļinātais kurss tīmekļa izstrādāšanā ar Microsoft Visual Studio 2005. (16
stundas, 18/08/2006)
Certificate 2548: Sadalīto programmu izstrādes pamati izmantojot Microsoft Visual Studio 2005.
(24 stundas, 25/10/2006)
Certificate 2549: Pazilinātais sadalīto programmu izstrādei ar Microsoft Visual Studio 2005. (24
stundas, 30/10/2006)
Certificate 1846: Microsoft Solutions Framework būtība (programmatūras izstrādes projektu
vadīšana) (24 stundas, 02/11/2006)

Pedalīšanās projektos
„Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču paaugstināšana atbilstoši
starptautiskām sertifikācijas programmām”
Nr.2006/0094/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0113/0094
„Sociālo pedagogu un klases audzinātāju profesionālo kompetenču paaugstināšana darbam
skolā” Nr. 2006/0075/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0071/0030
„Profesionālās augstākās izglītības programmas „Informācijas tehnoloģijas” kvalifikācijas prkses
sagatavošana” Nr.2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065

Ieva BOĻAKOVA
Personas kods

040974-11146

Adrese

18.Novembra 89-18, Daugavpils, Latvija LV – 5400
e-mail: ieva.bolakova@du.lv

Akadēmiskie nosaukumi
un zinātniskie grādi:

1999 - Pedagoģijas maģistra grāds Informātikas mācību
metodikas apakšnozarē
1997 - Datorzinātņu bakalaura grāds

Izglītība:

2002.-2007.g. – studijas RTU Inženierzinātņu doktorantūrā
1997.-1999.g. – studijas DU maģistrantūrā
1992.-1997.g. – studijas DPU Fizikas un matemātikas
fakultātē

Darba pieredze:

No 2003.g. – Daugavpils Universitāte, Informātikas katedra,
lektore
2002.-2003. – Daugavpils Universitāte, Informātikas katedra,
asistente
2000.-2002. – Daugavpils Universitāte, Informātikas katedras
Informācijas Tehnoloģiju centrs, kontu administratore,
asistente
1997.-2000. – Daugavpils Pedagoģiskā universitāte,
Informātikas katedra, vecākā laborante
1995.-1997. – Daugavpils 13. bērnudārzs, audzinātāja

Pārvalda svešvalodas:

krievu valoda; angļu valoda

Publikācijas
Boļakova I., Bogdanova N., Drozdovs P., Ignatjeva S., Jankoviče V., Perevalova O., Senkeviča
I. (2008). Metodiskie materiāli studiju programmes “Informācijas tehnoloģijas” studentiem.
Profesionālās kvalifikācijas prakses īstenošanai. DU. Informātikas katedra, 80 lpp.
Boļakova I., Ignatjeva S., Drozdovs P., Bogdanova N., Senkeviča I., Jankoviče V., Perevalova
O. (2007). Metodiskie materiāli profesionālās kvalifikācijas prakses vadītājem. DU. Informātikas
katedra, 60 lpp.
Bolakova I., Kuleshova G., Uzhga-Rebrov O. (2007). Processing Sociological Questioning
Results Using Procedures Of Robust Statistics. Scientific Proceedings Of Riga Technical
University, 5.sērija, 31.sējums: 26-33. ISSN 1407-7493
Boļakova I. (2005). Induktīvās apmācības izmantošana datu kopā ar nevienmērīgu piemēru
sadalījumu klasēs. Rīgas Tehniskās universitātes 46.starptautiskā zinātniskā konferences
materiāli,Rīga
Boļakova I. (2005). 11.Starptautiskā zinātniskā konference “MENDEL’2005”, Brno, Čehija.
„Classification of Statistical Data Using Inductive Learning Algorithms”, konferences materiāli,
Brno, 69 - 72

Boļakova I. (2004). 10.Starptautiskā zinātniskā konference “MENDEL’2004”, Brno, Čehija.
„Knowledge Acquisition by Inductive Learning Methods”, konferences materiāli, Brno, 178 181
Boļakova I. (2003). Rīgas Tehniskās universitātes 44.starptautiskā zinātniskā konference,
“Advantages of the use of algorithm CN2 for classification rules induction of the Latin alphabet
letters”
Boļakova I. (2002). Rīgas Tehniskās universitātes 43.starptautiskā zinātniskā konference,
“Inversās secināšanas mehānisma izmantošana latīņu alfabēta burtu atpazīšanas uzdevumā”,
RTU zinātniskie raksti, 5.sērija, 10.sējums, Rīga, 20 – 25
Boļakova I. (2002). Konference “Information Technologies for Business - 2002”, Kauņa,
Lietuva, “Inference tree construction using the backward chaining strategy”, Viļņas Universitātes
Kauņas Humanitārās Fakultātes konferences materiāli, Kauņa, 14 – 17
Boļakova I. (2002). Starptautiskā zinātniskā konference “Tradicionālais un novatoriskais
sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā”, Rēzeknes Augstskola, “Pruning decision trees to reduce tree
size”, Rēzeknes Augstskolas Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 160 – 166
Boļakova I. (2001). II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, “Zināšanu iegūšana
ekspertsistēmu veidošanai”, II Pasaules latviešu zinātnieku kongresa tēžu krājums, Rīga, P 568
Boļakova I. (2001). III Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “VIDE. TEHNOLOĢIJA.
RESURSI”, Rēzeknes Augstskola, “A study of decision tree algorithms for continuous
attributes”, Rēzeknes Augstskolas III Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli,
248 – 249

Pāvels DROZDOVS
Personas kods

140947-

Adrese

Daugavpils, 18.Novembra iela 102., dz.35.
+37129616158
+37165425321
pavel.dr ozdov@ dau.lv

Akadēmiskie nosaukumi
un zinātniskie grādi:

2003.g. Daugavpils Univesitāte, asociētais profesors
1993.g. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas doktors

Darba pieredze:

2003. - līdz šim brīdim: Daugavpils Universitātes Informātikas
katedras vadītājs, As. Prof.
1999. - 2003. DU Informātikas katedras vadītājs
1994. - līdz šim brīdim: DU Multimediju centra vadītājs
1993. – 1999. DU Informātikas katedras docents
1991. – 1993. DU Informātikas katedras lektors
1988. – 1991. DPU Informātikas katedras vecākais pasniedzējs
1972. – 1988. DPI Fizikas katedras vecākais pasniedzējs
1970. – 1972. Daugavpils 38.profesionālās tehniskās skolas
pasniedzējs

Publikācijas
Drozdov, P. (2008). Intersubject communications in 3D modelling. Information &
communication technology in natural science education – 2008. International Scientific Practical
Conference. 28-29 November 2008. Šauliai, Lithuania, 36 – 41.
http: //cad.du.lv. (2008). Projekta autors: asoc. prof. P. Drozdovs, dizaineris: E. Puzinkevičs
Boļakova I., Bogdanova N., Drozdovs P., Ignatjeva S., Jankoviče V., Perevalova O., Senkeviča
I.. (2008). Metodiskie materiāli studiju programmes “Informācijas tehnoloģijas” studentiem.
Profesionālās kvalifikācijas prakses īstenošanai. DU. Informātikas katedra, 80 lpp.
Boļakova I., Ignatjeva S., Drozdovs P., Bogdanova N., Senkeviča I., Jankoviče V., Perevalova
O.. (2007). Metodiskie materiāli profesionālās kvalifikācijas prakses vadītājem. DU.
Informātikas katedra, 60 lpp.
Drozdov P. (2007). Methodology of development CAD/CAM/CAE/PLM centre. 5 International
Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC”. October 17-21, Daugavpils, 254-261.
Ignatjeva S., Drozdovs P. (2007). Computing as educational discipline. 5 International
Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC”. October 17-21, Daugavpils, 262-270.
Ignatjeva S., Drozdovs P. (2006) Teaching of computer science to students of not profile
specialities. DMF-10. Daugavpils.
Drozdov P. Ignatjeva S. (2005). Organization of Students’ Teamwork at a Multimedia Project.
“Person. Colour. Nature. Music”. Daugavpils, 430 – 437.

P. Drozdov, V. Pashkevich. (2004). Physics on DVD. MPTL9 Multimedia in Physics Teaching
and learning, Workshop of the European Physical Society. Austria, Graz.
P.Drozdov. (2003). Oscillatory motion and waves. MPTL8 Multimedia in Physics Teaching and
learning, Workshop of the European Physical Society. Praga.
DVD-ROM „Projektēšanas automatizācijas sistēmas”, 2007.
CD-ROM „DMF-10”, 2006.
CD-ROM „Daugavpils”, 2005.
DVD-ROM „MMC-10”. 2004.
DVD-ROM „Fizika”. 2003.
CD-ROM “MULTIMEDIA CENTRE”, 2001.
DVD-ROM “MMC DVD VOL 1”, 2001.
CD-ROM “COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT”, 2001.
CD-ROM “MULTIMEDIA MOTION LV”, 2000.
CD-ROM “LATVIA”, 2000.

Sertifikāti
08.2006. SolidWorks Intermedite level training course (80 Hours). SIA „COLLA” (SolidWorks
Autorized Reseller)

Pedalīšanās projektos
2007. – 2009. Latvijas un Baltkrievijas sadarbības programmas projekta „Telpisku objektu
formēšanas konkurētspējīgas tehnoloģijas ar lāzeru 3D prototipēšanas metodi izstrāde” Nr. 147/2007-32, pētnieks
2008. ESF projekts „Ventspils Augstskolas bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes”
modernizēšana” Nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0113/0199, eksperts
2007. – 2008., ESF projects “Profesionālās augstākās izglītības programmes “Informācijas
tehnoloģijas” kvalifikācijas prakses sagatavošana” Nr.2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/
APK/3.2.6.3/0106/0065, eksperts
2007. – 5 International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC", akadēmiskās
komitejas loceklis, organizatoriskās komitejas loceklis
2006. – 2007., ESF projekts „Inženieru apmācības programmas izstrāde darbam ar CAD
projektēšanas programmām (IAP CAD)”, programmu izstrādes eksperts
2005. – 2006., PHARE projekts „Latgales inženiertehnoloģiju klastera izveide” Nr.2003/004979-06-03/1/0025, projekta koordinators (Daugavils)
2005. – 4 International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC", organizatoriskās
komitejas loceklis

2002. – 2003., Daugavpils pašvaldība/Daugavpils rajona pašvaldība/Daugavpils Universitāte,
pilotprojekts “Daugavpils reģiona publisko bibliotēku un Daugavpils Universitātes bibliotēkas
integrēšana VVBIS”, eksperts
2002. Daugavpils Universitāte Department of Computer science (Students ID and Smart-card
creation), projekta koordinators
2002. Daugavpils rajona pašvaldība, plānošanas un attīstības departaments, dalība darba grupā
2000. – 3 International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC", akadēmiskās
komitejas loceklis, organizatoriskās komitejas loceklis
2000. – 2 International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC", akadēmiskās
komitejas loceklis
2000. – 2002., Daugavpils Universitāte, The European Commission Community Research
FIFTH FRAMEWORK PROGRAMME "REG-ELIN-LAT" (IPS–1999-50053) Establishing of
support network for promotion of innovative SMEs development of Electronic and Information
Technology branches in the regions of Latvia, koordinators
1997. – 1999., Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, TEMPUS projekts S_JEP-12552-97 NEW
INFORMATIONAL TECHNOLOGY IN CONTINUING EDUCATION, projeta koordinatora
vietnieks
1994. – 1996, Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, TEMPUS projekts S_JEP-08202-94
COMPUTER AND MULTIMEDIA TECHNOLOGY EDUCATION, tehniskais direktors

Svetlana IGNATJEVA
Personas kods

170160-10272

Adrese

Raipoles 4-28, Daugavpils, Latvija LV – 5421
Mob. tālr.: (+371) 26466715,
e-mail: svetlana.ignatjeva@du.lv

Akadēmiskie nosaukumi
un zinātniskie grādi:

Latvijas Republikas fizikas doktora zinātniskais grāds Dr. hys.
(Diploma Nr. G-D Nr.000013,1992.)
Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāte
(Diploma КД Nr. 005621,1986.)

Izglītība:

1977.-1985.g.Maskavas Valsts Universitāte, Mehānikas un
matemātikas fakultāte

Darba pieredze:

no 11/1985. līdz 1988. Daugavpils Pedagoģiskā institūta
zinātniski-pētnieciskā darba vadītāja
No 1988. Daugavpils Pedagoģiskā institūta Informātikas
katedras pasniedzēja
No 1994. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Informātikas
katedras lektore
No 1995. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Informātikas
katedras docente

Pārvalda svešvalodas:

Latviešu valoda; krievu valoda (dzimtā); angļu valoda.

Publikācijas
Bogdanova N. (2007). Classifications of Periodic Tiling. Proceedings of 5th International
conference “Person. Colour. Nature. Music”. Daugavpils, 242 – 253.
Bogdanova N. (2007). Data Representation Methods for Study Cource Development.
Proceedings of Spring University. Changing Education in a Changing Society. Klaipeda, Vol. 2,
18 – 23.
Ignatjeva S. (2004) Java Programming for Artists, Proceedings of 7th International Conference
and Exhibition GENERATIVE ART 2004, Milan, Volume 2, page 25-30 .
S. Ignatjeva, P. Drozdovs. (2007) Computing as educational discipline. Scientific articles of fifth
International Conference, PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC, Latvia Daugavpils
University, Daugavpils, Latvia, October 17-21, 262-269. . ISBN – 978-9984-14-367-5
Iliško, Dz. & Ignatjeva, S. (2008) Towards multiculturally competent teacher in building a
sustainable community. Peculiarities of Contemporary Education. Lithuania: Scientia
Educologica, 7: 39-48. ISSN 1822-7864.

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs:
5th International Scientific Conference „Information Society and Modern Business”. Ventspils,
2007, September. Using Adobe Photoshop and Matlab for the Analysis of Color Images.

MPTL 8 Multimedia in Physics Teaching and learning Workshop on of the European Physical
Society, Prague, Czech Republic, 2003, September 14 -16, Interactive Screen Tools for
Measurements on Images of Physical Phenomena
MPTL9 Multimedia in Physics Teaching and learning ,Workshop of the European Physical
Society ,Graz, Austria ,2004,September 13 -15, Interactive screen tools of advanced physical
experiment.
GENERATIVE ART 2004 7th International Conference and Exhibition, Milan,
Italia,2004,December 13 -16, Java Programming for Artists.
2nd International Conference „ Information Society and Modern Business” Ventspils University
College, 2005, July 1-2, Data mining in business.
MPTL10 Multimedia in Physics Teaching and learning, Workshop of the European Physical
Society, Berlin, Germany, 2005,October 5 -7, Java programming on physics examples.
Starptautiskā konference „Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un
mūsdienās”, 2006.g., 1.-3. februārī. Teaching of Computer Science to students of not profile
specialities
7th Conference on Baltic Studies in Europe. Lüneburg, 2007. Increase of Information
Competence’s Level of University Post Graduate Specialist.
5th International Scientific Conferenc „Information Society and Modern Business”. Ventspils,
2007, September. Teaching computer science to students of economic specialties.
Fifth International Conference, PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC, Latvia Daugavpils
University, Daugavpils, Latvia, October 17-21, 2007. Computing as educational discipline.
6th International Conference Sustainable Development, Culture and Education ‘Collaboration on
Education for Sustainable Development,’ Eskisehir, Turkey, 2008, 4-7 June, Towards a
multiculturally competent teacher in building a sustainable world.
Sharing Responsibilities and Networking through the School Process (SRNSP), Seviļjā, Spānijā
no 08.09.2008 - 11.09.2008, Doing research with children: the experience of doing research in
the primary schools in Latvia.

Sertifikāti
• Certification of accreditation. European Summer University „Innovation and business
intelligence” University of Caen, France, 07/2002.
• “Augstskolu didaktika” (programmas kods 9014320052 saskaņojumā ar IZM Nr. 1465),
Daugavpils Universitāte, 12/2002.
• Certificate 1846: Microsoft Solutions Framework būtība (programmatūras izstrādes
projektu vadīšana), SIA Baltijas Datoru Akadēmija, 2/11/2006.

Pedalīšanās projektos
Profesionālās augstākās izglītības programmas „Informācijas tehnoloģijas” kvalifikācijas prаkses
sagatavošana” Nr.2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065

Leonīds KOZLOVSKIS
Personas kods
Dzimšanas dati
Adrese:

010152-10241
01.01.1952.
Darba vietas: Daugavpils Universitāte, Parādes1, Daugavpils,
LV-5400
Peraksta un dzives vietas: Aveņu 23 – 24 , Daugavpils, LV
5410

Izglītība

1977. – 1980. g. MVU fizikas fakultātes aspirantūra
1969. – 1975. g. M. Lomonosova Maskavas Valsts
Universitāte (MVU), fizikas fakultāte
1992.g. LR fizikas zinātņu doktors
1982.g. fiz.-mat zin.kand. (MVU)
Angļu, Krievu, Baltkrievu
No 2001.g Informātikas katedras docents
1989. -2001. g. DU Algebras un ģeometrijas katedras docents
1983. – 1989.g. DPU Algebras un ģeometrijas katedras
vecākais pasniedzējs
1981. – 1983. g. Elektrotermisko iekārtu ZPI (Maskavas apg.,
Istra) vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
1976. – 1980. g. MVU fizikas fakultātes aspirants
1975. – 1977. g. ZPI “Istok” (Maskavas apg., Frjazino),
inženieris.

Zinātniskie grādi
Pārvalda svešvalodas
Darba pieredze:

Publikācijas

1. L. V. Kozlovsky and E. Tamanis. Nonuniformity of
thickness of films obtained by ion sputtering
in the Penning discharge. Instr. Exp.Techniq.,
vol 42, No 4, 1999, p. 1 – 4.
2. L.V. Kozlovskis, E. Tamanis. Peninga gāzizlādes
izputināšanas avoti ar stieņveida anodiem.
5. Latvijas Fizikas Biedrības Jūnija konferences
Tēzes, 11.lpp. Daugavpils 8 –11.06. 2000.
3. L.V. Kozlovsky, A. Antinsh, V. Pashkevich.
Deposition of W Films using Different
Underlayers. AVS 47th International Symposium,
2 - 6 October, 2000 Boston, USA.
Abstract # 724, Session TF-TuP9 (Proceedings, TF-TuP9).
4. L.V. Kozlovsky. The structure of Ta films, Ta/Fe
bilayers and multilayers. Surface. X- ray, synchrotron
and neutron investigations. 2001, № 11, p. 33 – 37.
5. L. V. Kozlovskii and E. Tamanis The Use of CarbonCathode Penning Discharge Cells to Evacuate Xenon
over a Pressure Range of 10-3 – 10-4 Torr.
Instruments and Experimental Techn. V. 1/2, 2005, p. 1-3.

Docētie studiju kursi

SQL programēšanas valoda – 2 KP
Programēšanas projekti – 2 KP
ELEMENTARY NUMBER THEORY TRAINING http://www.lapas.dau.lv/leon/Menu1.htm

Sagatavotie mācību līdzekļi

Analytical Geometry Lines http: //www.lapas.dau.lv/leon/L ines.htm
SQL COURSE -http://www.lapas.dau.lv/leon/mainSQL.htm
Web Applications Development
http://duleon-2.hosting.parking.ru/main.aspx

Viktors KUGEĻEVIČS
Personas kods

030153-10225

Adrese

Raipoles jelā 6-40, Daugavpils, Latvija LV5400, tālr.
65448182, mobilais 26836069
e-mail: viktors.kugelevics@du.lv

Akadēmiskie nosaukumi
un zinātniskie grādi:

1986. inženierzinātņu doktors.

Izglītība:

1970.-1975. – RPI, Inženieris–mehāniķis.
1978.-1980. – RPI, aspirantūra

Darba pieredze:

1975. – 2007. inženieris, asistents, pasniedzējs, docents RTU
fizikas un matemātikas katedrā (no 1996 daļēji)
1992 – 1996 – inženieris - programmētājs Krājbankā
Daugavpils filiālē
1996 – 2007 - inženieris – programmētājs, vēcākais inženieris
– programmētājs SIA „LatRosTrans”
1993 – 2007 – docents (daļēji, pusslodze) DU
2007 - docents DU

Pārvalda svešvalodas:

Krievu, poļu, vācu, angļu (vāji)

Publikācijas
Publikāciju skaits:

20

Svarīgākās publikācijas: 1. Кугелевич В.В. Применение метода НьютонаКанторовича для отыскания и продолжения по
параметру периодических движений динамических
систем. – Вопросы динамики и прочности, Рига, 1984,
вып. 43, с.135 – 142
2. И.К. Вагапов, М.В. Закржевский, В.В. Клубович, В.В.
Кугелевич, В.Н. Сакевич. Исследование областей
притяжения стационарных режимов в виброударной
системе с натягом при гармоническом движении
ограничителя. – Доклады Академии наук БССР. 1981 г.
Том XXV №10. С. 903-906
3. Б.Г. Басова, И.А.Карасин, В.В.Кугелевич,
А.Н.Провиденко. – Модель внутрипроизводственного
хозрасчета строительной организации. Финансовые
отношения, внутренний банк. Экономика строительства.
1987 г. с. 53-55
4. М.В.Закржевский, В.В.Кугелевич, Е.П.Крюков.
Исследование нелинейных дифференциальных
уравнений с помощью пакета программ RANK. Рига.
1989 г. 102с.
5. V. Kugelevich. Software design solutions for enterprise
budget planning and management. Scientific articles of fifth
International Conference, PERSON. COLOR. NATURE.
MUSIC, Latvia Daugavpils University, Daugavpils, Latvia ,
October 17-21, 270-277. 2007. ISBN – 978-9984-14-367-5
6. Viktor Kugelevich, Building pattern-based framework for
development of finance and management software. 5th
International Scientific Conferenc „Information Society and
Modern Business”. Ventspils, , September. 2007

Olga PEREVALOVA
Personas kods

210965-10227

Adrese

Jātnieku 77-14, Daugavpils, Latvija LV – 5410
M. tālr.: (+371) 54 43329, 28250499
e-mail: olga.per evalova@ du.lv

Akadēmiskie nosaukumi
un zinātniskie grādi:

1994. Datorzinātņu maģistre

Izglītība:

1987.g. Fizikas un matemātikas skolotāja

Darba pieredze:

No 2002. DU Informātikas katedras lektore + 1/4 tīkla
administratore
No 2002. Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas informātikas
skolotāja
1992.-2002. Eksperimentālās vidusskolas informātikas
skolotāja
1998.-2002. DU Informātikas katedras asistente +1/4 vec.
laborante
1992.-1998. DPU/DU Informātikas katedras vec. laborante
1990.- 1992. mācījos aspirantūrā Cietvielu fizikas institūtā.
1988.- 1990. DPU Fizikas katedras asistente

Pārvalda svešvalodas:

Latviešu valoda; krievu valoda (dzimtā); angļu valoda (lasu ar
vārdnīcu); vācu valoda (lasu ar vārdnīcu)

Publikācijas
Boļakova I., Bogdanova N., Drozdovs P., Ignatjeva S., Jankoviče V., Perevalova O., Senkeviča
I. (2008). Metodiskie materiāli studiju programmes “Informācijas tehnoloģijas” studentiem.
Profesionālās kvalifikācijas prakses īstenošanai. DU. Informātikas katedra, 80 lpp.
Boļakova I., Ignatjeva S., Drozdovs P., Bogdanova N., Senkeviča I., Jankoviče V., Perevalova
O. (2007). Metodiskie materiāli profesionālās kvalifikācijas prakses vadītājem. DU. Informātikas
katedra, 60 lpp.

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs:
Education Programming: problems and ways of solving them - 5. international conference
"Person. Color. Nature. Music." - DU, 18.10.2007.
Kompilatora izvēles ietekme uz rezultātiem olimpiādēs informātikā - DU, 2005.g.
Programmēšanas stils un mūsdienu kompilatori - DU IK, 2003.g.
Funkcijas valodā C++ - DU IK, 2002.g.
Programmēšanas mācīšanas metodika - DU IK, 2001.g.

Sertifikāti
Sertifikāts "E-kurss Datoru praktiskā lietošana (programmēšanas pamati, multimediju mācību
materiālu izstrāde un ieviešana)", RTU, TA Nr.3574, 11.VI.2007., 36 st.
Sertifikāts "Praktiskā projektu vadība", RTU, TA Nr.3583, 23.V.2007., 36 st.
Sertifikāts "E-kurss Datoru praktiskā lietošana programmēšanas apmācībai un
lietojumprogrammatūras apgūšanai" RTU, TA Nr 000843, 08.VII.2004., 36 st.
Apliecība "Bilingvālo mācību kursi (80 st.)" LVAVA, Nr.2005-394, 02.04.2005.
Sertifikāts "2543: Pamati tīmekļa programmēšanai ar MS Visual Studio 2005", 16.08.2006,
24 st
Sertifikāts "2544: Padziļinātais kurss tīmekļa izstrādāšanā ar MS Visual Studio 2005", sertifikāts,
18.08.2006, 16 st
Sertifikāts "2548: Sadalīto programmu izstrādes pamati izmantojot MS Visual Studio 2005",
25.10.2006, 24 st
Sertifikāts "2549: Padziļinātais kurss sadalīto programmu izstrādei ar MS Visual Studio 2005",
30.10.2006, 16 st
Sertifikāts ECDL Nr LV000228, 17.12.2001.

Pedalīšanās projektos
"Profesionālās augstākās izglītības programmas „Informācijas tehnoloģijas” kvalifikācijas
prakses sagatavošana" Nr.2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065
"Informācijas Tehnoloģijas Latvijas novadu Informātikas skolotāju tālākizglītībai Tīmeklī"
Nr.2006/0065/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0055/0007
"Informācijas Tehnoloģijas Latvijas novadu motivēšanai izmantot ESF piedāvātās iespējas"
Nr.2006/0014/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0025/0007

Edvīns PUZINKEVIČS
Personas kods

080877-10204

Adrese

Ciolkovska 8-76, Daugavpils, Latvija LV – 5410
M. tālr.: (+371) 26756030,
e-mail: edvin@dau.lv

Akadēmiskie nosaukumi
un zinātniskie grādi:

2002. Datorzinātņu maģistrs
2000. Matematikas un Informātikas bakalaurs

Izglītība:

2002. Datorzinātņu maģistrs
2000. Matematikas un informātikas bakalaurs

Darba pieredze:

No 2005.g. DU datordizaineris
1999-2005 DU multimediju centra galvenais speciālists

Pārvalda svešvalodas:

Latviešu valoda; krievu valoda (dzimtā); angļu valoda;

Publikācijas
Inventory control model realization on a personal computer for needs of transport company.
Eugene Kopytov, Edvin Puzinkevich, 8 Scientifically applied and education methodical
conference "Research and Technology - Step into the Future", 2005
Two Strategies in Inventory Control System with Random Lead-Time and Demand.
“RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION
(RelStat’06)” 4. Eugene Kopytov, Leonid Greenglaz, Aivar Muravyev, Edvin Puzinkevich
(Latvia), pp.370
Puzinkevich E. Comparative Analysis of Inventory Control Models. In: Additional Issue of
Extended Abstracts of the 8th International Conference “RELIABILITY and STATISTICS in
TRANSPORTATION and COMMUNICATION” (RelStat'08), October 15-18, 2008, Riga, Latvia,
p. 43-44.

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs:
Реализация на персональном компьютере модели управления запасами транспортного
предприятия. Евгений Копытов, Эдвин Пузинкевич, 8. zinātniski praktiskās un mācību
metodiskās konferences “ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJA – SOLIS NĀKOTNĒ”, 2005
(Inventory control model realization on a personal computer for needs of transport company.
Eugene Kopytov, Edvin Puzinkevich, 8 Scientifically applied and education methodical
conference "Research and Technology - Step into the Future", 2005)

Andris VAGALIS
Personas kods

070367-10234

Adrese

Naujenes iela 57-1, Daugavpils, Latvija LV – 5414
Mob. tālr.: (+371) 26433285,
e-mail: andris.vagalis@du.lv

Akadēmiskie nosaukumi
un zinātniskie grādi:

1996. Datorzinātņu maģistrs

Izglītība:

1994.-1996.g. Datorzinātņu maģistrs
1988.-1992.g. "Fiziskās kultūras, darba apmācības, militārās
apmācības pamatu un skaitļošanas tehnikas skolotājs"
1984. Skaitļošanas tehnikas skolotājs

Darba pieredze:

No 2007.g. DU Informātikas katedras lektors
1992. – 2007. DPU/DU Informātikas katedras asistents

Pārvalda svešvalodas:

Latviešu valoda(dzimtā); krievu valoda; angļu valoda

Publikācijas
Vagalis A. „Open Source Using Facility in Multimedia Technologies." The Fourth International
Conference "Person. Color. Nature. Music", May 18-21, 2005, Daugavpils, 530-535.
Vagalis Andris, "Open Source software for Rural Development". International Scientific
Conference "Information technologies for rural development", October 19-20, 2006, Jelgava, 2833.
Vagalis Andris, "Open Source software for Education". 5th International conference "Person.
Color. Nature. Music", October 17-21, 2007, Daugavpils, 340.-345.

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs:
"Person. Color. Nature. Music", The Fourth International Conference May 18-21, 2005,
Daugavpils, Latvia. Referāta tēma: Andris Vagalis, "Open Source Using Facility in Multimedia
Technologies"
Andris Vagalis, "Atvērtā koda programmatūra izglītības sistēmā". Starptautiskā konference
"Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās", 2006. gada 1.-3.
februārī
Andris Vagalis, "Open Source Software for Rural Development". International Scientific
Conference "Information technologies for rural development ", October 19-20, 2006, Jelgava
Andris Vagalis, "Open Source software for Education". 5th International conference "Person.
Color. Nature. Music", October 17-21, 2007, Daugavpils.

Sertifikāti
Certificate ECDL (European Computer Driving License) Nr. LV000719
Certificate MCP 70-290 “Managing and Maintaining a Microsoft® Windows® Server 2003
Environment”. MCP ID 3496214

Piedalīšanās projektos
„Informatīvā un tehniskā aprīkojuma modernizācija matemātikas un tās pielietojumu studijām
Daugavpils Universitātē” Nr.:2006/0245/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0053/0065,
01.01.2007.-31.12.2007.

Vilnis VANAĢELIS
Personas kods

060277-10246

Adrese

Vienības 8 -13, Daugavpils, Latvija LV – 5401
e-mail: vilnis.vanagelis@du.lv

Akadēmiskie nosaukumi
un zinātniskie grādi:

2001. Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā,
informātikas mācību metodikas apakšnozarē
1999. Datorzinātņu bakalaura grāds, matemātikas un
informātikas skolotāja kvalifikācija un matemātiķa programmētāja kvalifikācija

Izglītība:

1999.-2001.g – studijas DPU, Izglītības zinātņu maģistra grāds
(apakšnozare informātikas mācību metodika)
1995.-1999.g – studijas Datorzinātņu bakalaura grāds un
informātikas, matematikas skolotāja un matemātiķa –
programmētāja kvalifikācija

Darba pieredze:

No 2002.g. DU Informātikas katedras asistents
No 1998. Daugavpils 15.vidusskola, direktora vietnieks
informātikas jautājumos
1997. – 2002. DPU Informātikas katedras vec.laborants

Pārvalda svešvalodas:

Latviešu valoda (dzimtā); krievu valoda; angļu valoda; vācu
valoda

Sertifikāti
MCP “Managing and Maintaining a Microsoft® Windows® Server 2003 Environment”
(04/2006)
Certificate 2541: Microsoft Official Course 2840A. Implementing Security for Applications (24
stundas, 25/08/2006)
Semināri
„Microsoft Infrastruktūras un Drošības Serveru novitātes 2008” 29.01.2008
“Cisco Expo 2008” 28.02.2008

Pedalīšanās projektos
„Sociālo pedagogu un klases audzinātāju profesionālo kompetenču paaugstināšana darbam
skolā” Nr. 2006/0075/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0071/0030

Armands GRICĀNS
Dzimšanas gads un datums:

1963. gada 5. jūnijā

Dzimšanas vieta:

Ilūkste

Adrese:

darba vietas: DU, Parādes ielā 1, Daugavpils
mājas: Kastaņu ielā 44,dz.28, Ilūkste
tālrunis: 5462472
e-pasts: armands.gricans@du.lv

Izglītība un zinātniskie vai
akadēmiskie grādi:

matemātikas doktors
1992. Piešķirts ar LV habilitācijas un promocijas padomes
1992.gada 22.decembra lēmumu Nr.3.6-6 pamatojoties uz
PSRS AK 1991.gada 27.maijā piešķirtā fizikas-matemātikas
zinātņu grādu par disertāciju “Killinga f-struktūru
diferenciālā ģeometrija uz varietātēm”
fizikas-matemātikas zin.kandidāts
1991. Disertācija “Killinga f-struktūru diferenciālā
ģeometrija uz varietātēm”
augstākā
1981.-1986. Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Fizikas
un matemātikas fak., matemātikas un fizikas skolotājs
vidējā
1970.-1981. Ilūkstes 1.vidusskola

Darba pieredze:

2004. asociētais profesors
DU Matemātikas katedras vadītājs, asoc. profesors
2002. katedras vadītājs,docents
DU Matemātikas katedras vadītājs, docents
1997. akadēmisko studiju programmas “Matemātikas
bakalaurs” direktors
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Fizikas un
matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra
1996. katedras vadītājs
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Fizikas un
matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra
1995. docents
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Fizikas un
matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra
1994.-1995. skolotājs
Ilūkstes 1.vidusskola
1991.-1993. lektors
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Fizikas un
matemātikas fakultāte, Algebras un ģeometrijas katedra
1984.-1986. skolotājs
Ilūkstes 1.vidusskola

Cita nozīmīga pieredze:

5.05.1996.-19.05.1996.
Apmācības kurss “Jaunas metodes pieaugušo izglītībā”
Ziemeļu Tautas akadēmijā (Gēteborga)

Zinātniskās pētniecības virzieni: Parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmas
Publikācijas:

Svarīgākās publikācijas:

Zinātniskās publikācijas:
25
Mācību līdzekļi un grāmatas:
6
Elektroniski izdotie mācību līdzekļi: 7
1.
A. Gritsans, F. Sadyrbaev. On nonlinear
Fučík type spectra. Math. Modelling and Analysis,
Vilnius, V.13, N.2., 2008, 203-210. [ISSN 13926292, Thomson Reuters Master Journal List].
2.
A. Gritsans, F. Sadyrbaev. Two-parametric
nonlinear eigenvalue problems. E. J. Qualitative
Theory of Diff. Equ., Proc. 8'th Coll. Qualitative
Theory of Diff. Equ., No. 10. (2008), pp. 1-14.
[ISSN: HU ISSN 1417-3875, Thomson Reuters
Master Journal List].
3.
A. Gritsans, F. Sadyrbaev. Nonlinear
spectra for parameter dependent ordinary
differential equations. Nonlinear Analysis.
Modelling and Control, V.12, N.2, 2007, 253-267.
4.
A. Gritsans, F. Sadyrbaev. Characteristic
Numbers of Non-Autonomous Emden-Fowler Type
Equations. Math. Modelling and Analysis, Vilnius,
V.11, N.3., 2006, 243-252.
5.
A. Gritsans and F. Sadyrbaev. The Taylor
Series Expansion Coefficients for Solutions of the
Emden-Fowler Type Equations. Mathematical
Modelling and Analysis. Math. Modelling and
Analysis, Vilnius, 10 ( 2005), N 1, 41-50.

Prasmes:

MS Word, MS Excel, Latex 2e, Pascal, Maple,
Mathematica

Valodas:

latviešu, angļu, krievu

Felikss SADIRBAJEVS
Personīgie dati:
Vārds, uzvārds Felikss Sadirbajevs
Dzimis 20.11.51 Ukrainā, Vladimir-Volinskas pilsētā
Dzīvo Rīgā, LV-1035 Vejavas ielā 10/1 dz. 30
Personas kods

tālr. 7583397, mob. 6701380
201151-11818

Izglītība un zinātniskie grādi:
1995 Habilitētais matemātikas doktors (diploms C-Dh 000142 )
1992
1982

1968.-1973.

1968

Rīgā, LU, par disertāciju “Par nelineāru robežproblēmu parastiem
diferenciālvienādojumiem atrisinājumu skaitu”
Matemātikas doktors (diploms C-D 000928 )
Rīgā, LU (nostrifikācija)
Fizikas-matemātikas zin. kandidāts
Minskā, Baltkrievijas Valsts Universitātē par disertāciju “Par vienas
klases robežproblēmu divu pirmās kārtas diferenciālvienādojumu
sistēmai”
Augstākā
Latvijas Valsts Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte,
matemātiķis
Vidējā
Rīgas 13.vidusskola

Akadēmiskie un citi goda nosaukumi:
2008. LZA korespondētajloceklis
1999 profesors (profesora diploms DPU-PR 0001 )
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Dabaszinātņu
matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra

Darba pieredze
no 2002. Profesors

un

DU Matemātikas katedras profesors
1999. - Profesors
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte (kopš 2001.g Daugavpils
Universitāte), Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Matemātiskās
analīzes katedra
1989. Vadošais pētnieks
Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas Institūts
1980 Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
Latvijas Universitātes Skaitļošanas centrs (Latvijas Universitātes
Matemātikas un Informātikas Institūts)

1975 Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks
Latvijas Universitātes Skaitļošanas centrs

Galvenie pētījumu virzieni:
Diferenciālvienādojumi, variāciju rēķini, matemātiska fizika
Zinātniskās publikācijas (skaits):

Raksti zinātniskajos žurnālos, rakstu krājumos, un starptautisko
konferenču tēzes
70
Svarīgākās publikācijas:
1)Types of solutions and multiplicity results for two-point nonlinear
boundary value problems, ar I. Jermačenko.
Nonlinear Analysis:TMA, Vol. 63 (2005), e1725 – e1735.
2) Nonlinear Boundary Value Problems of the Calculus of
Variations. Discrete and Continuous Dynamical Systems, A
Supplement Volume (Proc. 4th Intern. Conf. Dynamical Systems and
Differential Equations), Americ. Inst. Math. Sciences, 2003, 770 779.
3) Multiplicity results for fourth-order two-point
boundary value
problems with asymmetric nonlinearities, ar M. Henrard. Nonlinear
Analysis: TMA, Vol.33 (1998), pp. 281– 302.
4) Multiplicity of solutions for two-point boundary value problems
with
asymptotically
asymmetric
nonlinearities,
Nonlinear
Analysis:TMA, Vol.27 (1997), pp. 281 – 302.
5) Nonlinear two-point fourth order boundary value problems,
Rocky Mount. Math. Journal, Vol.25 (1995), pp. 757 – 781.

Akadēmiskie kursi:
Optimizācijas pamati, Matemātiska modelēšana
Stažēšanās ārvalstīs
1986.g. Bratislavas Universitāte (Čehoslovakija), 1 men.
1990.g. Brno Universitāte (Čehoslovakija), 2 ned.
1992.g Matemātikas
Institūtā
Louvain-la-Neuve
Universitātē (Belģija), 2 ned.

Katoļu

1994.g.
Matemātikas Institūtā Louvain-la-Neuve Katoļu
Universitātē (Belģija), 3 mēn.
Organizatoriskā kompetence
2000.-2004. LZA zinātniskaja projekta Nr. 01.0356 vadīšana.
2005. – LZA zinātniskajā projekta Nr. 05.1531 vadīšana.
2002. –
2000. – DU doktorantūras programmas direktors
“LU MII Zinātniskie raksti” izdevuma atbildīgais sekretārs

Darbība ar zinātni saistītās sabiedriskās organizācijās
Latvijas Matemātikas Biedrības biedrs,
Amerikas Matemātikas Biedrības biedrs kopš 1987.g.
Cita zinātniska aktivitāte
LU profesoru padomes matemātikā loceklis,
Recenzēja rakstus starptautiskiem žurnāliem “Rocky Mountain
Math. Journal”, “ANZIAM”, “International J. of Math. and
Math. Sciences”, “Nonlinearity”, “Boundary Value Problems”

ANDREJS NIKOLAJEVS

Personas dati
Uzvārds / Vārds Andrejs Nikolajevs
Personas kods 250556-10262
Dzimšanas vieta Krievija
Adrese Raipoles iela 10A - 29. LV-5400, Daugavpils, Latvija
Tālrunis
Mobilais
5450306
tālrunis
29671886
Fakss 5422681
E-pasts andrey@rsebaa-d.lv
Pilsonība Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs
Dzimums Vīrietis
Akadēmiskie nosaukumi un Asociētais profesors Ekonomikas zinātņu nozarē ekonomikas
zinātniskie grādi teorijas apakšnozarē
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.)
Darba pieredze
Laika periods no 2002 līdz š.d.
Profesija vai ieņemamais
amats RSEBAA Daugavpils filiāles direktors
Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas
Augstskola (RSEBAA)
Laika periods No 2001 līdz š.d.
Profesija vai ieņemamais
amats Asociētais profesors
Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte
Laika periods 2002-2004
Profesija vai ieņemamais
amats Studiju programmas „Ekonomika” direktors
Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte
Laika periods 2001-2002
Profesija vai ieņemamais
amats Sociālo zinātņu fakultāte, Ekonomikas katedras vadītājs
Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte

Laika periods 2000-2002
Profesija vai ieņemamais
amats Studiju programmas direktors Daugavpils filiālē
Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas
Augstskola (RSEBAA)
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Darba vietas nosaukums

1991-2001
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Ekonomikas nodaļas
vadītājs
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte

Laika periods 1987-2001
Profesija vai ieņemamais
amats docents
Darba vietas nosaukums Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Laika periods 1984-1987
Profesija vai ieņemamais
amats Aspirants, lektors
Darba vietas nosaukums St.Peterburgas Universitāte
Laika periods 1980-1984
Profesija vai ieņemamais
amats lektors
Darba vietas nosaukums Valsts medicīnas institūts, Ivanovo
Izglītība
Laika periods
Piešķirtā izglītības
dokumenta nosaukums /
Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums
un veids

1984-1987
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (nostrificēts Latvijas
Republikā 1995.gada 28.decembrī)
Sankt-Pēterburgas Universitāte

Laika periods 1974-1980
Piešķirtā izglītības
dokumenta nosaukums /
Piešķirtā kvalifikācija Augstākā ekonomiskā izglītība
Izglītības iestādes nosaukums
un veids Ļeņingradas Valsts Universitāte

Prasmes
Dzimtā valoda Krievu

Citas valodas Latviešu, angļu
Pašnovērtējums
Sapratne
ļoti
labi
vāji
labi
*
Latviešu
*
Angļu

Runāšana
ļoti
labi
vāji
labi
*
*

Rakstīšana
ļoti
labi vāj
labi
i
*
*

Zinātniskā darbība Projekti ar:
- Baltkrieviju (Valsts Universitāte) 1999.g.
- Igauniju (Ekonomikas Valsts universitāte) 1998.g.
- Holandi (Nethconsult) un Lietuvu (Viļņas Universitāte) 1997.g.
- Lietuvu (Socioloģijas un tiesību valsts universitāte) 1997.g. –
1999.g.
- Poliju (Toruna Universitāte) 1997.g. – 1999.g.
- ASV (NCEE) 1997.g. -1998.g.
Svarīgākie projekti:
1. “Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija”. (1997 –
1999, Latvijas Zinātniskā Akademija)
2. Household Water Conservation
How to promote efficiency through public awareness and information
(World Bank, Nethconsult, 1997)
3. "Pilsētas stratēģijas plāna izstrāde un procedūru apkalpošana" Nr. 0146/2004-85., 2004.g. Rezultātā tika izstrādāta "Daugavpils attīstības
ilgtermiņa stratēģija"
4. „Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme uz
ienākumu apjomu un nodarbinātības līmeni” (2005 – 2006, Rīgas
starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola)

Экономическая теория и реальная налоговая практика в
Латвии//Issues of state fiscal policy. Riga,1999.90-91.
Ekonomiskā izglītība un darbaspēka tirgus prasības//Profesionālā
ekonomiskā izglītība: problēmas un risinājumi. Rīga, 1999.30.-31.lpp.
Daugavpils rūpniecība: pašreizējā situācija un perspektīvas//
Rūpniecības attīstība pārejas periodā. – Rīga, 1999. 10 – 12 lpp.
Экономическая
эффективность
образования//Гуманитарное
образование XXI.Таллинн, 1999. с. 49 – 54.
5. Tirdzniecības bilances deficīta un ārējā parāda mijiedarbība pārejas
ekonomikas valstīs// Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9.
Ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils, DPU,
2001.
6. Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība: vispārīgās
tendences un specifika// Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 9.
Ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums. –Daugavpils, DPU,
2001.
7. Bezdarbs Latvijā: makroekonomiskais aspekts// Akadēmiskās
izglītības problēmas universitātē. – Daugavpils, DPU, 2001.
8. Izglītības ekonomiskā efektivitāte// Izglītota Sabiedrība un jaunā
ekonomika kvalitatīva mijiedarbībā. – Rīga, Banku Augstskola, 2001.
c. 195-200.
9. Роль внешней торговли в экономике Латвии // Проблемы
экономики, управления, финансов и информационного
обеспечения – Иваново 2001 с. 65-68
10. Влияние образования на размер дохода и уровень занятости //
Проблемы экономики, управления, финансов и информационного
обеспечения – Иваново 2001 с. 127 – 129
11. Cilvēkkapitāla teorija un izglītības ekonomiskā efektivitāte. – Rīga,
Banku Augstskola, 2001.
12. Latvija un Eiropas Savienība// Ekonomikas un uzņēmējdarbības
problēmas Latvijā. – Rīga, RSEBAA, 2002.
13. Влияние образования на размер дохода и уровень занетости//
Ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmas Latvijā. – Rīga,
RSEBAA, 2002.
14. Intelektuālais kapitāls un tā loma mūsdienu ekonomikā//
Tautsaimniecības un izglītības problēmas mūsdienu periodā// Rīga,
RTU, 2002.
15. Роль интеллектуального капитала в современной экономике
//Starptautiskā konference “Czlowiek a rynek” , 2004.gada 17.-20.
maijs, Polija, Ļublinas Universitāte
16. Влияние образования на экономическую стабильность и
экономическую
безопасность//
Starptautisk
ās
zinātniskās
konferences „Drošība un tautas attIstIba” rakstu krājums,
2004.g.jūnijs,
187.-191.lpp
Экономические
аспекты
административо-территориальной реформы в Латвии// Местное
самоуправление в новых условиях. Санкт-Петербург, 2004.
17. Роль интеллектуального капитала в современной экономике
//Starptautiskā konference “Czlowiek a rynek” , 2004.gada 17.-20.
maijs, Polija, Ļublinas Universitāte
18. Экономические
аспекты
административно-территориальной
реформы в Латвии // Материалы II межрегиональной научнопрактической конференциию Псков - Санкт-Петербург, Россия,
28-29 апреля 2004 г., стр.260-267
19. Izglītības līmenis un nodarbinātība//Augstākā izglītība 21.gs.sākumā.
Saule, Daugavpils, 106.-110.lpp., 2005.g
20. Уровень образования, занятость и эффективность: ситуация в

Publikācijas atbilstošajā1.
zinātņu nozarē
2.
raksti recenzētos
izdevumos3.
un citas publikācijas
4.

Piedalīšanās ar referātu 1. Izglītības ekonomiskā efektivitāte. Starptautiska konference „Izglītota
konferencēs
Sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīva mijiedarbībā”, Rīga, Banku
Augstskola, 2001.
2. Влияние образования на размер дохода и уровень занятости.
Международная
конференция
«Проблемы
экономики,
управления, финансов и информационного обеспечения»
Иваново 2001.
3. Intelektuālais kapitāls un tā loma mūsdienu ekonomikā. Starptautiska
konference „Tautsaimniecības un izglītības problēmas mūsdienu
periodā” Rīga, RTU, 2002.
4. Экономические
аспекты
административо-территориальной
реформы в Латвии. Международная конференция «Местное
самоуправление в новых условиях» Санкт-Петербург, 2004.
5. Роль интеллектуального капитала в современной экономике.
Starptautiskā konference “Czlowiek a rynek” , 2004.gada 17.-20.
maijs, Polija, Ļublinas Universitāte
6. Экономические
аспекты
административно-территориальной
реформы в Латвии. II межрегиональная научно-практической
конференциия. Псков - Санкт-Петербург, Россия, 28-29 апреля
2004 г.
7. Влияние образования на экономическую стабильность и
экономическую
безопасность.
Starptautisk
ās
zinātniskās
konferences „Drošība un tautas attīstība”, 2004.g.jūnijs.
8. Baltijas Forums – 2005, Rīga, Latvija, 2005.gads.
9. Izglītības līmenis un nodarbinātība; Augstākās izglītības attīstības
stratēģija un perspektīvas, Daugavpils, Latvija, 2005.g.
10. Уровень образования, занятость и эффективность: ситуация в
Центральной Европе, Religia a Gospodarka,Ļubļina, Polija, 2 005
.g.
11. Транзитные перевозки в экономике Латвии; Актуальные
проблемы управления экономикой региона, ИНЖЕК, SanktPeterburga, 2005.g.
12. Tertiary Education and Labour Market. International Scientific
Conference The Next Decade Challenges for Business. Riga:
RISEBA, 2006.
13. Образование как фактор роста занятости: миф или реальность.
Международная научная конференция «Nowa ekonomia a
spoleczenstwo» Люблин, 2006.
14. Izglītības līmenis uz cilvēka perspektīvas ES darba tirgū, Starptautiskā
zinātniskā konference „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos”,
Daugavpils, 2006.gada 9.-11.oktobrī
15. „The Next Decade Challenges for Business”. RSEBAA. Rīga, Latvija.
2006.g.februāris (A.Nikolajevs).
16. „Nowoczesnosc ponowoczesnosc – spoleczenstwo obywatelskie w
Europie sprodkowej i wschodniej”, Lublin, 2007 (A.Nikolajevs,
Ļ.Nikolajeva, I.Ostrovska, L.Gorbaceviča).
17. Проблемы комплексной оценки уровня экономического развития
// Актуальные проблемы управления экономикой региона. СПетербург, 2007. A.Nikolajevs.
18. Iedzīvotāju sabiedriskais viedoklis kā tranzītekonomikas attīstības
faktors. // Baltijas forums – 2007. Rīga, 2007.g. A.Nikolajevs.
19. Philllips Curve in Modern Economy: Situation in Latvia //
Starptautiskā zinātniskā conference “Employment and labour market
movements: conflicting paradigms in a globalised world”. Riga, 2007.
A.Nikolajevs.
20. Entrepreneurial Environment and Business Demography : Differences
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5
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2007. g. Valsts pētījumu programmas LETONIKA apakšprojekta DU Nr.1.11.
"Starpkultūru komunikācija: Latgale - Latvija - Eiropa" dalībnieks.
2004. g. Pilotprojekta “Daugavpils reģiona publisko bibliotēku un Daugavpils Universitātes bibliotēkas
integrēšana VVBIS” dalībnieks.
2000. g. Projekta "REG-ELIN-LAT" (IPS-1999-50053) (The European Commission Community
Research FIFTH FRAMEWORK PROGRAMME) dalībnieks.
Šilovs V. (2002). Ģeoinformācijas tehnoloģija un multimedija, Daugavpils universitāte, 10.ikgadējās
zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 101.-103
8. Kontaktinformācija:
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Tālruņa nr:
Faksa nr:
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Vasilijs.silovs@du.lv
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MAĢISTRA PILNA LAIKA STUDIJU PROGRAMMAS „DATORZINĀTNES” STUDIJU PLĀNS
Kursa kontaktstundu skaits

Nr.

Kursa nosaukums

Pārbaudījuma
forma

Kursa
KRP

1. studiju gads
kopējais

lekcijas

lab.darbi
pr. darbi

semināri

1.sem.

2. studiju gads

2.sem.

lekcijas

pr.
darbi

3.sem.

lekcijas

pr.
darbi

4.sem.

lekcijas

pr.
darbi

1.sem Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi [KrP: 14]

DBVS Oracle

eks.

4

64

32

32

2

2

Programmēšanas paradigmas, valodas un programmu
izstrādes sistēmas

eks.

4

64

32

32

2

2

eks.

4

64

16

48

1

3

4.

Tīklu operētājsistēmas
Diskrētas dinamikas sistēmas I

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

1.

Teorētisko atziņu aprobācija [KrP: 6]
Datorgrafikas algoritmi

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

2.

Maģistra darba izstrāde

iesk

4

Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas
Programmnodrošinājuma izstrāde

eks.

4

64

16

48

1

3

eks.

4

64

32

32

2

2

Intelektuālās sistēmas

eks..

4

64

32

32

2

2

4.

Diskrētas dinamikas sistēmas II

eks.

2

32

16

16

1

1

1.

Teorētisko atziņu aprobācija [KrP: 6]
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas MS DotNet

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

2.

Maģistra darba izstrāde

iesk

4

Vadība telekomunikāciju tīklos

eks.

4

64

16

48

1

3

Matemātiskā modelēšana. Diferenciālvienodojumi.

eks.

2

32

16

16

1

1

1.
2.
3.

2.sem. [Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi KrP: 14]

1.
2.
3.

3.sem Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi [KrP: 6]

1.
2.

Teorētisko atziņu aprobācija [KrP: 14]

lekcijas

pr.
darbi

Programmēšanas projekti

dif. iesk.

4

64

32

Multimediju tehnoloģijas

dif. iesk.

2

32

16

Audio un Video integrēšana multimediju pielikumos

dif. iesk.

2

32

4.

Jaunu uzņēmumu novērtēšana

dif. iesk.

2

5.

Multimediju projekts

dif. iesk.

2

6.

Maģistra darba izstrāde

iesk.

4

Informācijas aizsardzība
Multimediju projekts

dif. iesk.

2

2

16

1

1

16

16

1

1

32

16

16

1

1

32

16

16

1

1

2

32

16

16

1

1

dif. iesk.

3

48

48

1

2

CAD/CAE/PLM sistēmu projektēšanas metodes

dif. iesk.

2

32

16

1

1

Publikāciju sagatavošana un uzstāšanas konferencēs

dif. iesk

3

48

5.

Cilvēka un datora mijiedarbība

dif. iesk.

2

32

6.

Maģistra darba izstrāde

iesk

8

1.
2.
3.

32

4.sem. Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi [KrP: 0]
Teorētisko atziņu aprobācija [KrP:20]

1.
2.
3.
4.

KOPĀ KrP:

80

16

32
16

16

3
1

1

3.pielikums.
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS
„DATORZINĀTNES” STUDIJU KURSU APRAKSTI
Nosaukums

Programmēšanas paradigmas, valodas un
izstrādes sistēmas
5
4

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
64
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Svetlana Ignatjeva, Informātikas katedra, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maģistra studiju programmas ‘Datorzinātnes’ studentiem.
Programmēšanas valoda ir līdzeklis programmētāja mijiedarbībai ar datoru. Vairāk nekā vienkārši
zināt programmēšanas valodu programmētājam ir jāsaprot dažādi programmēšanas stili. Kursa
materiāls iekļauj sevī jautājumus par objektorientēto programmēšanu un projektēšanu, funkcionālo
un loģisko programmēšanu, skriptu valodām.

Kursa plāns:
32 lekcijas un 32 semināri:
Programmēšanas pamatkonstrukcijas: augstā līmeņa valodu pamatsintakse un semantika; mainīgie,
tipi, izteiksmes, piešķires; vienkāršais ievads un izvads; nosacījumu un iterāciju vadības struktūras;
strukturētā dekompozīcija.
Imperatīvās valodas. Paradigma bāzēšanās uz instrukciju secīgu izpildi, kad notiek uzkrāto mainīgo
atjaunošanās. Aspekti iekļauj pamatdefinētos mainīgos, rādītājus, funkcijas, procedūras, bāzes tipus,
matricas, ierakstus, zema līmeņa pieejas.

Objektorientēto paradigmu ieviešana: abstrakcijas, objekti, klases, metodes, parametru nodošana,
inkapsulācija, mantojamība, polimorfizms. Piemēri valodā C++ un Java.
Funkcionālās valodas. Paradigma bāzējas uz funkcijām kā pirmās klases mainīgajiem. Aspekti, ka
attiecīgais transparentums, drazu savākšana, rekursīvie tipi un liela saraksta operācijas, dinamiskie
tipi vai tipu izvedumu, polomorfizms. Piemēri Lisp valodā.
Loģiskās valodas. Paradigma, kura apraksta izskaitļojumus izmantojot loģiskās izteiksmes. Aspekti
tādi, kā atpakaļ izsekošana, loģiskie mainīgie, dinamiskie saraksti, drazu savākšana. Piemēri valodā
Prolog.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
.
1. Роберт У . С ебеста Основные концепции языков программирования, Издательство:
В ильямс, 2001 г
2. Одинцов И. Профессиональное программирование. Системный подход. Издательство:
BHV-СПб, 2002

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Пратт Т., Зелковиц М. Языки программирования: разработка и реализация./ Под общей
ред. А.Матросова.-СПб.: Питер, 2002.-688с.
2. Harold Abelson et al., Structure and Interpretation of Computer Programs, ISBN 0262011530,
WWW: http: //mitpr ess.mit.edu/sicp/full-text/book/book-Z -H -1.html
3. Kim B. Bruce Foundations of Object-Oriented Programming Languages: Types and Semantics
http: //www.cs.williams.edu/~kim/F OOL book.html
4. Peter Van Roy and Seif Haridi, Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming,
MIT Press, 2004. B ook website- http://www2.info.ucl.ac.be/people/PVR/book.html
5. Э. Йордон, К. Аргил, Структурные модели в объектно-ориентированном анализе и
проектировании. М.: Лори, 1999, 264 с., с ил.
6. В . Э . В ольфенгаген. Конструкции языков программирования. Серия: К омпьютерны е
наук и и информационны е технологии, Издательство: Ц ентр Ю рИ нфоР, 2001 г.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Ж урнал для профессиональны х программистов- http://www.argcargv.relc.com/index.php
2. J our nal of Object T echnology- http://www.jot.fm/

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) 1 ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” A daļa (TEORĒTISKO ATZIŅU IZPĒTES OBLIGĀTIE KURSI)

Kursa nosaukums angļu valodā:
Programming Paradigms, Languages and Development Systems

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is intended for students of master study programme ‘Computer Science’.
A programming language is a programmer’s principal interface with the computer. More than just
knowing how to program in a single language, programmers need to understand the different styles
of programming. The material of course covers problems of object-oriented programming and
designs, functional and logic programming, script languages.

Piezīmes:

1

Ja šāda sadalījuma nav, tad norādīt tikai programmu.

Nosaukums

Tīklu operētājsistēmas

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare

Datorzinātnes

Zinātnes apakšnozare

Operētājsistēmas

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Andris Vagalis, Informātikas katedra, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas I un II

Kursa anotācija:
Padziļināt zināšanas par mūsdienu tīlu operētājsistēmām, to arhitektūru, pielietošanas jomām un
drošību. Paplašināt zināšanas par operāciju sistēmas darba principiem, procesu plānošanas
mehānismiem, atmiņas vadību, failu sistēmām, mijiedarbību ar lietotāju, sinhronizācijas un
savstarpējas datu apmaiņas problēmām. Procesu un plūsmu apstrāde tīklu operētājsistēmās. Apskatīt
drošības un datu aizsardzības principus un mehānismus.

Kursa plāns:
Lekcijas:
1. Mūsdienu operētājsistēmu projektēšanas koncepcijas un tehnoloģijas. Operētājsistēmām
izvirzītās prasības. OS izveides tendences.
2. Ziņojumu pārraides primitīvi sadalītās sistēmās
3. Attālināto procedūru izsaukšana
4. Sinhronizācijas problēmas risinājumi sadalītās sistēmās
5. Procesi un plūsmas sadalītās sistēmās

6. Sadalītās failu sistēmas
7. OS mijiedarbības problēmas heterogēnos datortīklos
8. Tīklu resursu identifikācijas dienesti
9. Multimedija operātājsistēmas
10. Procesu plānošana multimedija OS
11. Multimedija failu sistēmu paradigmas
12. Failu izvietošana un kešēšana
13. OS drošības pamatprincipi un galvenie draudi
14. Lietotāju autentifikācija
15. Iekšējie un ārējie uzbrukumi
16. Aizsardzības mehānismi.
17. Drošu sistēmu pamatprincipi
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Sagatavot referātu un prezentāciju par vienu, pasniedzēja piedāvātu, tematu un uzstāties ar to
auditorijas priekšā. (30%)
• Eksāmens (70%)
Literatūra (01-mācību literatūra):
•

Э. Таненбаум, Современные операционные системы. СПб Питер, 2002. 1040с.
Д. Иртегов. Введение в операционные системы. BHV—СПб. 2001.
В. Г. Проскурин. Защита в операционных системах. Радио и связь. 2002.
В. Столлингс. Операционные системы. Вильямс. 2002 .
А. Олифер, В. Г. Олифер. Сетевые операционные системы.
http://www.citforum.ru/operating_systems/sos/contents.shtml
Literatūra (02-papildliteratūra):
1.
2.
3.
4.
5.

1. С. Ивановский. Linux. Операционная система. Познавательная книга. 2002.
2. A. Kachur, D. Bixler, T. Davis, T. Hadden, J. Schmidt. Microsoft Windows 2000 Security
Handbook., Que, Macmillan Computer Publishing ISBN: 0789719991
http://edu.csd.dau.lv/edu/os/Win2000/ewtoc.html
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Журнал “Системный администратор”, http://www.samag.ru/
2. Журнал „Windows IT Pro/RE”, http://www.osp.ru/win2000/index.html

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) 2 ir piederīgs šis kurss:
A

2

Ja šāda sadalījuma nav, tad norādīt tikai programmu.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Network operating systems

Kursa anotācija angļu valodā:
Improve knowledges about nowadays network operating systems, it’s architecture, aplication kinds
and security. Take knowledge about operating systems functioning principles, process planning,
memory management, files systems, interacting with users, synchronization and data changing
problems. Tasks and threads parallel processing in network operating systems. Survey security and
data protection principles and mechanisms.

Piezīmes:

Nosaukums

Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

5

Kredītpunkti

4

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
64
semestrī)
Zinātnes nozare

Programmatūras izstrāde

Zinātnes apakšnozare

Datu bāzes

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
V.Kugeļevičs, Informātikas katedra, docents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Datu bāzes I, II. NET aplikāciju izstrāde. DBPS Oracle

Kursa anotācija:
Kursa mērķi ir:
-

iemācīties izmantot datu bāzes stratēģiskā (globālā) līmenī: dalītās un paralēlās DB, klient servera
tehnoloģijas, daudz slāņu programmatūra;
apgūt zināšanās par modernām, sarežģītām datu bāzu tehnoloģijām: datu noliktavas, dimensionālās
DB (OLAP);
iemācīties par objektu datu bāzēm, izmantojot DB4O bāzi;
aplūkot modernas, perspektīvas DB attīstības virzienus: laiku DB, aktīvās DB

Kursa plāns:
32 lekcijas un 32 semināri:
Dalītās DB. Materializētie skati. Replikācija
Datu bāzes tehnoloģijas vēsture. Informāciju sistēmas attīstības galvenās tendences. Trešās paaudzes datu
bāzes manifests. Dalītās DB. Deita kārtulas dalītām DB. Pārejas pie dalītām DB soli. Fragmentācija
homogenās sistēmās. Replicēšana homogenās sistēmās. Nehomogenās sistēmas. DB saite. Oracle NET.
Dalītā transakcija. Caurredzamība. Dalītas DB grūtības. Materializētu skatu
izveidošana. Datu
replikācija. Materializētu skatu lietošana vaicājuma samainīšanai. Paralēlās DB.

Datu noliktavas
Datu noliktavu (DN) pielietošanas jomas un piemēri. DN arhitektūra: DN izveides fāzes, šo fāzu
koordinēšana. Datu avoti. Darba apgabals un tā komponenti. DN un datuves. Datu analīzes līdzekļi. Metadati
kā DN sastāvdaļa.

Dimensionālie modeli un OLAP
Dimensionālā modelēšana. Fakti. Dimensijas. Datu kubi. Datu analīzes operācijas. Dimensionālo modeļu
realizācija relāciju datu bāzēs.. Sniegpārslas shēma. Zvaigznes shēma. Dimensionālo modeļu piemēri
tipiskām problēmām DN projektos. Datu ieguve, pārveidošana, ielāde. Daudzu datu avotu integrācijas
problēmas. Integrācijas konflikti un to novēršana.
Datu kvalitāte. Nepilnīgu un kļūdainu datu koriģēšana. Datu ielāde dimensiju un faktu tabulās. Metadati, to
pārvalde. Metadatu repozitoriji. Repozitoriju standarti un apmaiņa ar metadatiem.
Pieprasījumi un to
optimizēšana. Daudzdimensiju pieprasījumi. Star-join, tā optimizēšana. Grupēšana un agregācija. Skatījumu
ieviešana pieprasījumu vienkāršošanai. Materializētie skatījumi. Indeksi, to veidi. Indeksu izmantošana un
loma DN risinājumos. Oracle Express
OLAP un datizrace. Datu noliktavas tīmeklī. (Data Webhaus). DN projektu plānošana un vadība. Projekta
iespējamības faktori. Projekta grupa, plāns, prasību apkopošana.

Objektu orientētās DB
Objektu-orientētas datu bāzes manifests. Objektorientētas DB. Bāze DB4O: interfeiss, izmantošana.

Laiku DB. Aktīvās DB
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens - 50%. Darbs 1 – datu noliktavas veidošana - 20%.
20%. Darbs 3 – objektu datu veidošana – 10%

Darbs 2 – dimensionālo DB veidošana –

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Alan R.Simon Strategic Database Management for the Year 2000 © Morgan Kaufmann Publishers,
Inc., 1995
2. Lilian Hobs, Susan Hilson, Shilpa Lawande. Oracle 9iR2 Data Warehousing. Elsevier Ltd, The
Boulevard, Landorf Lane, Kidlington, England
3. Kevin Loney, Bob Brila and the eksperts at TUSC. Oracle Database 10g DBA Handbook. Copyright
© by The McGraw-Hill Companies, Inc (Publisher). ISBN 0-07-223145-9
4. Бэлсон Дон, Гокмен Марк, Ингрем Джонатан. Внутренний мир Oracle8. К.: Проектирование и
настройка. „Издательство ДиаСофт”. 2000.- 800 с.
5. Skaidrojošā vārdnīca. Datu pārraides un apstrādes sistēmas. Rīga, SWH Informatīvās sistēmas, 1995.
- 247 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Thomas M.Connolly, Carolyn E.Begg. Data base system. A practical Approach to Design,
Implementation and Management. Addison Westley Longman Limited, 1999, 1110 p.
2. C. J. Date. An Introduction to Database Systems, An (8th eddition ) 2003. 784 с.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. http: //www.softics.r u/docs/or acle10r 2/ser ver .101 Saite „Oracle Database. Documentation
Library. 10g Release 1 (10.1)

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) 3 ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Database strategic technologies.
Kursa anotācija angļu valodā:

Course targets are:
- to learn using of database at strategic (global) level: distributed and parallel DB, client-server
technology, multi-tier programming; - get knowledge about modern, complex DB technologies:
data warehousing, multidimensional analysis (OLAP) - to learn object-relational databases using
DB4O as example - look at perspective DB developments: spatial DB, active DB

Piezīmes:

3

Ja šāda sadalījuma nav, tad norādīt tikai programmu.

Nosaukums

Programmnodrošinājuma izstrāde

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

5

Kredītpunkti

5

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
80
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Svetlana Ignatjeva, Informātikas katedra, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maģistra studiju programmas ‘Datorzinātnes’ studentiem.
Kurss iepazīstina ar programmatūras inženieriju kā disciplīnu, kas izskaidro programmatūras
projektēšanas pamatkoncepcijas un principus, struktūru plānošanu, objektorientēto analīzi un
modelēšanu, uz komponentēm balstītu skaitļošanas sistēmu, programmatūras dzīves ciklu un
procesu modelēšanu. Kurss apvieno vidējā mēroga programmatūras sistēmu projektēšanu, ieviešanu
un testēšanu ar praktisku pieredzi šo projektu izstrādāšanā un ieviešanā apzinoties sevi kā daļu no
programmētāju darba komandas.

Kursa plāns:
32 lekcijas un 48 semināri:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jautājumi un atbildes par programmatūras inženieriju. Profesionālās un ētiskās prasības.
Skaitļošanas sistēmu sistēmtehnika. Sistēmu integrāciju īpašības. Sistēma un tās vide.
Sistēmu modelēšana. Sistēmu veidošanas process. Sistēmu iegāde.
Programmatūras veidošanas process. Programmatūras procesu modelēšana. Iterāciju modeļi.
Programmatūras specifikācija. Programmatūras projektēšana un ieviešana. Programmatūras
novērtēšana. Programsistēmu evolūcija. Programnodrošinājuma izstrādes automatizētie
līdzekļi.
Projektu vadība. Vadības procesi. Projekta plānošana. Darba grafiks. Risku vadība.
Programnodrošinājuma prasības. Funkcionālās un nefunkcionālās prasības. Lietotāju
prasības. Sistēmu prasības. Sistēmu prasību dokumentēšana.
Inženierijas procesa prasības. Realizējamības analīze. Prasību noskaidrošana un analīze.
Prasību atestācija. Prasību vadība.
Sistēmu modeļi. Sistēmvides modeļi. Uzvedības modeļi. Datu modeļi. Objektu modeļi.
Instrumentālie CASE līdzekļi.
Programmēšanas sistēmu prototipēšana. Prototipēšana programnodrošinājuma izstrādes
procesā. Ātras prototipēšanas tehnoloģijas. Lietotāju interfeisu prototipēšana.
Formālās specifikācijas. Formālās specifikācijas programmatūras izstrades procesā.
Interfeisu specificēšana. Sistēmu uzvedības specifikācija.
Arhitektoniskā projektēšana. Sistēmas strukturēšana. Vadības modeļi. Modulārā
dekompozīcija. Problēmatkarīgās arhitektūras.
Sadalītu sistēmu arhitektūra. Daudzprocesoru arhitektūra. Klient-serveru arhitektūra.
Sadalītu objektu arhitektūra. CORBA.
Objekt-orientētā projektēšana. Objekti un objektu klases. Objekt-orientētās projektēšanas
procesi. Sistēmarhitektūras attīstība.
Reālā laika sistēmu projektēšana. Sistēmu projektēšana. Vadības programmas. Novērošanas
un vadības sistēmas. Datu iegūšanas sistēmas.
Projektēšana ar komponenšu atkārtotu izmantošanu. Komponenšu atbalstītā izstrāde.
Pielikumu saimes. Struktūras projektēšana.
Lietotāja interfeisa projektēšana. Lietotāja interfeisa projektēšanas principi. Mijiedarbība ar
lietotāju. Informācijas attēlošana. Lietotāja atbalsta līdzekļi. Interfeisa novērtēšana.
Sistēmu stabilitāte. Kritiskās sistēmas. Darba spējas un stabilitāte. Drošība. Aizsardzība.
Kritisku sistēmu specifikācija. Uzticamības prasības. Drošības prasību specificēšana.
Aizsardzības prasību specificēšana.
Kritisku sistēmu izstrādāšana. Kļūdu un atteikumu samazināšana. Noturība pret
atteikumiem. Atteikumnoturīgas arhitektūras. Drošu sistēmu projektēšana.
Programmatūras verifikācija un novērtēšana. Verifikācijas un atestācijas plānošana.
Programsistēmu pārbaude. Automātiskiā statiskā programmu analīze. „Tīrās istabas”
metode.
Programnodrošinājuma testēšana. Defektu testēšana. Veseluma testēšana. Objektorientēto
sistēmu testēšana. Instrumentālie testēšanas līdzekļi.
Kritisku sistēmu atestācija. Formālās metodes un kritiskās sistēmas. Sistēmas spēju
novērtēšana. Drošības garantijas. Programnodrošinājuma aizsardzības novērtēšana.
Personāla vadība. Domāšanas robežas. Grupveida darbs. Personāla atlase un saglabāšana.
Personāla attīstības līmeņa novērtēšanas modelis.
Programprodukta vērtības noteikšana. Veiktspēja. Novērtēšanas metodes. Vērtības
algoritmiskā modelēšana. Projekta ilgums un personāla algošana.
Kvalitātes vadība. Kvalitātes nodrošināšana un standarti. Kvalitātes plānošana. Kvalitātes
kontrole. Programmatūras paramentru noteikšana.
Programmatūras ražošanas uzlabošana. Produkta un ražošanas kvalitāte. Ražošanas analīze
un modelēšana. Ražošanas procesa apjomu noteikšana. Attīstības līmeņa novērtēšanas
modelis. Pilnveidošanas procesu klasifikācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. I.Sommerville "Software Engineering", 6th Edition was published in August 2000 and should
be available http: //www.softwar e-engin.com
2. Иан Соммервилл «Инженерия программного обеспечения» , 6-е издание.: Пер. с англ.М.:Издательский дом «Вильямс», 2002.-624с.
3. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений
на С++. 2-е изд.: Пер. с англ. - М.: Издательство Бином, СПб.:
Невский диалект,
1999
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. S. McConnell "Code Complete", Microsoft Press, 1993
2. S. White et al. "System engineering of computer-based systems", Computer, November 1993
3. "Airport 95: Automated Baggage System", ACM Software Engineering Notes, 21, March
1996
4. C.Орлов «Технология разработки программного обеспечения», СПб.:Питер, 2002.-464
с.
5. Принципы проектирования и разработки программного обеспечения. Учебный курс
MCSD: Пер. с англ.-М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2000.-608с.
6. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы: Пер. с
англ. - СПб.: Символ-Плюс, 1999
7. Одинцов И. Профессиональное программирование. Системный подход. - СПб.: БХВПетербург, 2002
8. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических
информационных систем: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000
9. Библиография по программной инженерии http: //vendr ov.chat.r u/biblio.html
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering (IJSEKE)http: //www.wor ldscinet.com/ijseke/ijseke.shtml
2. Откры ты е системы - http: //www.osp.r u/os/
3. The International Journal on the Development and Application of Standards for Computers,
Software Quality, Data Communications, Interfaces and Measurement
http: //www.elsevier .com/wps/find/jour naldescr iption.cws_home/505607/descr iptiont
4. Encyclopedia of Software Engineering -http://www3.interscience.wiley.com/cgibin/mrwhome/104554786/HOME

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) 4 ir piederīgs šis kurss:
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Ja šāda sadalījuma nav, tad norādīt tikai programmu.

Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” A daļa (TEORĒTISKO ATZIŅU IZPĒTES OBLIGĀTIE KURSI)

Kursa nosaukums angļu valodā:
Software Engineering

Kursa anotācija angļu valodā:
The course is intended for students of master study programme ‘Computer Science’.
This course introduces software engineering as a discipline, discusses fundamental design concepts
and principles, design patterns, object-oriented analysis and design, component-based computing,
software life-cycle and process models. Combines a range of topics integral to the design,
implementation, and testing of a medium-scale software system with the practical experience of
implementing such a project as a member of a programmer team.

Piezīmes:

Nosaukums

INTELEKTUĀLĀS SISTĒMAS

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)

9

Kredītpunkti

4

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
64
semestrī)
Zinātnes nozare

Mākslīgais intelekts

Zinātnes apakšnozare

Intelektuālās sistēmas

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Ieva Boļakova, Informātikas katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Mākslīgais intelekts, Ekspertsistēmas. Kursu apguve paredzēta bakalaura studiju programmā
„Datorzinātnes”.

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maģistra studiju programmas ‘Datorzinātnes’ studentiem. Kursa mērķis ir gūt
pamatzināšanas par intelektuālām sistēmām, apgūt datu ieguves principus un pamatalgoritmus.
Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar tādu sistēmu darbību, kas balstītas uz izplūdušās
informācijas analizēšanu.

Kursa plāns:
Mākslīgais intelekts.
Datu ieguve (Data Mining). Mērķis.
Datu ieguves metodes, tehnoloģijas.
Datu tipi – kvalitatīvie un kvantitatīvie dati.
Datu pirmapstrāde. Pirmapstrādes tehnoloģijas: attīrīšana, transformācija, integrēšana,
reducēšana.
6. Trokšņaini dati, izlaisti dati, datu anomālijas.
7. Induktīvā secināšana. Inkrementālā apmācība.
8. Izplūdušās loģikas pamatjēdzieni. Izplūduša izveduma tipi. Izplūdušo vadības sistēmu
pamatjēdzieni.
1.
2.
3.
4.
5.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros studentiem jāpilda daži praktiskie uzdevumi, kas saistīti ar datu ieguves algoritmu
un inkrementālās apmācības algoritmu izmantošanu. Praktiskie darbi pēc to izstrādes ir jāaizstāv.
Kursa noslēgumā ir eksāmens, kura atzīmi veido teorētisko zināšanu pārbaude un praktisko darbu
novērtējums.

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. – Москва,
«Горячая линия - Телеком», 2002
2. Hopgood A.A. Intelligent Systems for Engineers and Scientists. 2001 by CRC Press LLC
3. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. – Москва, «Мир», 1989.
4. Дюк В., Самойленко А. Data Mining: учебный курс (+CD). – СПб: Питер, 2001. – 368 с.:
ил.
5. Borisovs A., Dubrovskis L., Kuļešova G., Zmanovska T. Mākslīgie neironu tīkli: arhitektūra,
algoritmi un pielietojumi. Mācību līdzeklis. – Rīga, RTU, 1998.
6. Sukovs A., Aleksejeva L., Makejeva K., Borisovs A. Datu ieguve. Pamati. – Rīga, SIA
„Drukātava”, 2007
7.
Dilly
R.
Data
Mining.
An
introduction.
http: //www.pcc.qub.ac.uk/tec/cour ses/datamining/stu_notes/dm_book_1.html
8. Clark P. and Niblett T. The CN2 Induction algorithm. In: Machine Learning 3 Kuwer Academic
Publishers, 1989 p. 261-283
9. Gilleland M. Levenshtein Distance, in Three Flavors. Merriam Park Software,
http: //www.mer r iampar k.com/ld.htm
10. Maloof M.A., Michalski R.S. A Partial Memory Incremental Learning Methodology and its
Application to Computer Intrusion Detection. Reports of the Machine Learning and Inference
Laboratory, MLI 95-2: Machine Learning and Inference Laboratory, Department of Computer
Science, George Mason University, Fairfax, VA, 1995 p. 6-13
Literatūra (02-papildliteratūra):
Breiman L., Freidman J., etc. Classification and Regression Trees. - Wadsworth International,
Monterey, 1984
Esposito F., Malerba D., Semeraro G. A Comparative Analysis of Methods for Pruning Decision
Trees. – IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 19, No. 5, May
1997
Ignizio J.P. An Introduction to Expert Systems: The Development and Implementation of Rule
Based Expert Systems. – 1991.
Mansour Y. Pessimistic decision tree pruning based on tree size. Proc. 14th International
Conference on Machine Learning (1997);
http://citeseer.nj.nec.com/mansour97pessimistic.html
Mingers J. An empirical comparison of selection measures for decision tree induction. Machine
Learning, 3: 319 – 342, 1989
Quinlan J.R. Improved Use of Continuos Attributes in C4.5. – Journal of Artifical Intelligence

Research 4, 3/96, 77-90,
http: //www.cs.washington.edu/r esear ch/jair /abstr acts/quinlan96a.html
Tanaka K. An Introduction to Fuzzy Logic for Practical Applications, Springer, 1997.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes“ A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Intellectual Systems
Kursa anotācija angļu valodā:

The course is intended for students of master study programme ‘Computer Science’.
The aim of the course is to give the basic knowledge about intellectual systems, to acquire the
principles of data mining and basic algorithms. Within the framework of the course students are
introduced with such systems, which are based on the analysis of fuzzy information.

Nosaukums

VADĪBA TELEKOMUNIKĀCIJU TĪKLOS

2
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
4
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
64
semestrī)
Datorzinātņu maģistrs
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programma «Datorzinātnes» (43481), Datortīkli un komunikācijas I
Bakalaura studiju programma «Datorzinātnes» (43481), Datortīkli un komunikācijas II

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
V.Vanaģelis, Informātikas katedra, asistents.

Kursa anotācija:
Programma ietvaros tiek iegūtas bāzes zināšanās par tīklu tehnoloģijām un iemaņās,
kuras var pielietot
saņemšanai.

strādājot par tīkla speciālistu, kā arī pie CCENT vai CCNA sertifikātu

Mērķi un izdevumi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ieviest lokālu tīklu saskaņā ar projektu;
noskaņot komutatoru ar VLAN un savienojumu tīklu atbalstu starp ar komutatoriem;
ieviest piekļūšanas sarakstus, kas ļauj atļaut vai noraidīt trafiku pēc noteikta tipa;
ieviest WAN kanālus;
noskaņot Cisco ierīču protokolus;
atklāt un novērst LAN tīklu nekārtības, WAN un VLAN izmantojot OSI modeļus
noteikt klienta prasības;
projektēt vienkāršu tīklu ar Cisco tehnoloģijas izmantošanu;
izstrādāt IP-adresācijas shēmu, kas ir attiecīga lokāla tīkla prasībām;
sastādīt aprīkojuma sarakstu, kas ir attiecīgs projekta prasībām lokālajam tīklam;
sastādīt un piedāvāt klientam komerciālu piedāvājumu;
uzstādīt un noskaņot tīkla prototipu;
saņemt un atjaunināt Cisco IOS programmas nodrošinājumu Cisco ierīcēm.

Kursa plāns:
1. Korporatīvi tīkli
2. Korporatīva tīkla infrastruktūras studēšana
3. Komutācija korporatīvajā tīklā
4. Adresēšana korporatīvajā tīklā
5. Maršrutizācija ar protokola palīdzību uz attāluma vektoru bāzes
6. Korporatīva WAN tīkla kanālu radīšana
7. Trafika filtrācija ar piekļūšanas kontroles sarakstu izmantošanu
8. Defektu (kļūdu) novēršana korporatīvajā tīklā
9. Ievads tīklu izstrādāšanas koncepcijā
10. Prasību tīkla definēšanai
11. Eksistējošā tīkla apraksts
12. Pielikumu ietekmes definēšana uz tīkla projektu
13. Tīkla projekta radīšana
14. Tīkla IP-adresācijas izmantošana projektā
15. Tīkla prototipa izveidošana ēku kompleksam
16. WAN tīkls
17. Piedāvājuma sagatavošana
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Laboratorijas darbu izpildīšana, Cisco oficiālā kursa sekmīga nokārtošana, jautājumi

Literatūra (01-mācību literatūra):
1.

http: //cisco.netacad.net

2. Tanenbaum Andrew S. Computer Networks / Andrew S.Tanenbaum. - 3rd ed. - New Jersey :
Prentice-Hall,Inc., 1996. - 814 p. : il. ISBN 0-13-394248-1
3. Лэммл Тодд. CCNA:Cisco Certified Network Associate : Учебное руководство / Тодд
Лэммл,Доналд Портер при участии Джеймса Челлиса. - Москва : Лори, 2000. - 614 с. : ил.
ISBN 5-85582-086-6
4. Нейронные сети : Statistica Neural Networks / пер. с англ., оригинал макет и оформление
StatSoft RUSSIA. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2000. - 182 с. : ил. ISBN 5-93517015-9
5. Таненбаум Эндрю. Компьютерные сети = Computer Networks : Пер.с англ. /
Э.Таненбаум. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 991 с. : ил. - (Классика
computer science). ISBN 5-318-00492-X
6. Таненбаум Эндрю С. Компьютерные сети = Computer Networks / Э.Таненбаум. - 4-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 991 с. - (Классика computer science). ISBN 5-318-00492X
Literatūra (02-papildliteratūra):
1.
2.
3.
4.

http://edu.csd.dau.lv
Anspoks A. Datoru tīkli - nedaudz prakses . DatorTehnika N4 1994. - 32-33.
Kikuts J. Ievads datoru tīklos. DatorTehnika N1 1995. - 28-30.
Anspoks A. Atgriežoties pie pamatiem jeb datoru tīkli - tas ir vienkārši. DatorTehnika N11

1995. - 8-13.
5. Fedosejeva T. Korporatīvie datoru tīkli. DatorTehnika N11 1995. - 14-16.
6. Anspoks A. Datoru tīkli aparatūras un programmu apskats. DatorTehnika N11 1995. - 2744.
7. Hartman R.. Pinney P. Place E. Zultner R.. 3Com Buyer's Guide. September 1994.
8. RAD data communications. 1995.
9. Series universal modem. User's Manual. Document No.: 81053001. Rev.2.1
10. ZyXEL communications Corporation.
11. WaveLAN 915 Mhz ISA Card User's Guide. AT&T.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
A

Kursa nosaukums angļu valodā:
Management in the telecommunication Networks
Kursa anotācija angļu valodā:
This curriculum presents basic networking education to equip students with knowledge and skills
that can be applied toward entry-level ICT careers and also CCENT and CCNA certifications.
Curriculum Goals and Objectives:
• Describe the structure of the Internet and how Internet communications occur between hosts
• Install, configure, and troubleshoot Cisco IOS® devices for Internet and server connectivity
• Plan a basic wired infrastructure to support network traffic
• Implement basic WAN connectivity using Telco services
• Demonstrate proper disaster recovery procedures and perform server backups
• Monitor network performance and isolate failures
• Troubleshoot problems using an organized, layered procedure
• Describe the OSI model and the process of encapsulation
• Implement a LAN for an approved network design
• Configure a switch with VLANs and inter-switch communication
• Implement access lists to permit or deny specified traffic
• Implement WAN links
• Configure routing protocols on Cisco devices
• Perform LAN, WAN, and VLAN troubleshooting using a structured methodology and the
OSI model

STUDIJU KURSA
NOSAUKUMS

MATEMĀTISKĀ MODELĒŠANA.
DIFERENCIĀLVIENĀDOJUMI

2.

STUDIJU
PROGRAMMAS
NOSAUKUMS

Maģistra studiju programma “Datorzinātnes”

3.

STUDIJU
LĪMENIS

4.

KREDĪTPUNKTI

2
Kursa ieteicamais apjoms ir 32 stundas, no tām:
• 32 - lekcijas

5.

PRASĪBAS
KREDĪTPUNKTU
IEGŪŠANAI

Pārbaudījums – diferencētā ieskaite

6.

KURSA AUTORS

Dr.hab.mat., prof. F. Sadirbajevs

7.

STUDIJU VALODA

Latviešu

8.

KURSA MĒRĶI
UN UZDEVUMI

Iepazīstināt ar matemātiskās modelēšanas pamatiem, īpašu
vērību veltot nelineārajiem diferenciālvienādojumiem.

9.

KURSA SATURA
APRAKSTS

1.

KURSA Teorētisko atziņu izpētes ogligātais kurss

1. Matemātiskās modelēšanas jēdziens. Galvenās prasības. Piemēri.
Matemātisko modeļu tipi.
2. Parastie
un
parciālie diferenciālvienādojumi. Diferenciālvienādojumu klasifikācija.
3. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi. Analītiskās risināšanas
metodes.
4. Kvalitatīvā analīze. Virziena lauks.
5. Bioloģiskās
populācijas modelis. Prognoze un atrisinājumu
asimptotika.
6. Otrās
kārtas
diferenciālvienādojumi. Fāzes plaknes metode.
Stabilitātes jēdziens. Ļapunova funkciju ideja.
7. Vispārīgais atrisinājums un enerģija. Piemēri no mehānikas.
8. Periodiskie procesi dabā. Oscilatori.
10.

LITERATŪRA
1. H. Kalis. Diferenciālvienādojumu tuvinātās risināšanas metodes. –
R.: Zvaigzne, 1986.
2. J. Cepītis. Pirmās kārtas parastais diferenciālvienādojums. R.: LU,
1994.
3. J. Cepītis. Parasto diferenciālvienādojumu nelineāras robežproblēmas.- R.: LU, 1987.
4. Paper collection: Teaching and Popularization of Mathematics. in:

“Procedings of the International Congress of Mathematicians.
Vol.3, Berlin. 1998.”
5. M.I. Freidlin. Random and Deterministic Perturbations of Nonlinear
Oscillations. In: ”Proc. of the International Congress of
Mathematicians. vol. 3, Berlin. 1998.”
6. А.Д. Мышкис. Высшая
математика и математическое
моделирование. Часть I, II. – Москва, 1990.
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KURSA AUTORS

Matemātikas doktors, asoc.prof. Armands Gricāns

7.

STUDIJU VALODA

Latviešu
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APRAKSTS
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KURSA Teorētisko atziņu izpētes ogligātais kurss
2
Kursa ieteicamais apjoms ir 32 stundas, no tām:
• 16 – lekcijas
• 16 – semināri un praktiskie darbi
Pārbaudījums – diferencētā ieskaite

Kurss iepazīstina ar lineāru diskrētu dinamikas sistēmu
UN teorijas pamatjēdzieniem, analītiskajām un skaitliskajām
metodēm.
Priekšstats par lineārām diskrētām dinamikas sistēmām, to
pētīšanas analītiskajām un skaitliskajām metodēm.
Diskrētu dinamikas sistēmu nozīmes izpratne dabas un
tehnoloģisko procesu matemātiskajā modelēšanā. Prasme
formulēt un pierādīt nozīmīgākās kursā izklāstītās
teorēmas, kā arī spēja risināt tipveida uzdevumus.

1. Diskrētas dinamikas sistēmas (DDS) teorijas pamatjēdzieni un lietojumi.
2. Viendimensiju pirmās kārtas diskrētas dinamikas sistēmas (lineāras
nelineāras), to grafiskie attēlošanas paņēmieni. Līdzsvara punktu lokālā
globālā stabilitāte.
3. Viendimensiju augstākas kārtas lineāras diskrētas dinamikas sistēmas,
risināšanas analītiskās metodes. Z-transformācija.
4. Vairākdimensiju pirmās kārtas lineāras diskrētas dinamikas sistēmas.
5. Divdimensiju pirmās kārtas lineāras diskrētas dinamikas sistēmas un
kvalitatīvā pētīšana.
10.

LITERATŪRA
(01-mācību
literatūra)
1. S. Elaydi. An Introduction to Difference Equations, 3ed, UTM, Springer,

un
un
to
to

2005.
2. O. Galor. Discrete Dynamical Systems, Springer, 2007.
3. Mustafa R.S. Kulenovic, Orlando Merino. Discrete Dynamical Systems and
Difference Equations with Mathematica, Chapman & Hall/CRC, 2002.
(02-papildliteratūra)
1. Kathleen T. Alligood, Tim D. Sauer, and James A. Yorke. Chaos: An
Introduction To Dynamical Systems (Textbooks in Mathematical Sciences),
Springer, 2000.
2. Richard A. Holmgren. A First Course in Discrete Dynamical Systems
(Universitext), Springer-Verlag, 1994.
3. Cull Paul, Mary Flahive, Robby Robson. Difference Equations: From Rabbits
to Chaos (Undergraduate Texts in Mathematics), Springer, 2005. (ISBN
0387232346)
4. Wei-Bin Zhang. Discrete Dynamical Systems, Bifurcations and Chaos in
Economics, Volume 204 (Mathematics in Science and Engineering), Elsevier
Science, 2006.

DBPS Oracle
Nosaukums
5
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
4
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
64
semestrī)
Programmēšana
Zinātnes nozare
Datu bāzes
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
V.Kugeļevičs, Informātikas katedra, docents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Diskrētā matemātika. Datu bāzes I. Datu bāzes II. NET aplikāciju izstrāde

Kursa anotācija:
Kursa mērķi ir apgūt:
► datu bāzes pārvaldības sistēmas Oracle funkcionālās iespējas un objektus
► Oracle SQL īpatnības un vaicājumu optimizāciju
► klients-servera pielietojumus projektēšanu un nepieciešamas datu infrastruktūras
izstrādāšanu (tabulas, trigeri, ierobežojumi, skati, glabājamas procedūras un funkcijas,
aizsardzība, ...)
► datu saņemšanu un manipulēšanu klienta pielietojumu izstrādāšanā ( lietojot ADO.NET, MS
VS, Crystal Reports, …)
► pamatzināšanas par Oracle un datu bāzes administrēšanu
Kursa plāns:
32 lekcijas un 32 semināri:

DBVS Oracle objekti. DBVS arhitektūra pēc ANSI / SPARC standarta. Shēma, lietotājs; shēmas SYS un
SYSTEM. Programma Oracle Enterprise Manager Console un SQL+ utilīta. Virkne (Sequence), tabulu
veidošana un grozījums, trigeri, vaicājumi, skati (View), materializētie skati, laikus tabulas. Ierobežojumi
(constraint). Datu aizsardzība, loma (Role), privilēģijas (grant). Piekļuves tiesības. Datu drošības
organizēšana.
Datu modeļu konstruēšana
Domēns. Kortežs. Atslēgas. Surogātu atslēgas lietošana. Būtību attieksmes modelēšana. ER diagrammas
(Barker). Datu plūsmas analīze (Gane-Sarson diagrammas). Normalizācija.
Relāciju operācijas. DQL SQL. Datu tipi. Datumu formāti. Aritmētiskas un loģiskas operācijas. Oracle
funkcijas: matemātiskās, darba ar datumiem, simboliem un citas. Operators Select. Sagrupēšana. Atlases
noteikumi Where un Having. Šķirošana. Noslēguma (grupas) operācijas. Dekarta, iekšējie un ārējie
savienojumi. To efektivitāte. Savienojumu lamatas. Operācijas ar rindu kopām: Union, Minus, Intersect.

Vienīgās vērtības, pakļauts, paralēls, korelācijas un vairāku rindu apakšvaicājumi.
Manipulēšana ar datiem. DML SQL. Rindu ielikšana, atjaunināšana un dzēšana, arī apakšvaicājumu
lietojot.
Datu administrēšana. TPL SQL. Vadība ar transakcijām. B-koki. Indeksi, klasteri. SQL optimizācija.
Vaicājumu un skatu izpildes plāns (explain plan),
Programmēšana PL SQL. Operatori. Glabājamas funkcijas un procedūras. PL/SQL kļūdu apstrāde.
Paketes (package). Trigeri. Glabājamo funkciju lietošana vaicājumos datu atjaunināšanai un korekcijai.
Kursori. Izņēmuma situāciju apstrāde. Glabājamo procedūru izsaukšana, funkciju lietošana no SQL+,
Access, ADO.NET. Native SQL. Objekti
Datu bāzes administrēšana un lietošana. Datu aizsardzība. Simbolu kodu tabulas; MS Windows Registr
korekcija. Komunikāciju ar datu bāzi iestādīšana. Sakars ar servera datu bāzēm (link) un datu saņemšana
lietojot MS Visual Studio 2008. Atskaišu veidošana lietojot MS VS Crystal Reports. Klient servera
tehnoloģijas. Starpslāņa programmatūra.
Oracle administrēšana. Oracle klienta instalācija. Fonu procesi. Darba vide. Datu bāzes eksemplāra
struktūra. Sistēmās tabulas un skati. Datu bāzes veidošana. Imports, eksports. Administratora pienākumi,
komandas (SQL+). Servera konfigurēšana. Datu bāzes parametru noskaņošana: failiem, atritināšanas
segmentiem; fragmentācijai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens – 50%. Praktiskie darbi: DML, procedūras un funkcijas; SQL, vaicājumi, skati;
administrēšana ... - 20%. Individuālam pielietojumam datu infrastruktūras izstrādāšana, klienta
daļas funkcionalitātes izstrāde un daļēja realizācija - 30%
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Thomas M.Connolly, Carolyn E.Begg. Data base system. A practical Approach to Design,
Implementation and Management. Addison Westley Longman Limited, 1999, 1110 p.
2. Scott Urman. Oracle 8 PL/SQL Programming. Copyright 1997.
3. Глушаков С.В., Третьяков Ю.В., Головаш О.А. Администрирование Oracle 9i. - Харьков:
Фолио, 2003. – 695 с. (Учебный курс)
4. SQL. Энциклопедия пользователя. Ханс Ладани, Киев-1998. 624 с.
5. Бэлсон Дон, Гокмен Марк, Ингрем Джонатан. Внутренний мир Oracle8. К.: Проектирование и
настройка. „Издательство ДиаСофт”. 2000.- 800 с.
6. Skaidrojošā vārdnīca. Datu pārraides un apstrādes sistēmas. Rīga, SWH Informatīvās sistēmas, 1995.
- 247 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. C. J. Date. An Introduction to Database Systems, An (8th eddition ) 2003. 784 с.
2. Пейдж, Вильям, Дж. и др. Использование Oracle 8/8i. Специальное издание.: - М.:
Издательский дом „Вильямс”, 2000.- 1024 с.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. http: //datubazes.wor dpr ess.com/2007/12/03/datubaze/ Datubāzu resurss latviski
2. http: //lv.wikipedia.or g/wiki/K ategor ija: Datu_b% C 4% 81zes Wikipedia. Datu bāzes
3. http: //www.softics.r u/docs/or acle10r 2/ser ver .101/b10739/toc.htm
http: //www.softics.r u/docs/or acle10r 2/ser ver .101/b10759/toc.htm
Saite „Oracle Database. Documentation Library. 10g Release 1 (10.1)

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) 5 ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
DBMS Oracle
Kursa anotācija angļu valodā:

Course targets are to get knowledge on:
► database management system Oracle functional features and objects
► Oracle SQL characteristic, query optimization
► client-server usage in design and necessary data structure implementation (tables, triggers,
constraints, views, stored procedures and functions, protection, …)
► data fetching and processing client application implementation (using ADO.NET, MS VS,
Crystal Reports)
► basic knowledge about management of Oracle and databases
Piezīmes:

5

Ja šāda sadalījuma nav, tad norādīt tikai programmu.

Nosaukums

Programmatūras izstrādes tehnoloģijas MS
DotNet pamatā
5
2

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
32
semestrī)
Programmatūras izstrāde
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
V.Kugeļevičs, Informātikas katedra, docents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
.NET aplikāciju izstrāde. DBPS Oracle. Datu bāzes II

Kursa anotācija:
Kurss piedāvāts iepazīstinātu ar platformas .NET struktūru un iespējam,
programmēšanas
tehnoloģijām .NET platforma pamatā: salikumi, kultūras, resursi, ADO NET, XML, XAML un
WPF, regulārie izteikumi. Lekcijas tiek papildinātas ar strādājošiem praktiskiem piemēriem un
uzdevumiem studentiem.

Kursa plāns:
16 lekcijas un 16 praktiskas nodarbības:
Platforma .NET. Iepriekšējas tehnoloģijas lietošana
Programmēšanas pieejas. Platformas .NET programmēšanas valodu vēsture. Galvenie .NET
platformas komponenti. API funkcijas izsaukšana. Nevadāmā koda lietošana. Sistēmās .dll.
Utilīta DumpBin. DLL imports. Unikoda lietošana.
Funkciju pārnumurēšana. Funkcijas
izsaukšanas vienošanas. СОМ tehnoloģija. Komponentes reģistrēšana. Komponentes lietošanas
trūkumi. COM lietošana.
Salīkumi
.NET programmu izgatavošanas u lietošanas process.
Salikums. Klasifikācija. Statiskie,
dinamiskie.
Salikuma formāts. Metadatu tabulas. Utilīta
ILDAsm. Privātie salikumi.
Konfigurācijas fails. CIL. Salikuma manifests.
Saturs. Versijas numerācija un kontrole.
Paraksts. Stingrs vārds. Visspieejamie salikumi. GAC - salikumu globālais kešs. Salikuma
iekraušana GAC. Daudzmoduļu salikums. PE – failu formāts. PE organizēšanas principi.
PE
.NET vispārēja struktūra.
Kultūras. Resursi
Kultūra: invariantā, neitrālā, noteiktā. Kultūras apzīmējumi, dokuments RFC 1766. Datuma
lietošana. Klase CultureInfo. Kultūras un lietotāja interfeisa kultūras maiņa

Resursi. Saturs. Formāti .resX un .resources. Resursu hierarhija. Resursu failu izveidošana.
Utilīta ResGen Paligsalikumu formēšana. Utilīta Al.exe . Paligsalikumu ievietošana katalogos.
ADO NET
Vēsture. Struktūra. Atvienotās un pievienotas klases. Datu sniedzēji. Objektu modelis. Objekti
Connection, Command. Datu bāzes tabulas lietošana un glabājamās procedūras izsaukšana.
Objekts DataSet
XML
XML dokuments. Atribūti. Atsauces uz entītijām un sekcija CDATA. DTD. Pilns XML
d o k uenmst ar DTD.
XML sh ēmas. XML u n DataSet. Klases XmlTextWriter un
XmlTextReader. Objektu serializācija
XAML un WPF
Grafisko resursu definēšana – XAML. Komponēšanas un visualās īpašības, figuras, izgriešana un
geometriskie elementi XML. Projekti WPF (Windows Presentation Foundation) . XAML un
tehnoloģija Silverlight
Regulārie izteikumi
Klase Regex
Darbs ar sistēmas buferu
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Эндрю Троелсен. C# 2005 и платформа .NET 2.0. 2007
2. Нейгел, Кристиан, Ивьен, Билл, Глинн, Джей и др. C# для профессионалов М. Издательский
дом „Вильямс”, 2007. – 1376 c.
3. Байдачный С.С. .NET Framework. Секреты создания Windows приложений. – М.: СОЛОН Пресс.
2004. 496 с.
4. Дубовцев А.В. Microsoft .NET в подлиннике – СПБ.: БХВ – Петербург, 2004. 704 с. ISBN 594157-478-9

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Д. Либерти. Программирование на C#, 2-е издание СПб: Символ- Плюс, 2003.- 688 с.
2. Мак-Дональд, Мэтью. WPF: Windows Presentation Foundation в NET 3.5 на C# 2008 для
проффесионалов. 2-е издание: М.: ООО ”И.Д. Вильямс”. 2008. – 928 с. ISBN 978-5-8459-14293

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
http: //msdn.micr osoft.com/en-us/aa937802.aspx?wt.svl=r edT OC box Featured
Developer Centers
2. http: //msdn.micr osoft.com/r u-r u/aa496123.aspx. Платформа .NET Framework.
Технологии .Net Framework
3. Vietne GOTDOTNET http: //www.gotdotnet.r u/F or ums/default.aspx
1.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) 6 ir piederīgs šis kurss:
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Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:
Program development technologies based on MS DotNet
Kursa anotācija angļu valodā:

Course Description. The course emphasizes .NET application and structure. The following platform
software development tools are used: assemblies, cultures, resources , ADO NET, XML, XAML
and WPF, regular expressions. Students are required to complete lab work and extra assignments.

Piezīmes:

Programmēšanas projekti
Nosaukums
Mag. 1.kurss
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Dabaszinātnes
Zinātnes nozare
Datorzinātnes
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Leonīds Kozlovskis, Informātikas katedras docents.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
WEB programmēšana .NET vidē. SQL programmēšana valoda.
Kursa anotācija:
Veba programmēšana ir ātru izmaiņu nozare kur jaunas tehnoloģijas un programmas nodrošinājums
piedāvā labākos ceļus pie projektēt un attīstīt jaudīgus veba lēmumus. Šis kurss pasniedz studentiem
pie izmantot vizuāla studija 2008, MSSQL serveris 2008 pie saformēt ASP.NET 3.5 interneta lapas
izmanto ajax tehnikas.
Kursa apraksts - plāns:
Vebs bazēts datu kodola pielikumu attīstība izmanto ASP.NET, JavaScript un ajax tehnikas.
Html dokumenta objekta modelis.
Client-side notikumi.
Pieliek JavaScript kodu programmatically (Attributes krājumu).
ASP.NET kontroles /Html elementu manipulēšana.
Izmantošana ajax ar client atsauksmēm. Radīšana client atsauksmi.
Izdošanās atsauksmi. Interface ICallbackEventHandler.
Ieraksts client-side skripti. Peldošās html elementi/ASP.NET kontroles.
Tabulu (MS SQL 2008 database) redaktori izmanto grid skatienu, client atsauksmes un peldošos
blokus.
Veba dienesti ASP.NET ajax. JSON (JavaScript objekta notation). ScriptManager.
Radīšana veba service un vebs metodes.
Sesijas stāvoklis veba apkalpošanā.
Pieprasījums veba service metodes no JavaScript funkcionē..
izvietojumu veba metodi ASP.NET lapaspusē.
ASP.NET controls (DropDownLists, Labels, TextBoxes, LinkButtons) in GridView templates
fields.
Lasījums GridView rindu datus JavaScript funkcionē kad kontroļu stāvoklis ir changed.

Veba pielikums “Student-Lecturer komunikators”.
- MSSQL 2008 datu kodola rada;
- Izmantošana MS vizuāla studija 2008 for vebsaita attīstība.
- Reģistrācija un authentication moduļi.
- Students requests priekšstata moduli.
- Students requests priekšstata moduli.
- Student pieprasījumi aplūko/aktualizējiet moduli.
- Lektors requests skatienu/aktualizējiet moduli.
Datu kodola veba pielikums “Augstākās dziesmas” attīstība kā mājas uzdevums pie demonstrēt
ASP.NET, JavaScript un ajax tehnoloģija ar piemēru from
http://duleon-2 .hosting.parking.ru/topsongs/userlogin.aspx
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Laboratorijas darbs „MSSQL Server 2008, MS Visual Studio 2008, IIS .”
Laboratorijas darbs „SQL Tables editors using Ajax with Client Callbacks.”
Laboratorijas darbs „SQL Tables editors using ASP.NET AJAX units .”
Laboratorijas darbs „Student-Lecturer Communicator”
Differenciālā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Мак-Дональд Мэтью, Шпушта Марио. ASP.NET 3.5 с примерами на C# 2008 для
профессионалов. 2 – е издание – Москва – ООО “И.Д.Вильямс”, 2008, 1424 с.
2. William B. Sanders

ASP.NET 3.5 A Beginner’s Guide, McGraw-Hill, 2009, 441 с.

3. Christian Wenz Programming ASP.NET AJAX, O’Reilly Media, Inc., 2007, 454 p.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. The Official Microsoft ASP.NET Site – http://www.asp.net
2. AJAX The Official Microsoft ASP.NET Site http://www.asp.net/ajax/
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. http://msdn.microsoft.com/en-us/asp.net/default.aspx
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes”
Kursa nosaukums angļu valodā:
Programming Projects
Kursa anotācija angļu valodā:
Web programming is a fast changing field where new technologies and software offer better ways
to design and develop powerful web solutions. This course teaches students to use Visual Studio
2008, MSSQL Server 2008 to build ASP.NET 3.5 Web pages using AJAX Techniques.
Piezīmes:

Multimediju tehnoloģijas
Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Informātika
Zinātnes nozare
Multimedija
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Edvīns Puzinkevičs

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts priekšstata radīšanai par multimediju tehnoloģijām un studenta iemaņu
bagātināšanai, strādājot ar komunikāciju un dizaina konteksta interpretēšanai, kas ļauj studentiem
pareizi uztvert multimediju un iegūt labu priekšstatu par multimediju nozīmi mūsdienu kultūrā.
Multimedia Development kopā ar Makromedia Director paplašina šīs zināšanas, izmantojot Lingo
skriptu.
Kursa apraksts - plāns:
New Media vēsture.
SGML, HTML un citas valodas multimediju dizainā.
Vispārīga informācija par multimediju. Standarti.
Multimediju sistēmu prasības un komponentes. Multimedija operāciju sistēma.
Skaņa. Skaņas vispārīgās īpašības. Tās veidi. Analogu-ciparu and digital-analog skaņas
transformātori.
• TV attēli multimedija sistēmās. Digitālā signāla struktūra. Kompresija. Digitālā filmu
veidošana.
• ROM un DVD-Rom dizaina autorprogrammu iepazīstināšana
• Neliela projeta izveidošana, izmantojot Macromedia Director. Valoda LINGO.
• On-line un off-line publicēšana. Straumes tehnoloģija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Ieskaite un eksāmens.
•
•
•
•
•

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Дронов B.A. Macromedia Flash MX. – CПб. 2001. – 848 c. ISBN 5-94157-187-9
2. Thomas A.Powell. Web Design: The Complete Reference. The McGraw-Hill Companies.
2000. – 1024 p. ISBN 0-07-212297-8
3. Gary Rosenzweig. The Director 6 Book. Ventana Communications Group. 1997. – 576 p.

ISBN 1-56604-658-0
4. Л. Персел. Д. Мартин Как создать свой CD. Москва «МИР» - 1998. ISBN 0-7821-19948
Literatūra (02-papildliteratūra):
1.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistru studiju programmas “Datorzinātņu maģistrs”
Kursa nosaukums angļu valodā:
Multimedia technologies
Kursa anotācija angļu valodā:
The course provides students with basic image editing and HTML skills, and introduces
communications and design contexts that allow students to engage critically with multimedia and
gain a good understanding of the place of multimedia in today’s contemporary culture. Multimedia
Development with Macromedia Director, and extends this skills through to Lingo scripting
Piezīmes:

Nosaukums

Audio un Video
pielikumos

integrēšana multimediju

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
2
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
32
semestrī)
Zinātnes nozare
multimedija
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Vasilijs Šilovs, Mag.cs., Informātikas katedras videomākslinieks

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts maģistra studiju programmas ‘Datorzinātnes’ studentiem.
Šis kurss veido zināšanas audio-video montāžas un video uzņemšanas specifikas jomās ar turpmāko
audio un video materiālu apstrādi uz datora ar programnodrošinājumu palīdzību. Zināšanu praktiskā
realizācija ietvēr sevī audio un video informācijas izplatīšanu vairākos digitālos formātos vai tās
integrēšanu multimediju pielikumos.
Kursa pamatmērķis ir iepazīstināt studentus ar audio un video pamatiem, iemācīt strādāt ar
videomontāžas un audiomontažas iekārtām un programmnodrošinājumiem, veidot audio un video
failus (*.avi, *.mov, *mpg, *.wav, *.mp3, *.ac3) CD-ROM, DVD-ROM, prezentācijām un
integrācijām multimediju pielikumos.
Kursa plāns:
3 lekcijas un 29 praktiskās nodarbības (16 pāri):
1. Audio un video pamati. Analoga un ciparu video formāti un nesēji.
2. Audio un video reklāmas pamati. Filmēšanas pamati.
3. Audio un video montāžas pamati. Iepazīšana ar tehniskām un programmnodrošinājuma
iekārtām.
4. Iepazīšanās ar Adobe Premiere Pro.
5. Pamatfunkcijas montāžas Adobe Premiere Pro.
6. Darbs ar video un audio materiāliem.
7. Effekti, filtri, titri, stop-kadrs, TGA faili, alpha-channel.(Adobe Premiere)
8. Darbs ar Adobe Audition.
9. Effekti, filtri, diogrammas, formati (Adobe Audition)
10. Skaņu un video montāža.
11. Audio un video failu konvertēšana.
12. Palīgprogrammas video un audio apstrādei.
13. Audio un video eksportēšana dažādos formātos.

14. Audio un video materiālu izmantošana multimediju pielikumos.
15. Multimediju pielikumi (mov, pdf, swf)
16. Darbs ar profesionālām audio un video iekārtām multimediju studijā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Videoklipu izgatavošana (min ilg. 25 sek), parbaudes tests
Diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. User Guide. Adobe Premiere Pro CS3 (edu.csd.dau.lv)
2. М. Ю. Ривкин Видеомонтаж с нуля! Книга + Видеокурс. Учебное пособие.– М.:Лучшие
книги, 2004 –416 с. ISBN 5-93673-026-3 (multimediju studija)
3. Adobe® Audition® 1.5 : офиц. учеб, курс : [пер. с англ.]. - М.: Изд-воТРИУМФ, 2005.272с.: ил. + [1] CD-ROM- (Серия «Официальный учебный курс»). —Доп. тит. л. англ. ISBN 5-89392-106-2. (edu.csd.dau.lv).
4. В. А. Гамалей Мой первый видеофильм от А до Я.. СПб.: Питер, 2006. — 268 с : ил. ISBN
5-469-01029-5 (edu.csd.dau.lv)
5. Adobe Audition 2.0: Classroom in a Book (edu.csd.dau.lv)
6. Digital Filmmaking Handbook. by Ben Long and Sonja Schenk ISBN: 1-58450-017-4
Literatūra (02-papildliteratūra):
4. А. Г. Соколов Монтаж: телевидение, кино, видео M.: Издательство «625», 2001.—207с:
ил. Учебник. Часть вторая Редактор Л. Н. Николаева Консультации по макету О. А.
Кириченко
5. Психология видеомонтажа (edu.csd.dau.lv)
6. Charles Poynton.Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces. Library of Congress
Control Number: 2002115312, ISBN 1-55860-792-7 (edu.csd.dau.lv)
7. Digital Video For Dummies, 3rd Edition Library of Congress Control Number: 2003105656
ISBN: 0-7645-4114-5
8. A Digital Video Primer from the Adobe Dynamic Media Group
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. http://www.videoeditor2005.narod.ru/

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) 7 ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programma “Datorzinātnes”
Kursa nosaukums angļu valodā:
Integration of Audio and Video into Multimedia Applications.
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for the students of Master study programme ‘Computer Sciences’.
The given course provides knowledge in the field of audio and video installation, specificity of
video shooting with the subsequent processing of audio-video material on the computer by means of
program and software support. The distribution of audio-video information in the variety of digital
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formats or insertion into multimedia appendices is practical implementation of theory.
The main aims of the course are to acquaint students with audio and video basics; to teach them to
work with video and audio editing equipment and software; to create audio and video files (*.avi,
*.mov, .mpg, *.mp3, *wav, *.ac3) for CD-ROM, DVD-ROM, presentations and integration into
multimedia applications.
Piezīmes:

Kursa nosaukums
Jaunu uzņēmumu novērtēšana
7
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
4
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
64 (doktorsemināri)
semestrī)
Ekonomika
Zinātnes nozare
Finanses un kredīts
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Dr.oec., Assoc.prof.A.Nikolajevs – DU SZF Ekonomikas doktorantūra.
Dr.oec., prof. J.Zvanītājs – RTU Inženierekonomikas fakultāte, DU SZF Ekonomikas doktorantūra.
Dr.oec., Assoc.prof.G.Gončarovs - DU SZF Ekonomikas katedra.
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Ekonomika vai vadībzinības maģistra studiju programmas līmenī.
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis – veidot padziļinātas zināšanas studējošajiem par uzņēmumu novērtēšanas
jaunākajām metodēm, tai skaitā: renesansi piedzīvojuša uzņēmuma substances novērtēšanas metodes,
HFA metodes adaptācijas spējas un DCF metodes daudzo variantu pielietošana praksē. Studiju kursa
docēšanas laikā tiks analizētas uzņēmumu attīstības prognozes iespējas, kā arī uzmanība tiks pievērsta
kapitalizācijas procentu likmes noteikšanai šajos uzņēmumos.
Kursa plāns:
1. Jaunu, dinamisku un ātri augošu uzņēmumu teorētiskais raksturojums.
2. Neproporcionāli ātras uzņēmuma augšanas specifiskās problēmas.
3. Pagātnes un tagadnes iespējas nākotnes prognozēšanā.
4. Risks, kapitāla vajadzība, pārvaldības problēmas jauna uzņēmuma veidošanas procesā.
5. Uzņēmumu novērtēšanas metodes: uzņēmuma funkcionālā novērtēšana, substances vērtības
metode, ienākumu un substances kombinētā metode, salīdzināšanas metode.
6. Audīts kā jaunā uzņēmuma novērtēšanas metode.
7. Ienākumu vērtības metodes pielietošanas detalizētāka analīze. DCF metodes varianti.
8. Nākotnes ieņēmumu prognozes metodes: matemātiski statistiskās metodes, intuitīvās prognozes
metodes.
9. Kapitalizācijas procenta likmes noteikšana: CAPM, APM metodes un to pielietošanas iespējas
jaunos, dinamiskos, ātri augošos uzņēmumos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva piedalīšanās diskusijās un sekmīga pārbaudījumu nokārtošana.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Bowmaker S. W. (ed.) Economics Uncut. Cheltenham, UK. Edward Elgar, 2005.
Ehrenberg R. G., Smith R.S. Modern Labour Economics/ Theory and Public Policy. Boston:
Pearson Education. 2005.
2. Hayn M. Bewertung junger Unternehmen. 2, Auflage.Verlag Neue Wirtschafts-Briefe,

Herne/Berlin,- 2000,p.473.
3. Manacorda M., Moretti E. „Why do most Italian youth live with their parents? Intergenerational
transfers and household structure.” Journal of European Economic Association, 4(2006), No 4,
p. 800-829.
4. Shy O. Industrial Organization/ Theory and applications. Cambridge MA-London, UK: MIT,
1995.
5. Varian H. R. Intermediate Microeconomics/ A modern approach. N.Y.-London: Norton, 1996.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Blundell R. „Earned income tax credit policies: Impact and optimality. The Adam Smith
Lecture, 2005.” Labour Economics 13 (2006), No 4, p. 423-443
2. Chiappori P.-A., Weiss Y. „Divorce, remarriage, and welfare: A general equilibrium approach”
Journal of European Economic Association, 4(2006), No 2-3, p. 415-426.
3. Francois P, Zabojnik J. „Trust, social capital and economic development.” Journal of European
Economic Association, 3(2005), No 1, p. 51-94.
4. Garen J. Use of employees and alternative work arrangements in the United States: a law,
economics, and organizations perspective. Labour Economics 13 (2006), No 1, p.107-141.
5. Ichino A., Riphahn R.T. „The effect of employment protection on worker effort: Absenteism
during and after probation”. Journal of European Economic Association, 3(2005), No 1, p. 120143.
6. Mukoyama T., Sahin A. „ Specialization and human capital in search equilibrium”. Journal of
European Economic Association, 4(2006), No 2-3, p. 503-512.
7. Tertilt M. „Polygyny, women’s rights, and development”. Journal of European Economic
Association, 4(2006), No 2-3, p. 523-530.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. The Economist, http://www.springerlink.com/content/100260/
2. The European Journal of Finance,
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713684998
3. Experimental Economics, http://www.springerlink.com/content/102888/
4. Research in Economics, http://www.sciencedirect.com/science/journal/10909443
5. The Review of Economics and Statistics, http://res.oxfordjournals.org/
6. Review of International Economics, http://www.blackwell-synergy.com/links/toc/roie/
7. Financial Accountability and Management, http://www.blackwell-synergy.com/links/toc/fam/
8. Financial Market Update [International Monetary Fund],
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fmu/eng/index.asp
9. Finance and Development, http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fda.htm
10. Small Business Economics, http://www.springerlink.com/content/100338/
11. Cambridge Journals Online, www.cambridge.org
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
B
Kursa nosaukums angļu valodā:
Evaluation of Modern Enterprises

Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to review all theoretical and practical evaluation methods, including

substance evaluation method, adaptation abilities of HFA method and various methods of practical
application of DCF methods. Opportunities to predict development of an enterprise will be studied
as well. Special attention will be paid to determination of capitalization interest rate on such
enterprises.

Multimediju projekts 1
Nosaukums
5
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
2
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
32
semestrī)
Datorzinātnes
Zinātnes nozare
Multimedija
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
P.Drozdovs, Informātikas katedra, as.prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Programmnodrošinājuma izstrāde (Teorētisko atziņu aprobācija)
Multimediju tehnoloģija (Teorētisko atziņu aprobācija)
Cilvēka un datora mijiedarbība (Teorētisko atziņu aprobācija)

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maģistra studiju programmas ‘Datorzinātnes’ studentiem.
Šī kursa mērķis iepazīstināt ar multimediju projekta vadīšanas uzdevumiem un problēmām. Attīstīs
iemaņas, kuras vajadzīgas darbā – komunikācija starp grupām, darbs grupā, konfliktu risināšana,
laika plānošana, problēmu risināšana, kritiska un radoša domāšana, atskaite par projektu. Projekta
analīzes dokumentacijas izstrāde un izveide, funkcionālā modeļa izveide, projekta plāna izstrāde
lietotāja saskarnes prototipu (Vizija, Specifikācija, UML diagrammas, IDEF0 diagrammas, MS
Project) izveide
Kursa plāns:
8 lekcijas un 24 semināri:
Tēmas izvēle, metodoloģija. Grupu izveide, lomu sadale. CASE līdzekļi projekta analīzes stadijā
(Vizija, Specifikācija, UML diagrammas, IDEF0 diagrammas); plānošanas stadijā (MS Project).
Lietotāja saskarnes prototipu izveide.
Multimediju projektā, kuru studenti veidos, varbūt iekļauts:
• Enciklopēdijas, atlasi, virtuālie muzeji;
• Dzīvesstils vai jomas saistītas ar sportu, hobiju u.t.t.
• Mācību iestādes vai web-lapas (or sites), kuras saistītas ar matemātiku, zinātni,
problēmu risināšanu, mūziku, valodām u.t.t.
• Izklaide – bērnu pasaku albums; interaktīvās filmas; lomu spelējošās spēles;
• Bizness – apmācība, demonstrācija, reklamēšana
Šajā kursā izmanto individuālās un grupu vērtēšanas kombināciju.
Produkta vērtēšanas kritēriji (varbūt neierobežots skaits):
• Mērķa sasniegšana
• Vizuālā iedarbība
• Dizains

•
•
•
•
•
•

Projekta kvalitāte
Interaktivitātes izmantošana
Tehniskā ekspertīze
Viegli un ērti strādāt ar programmu, navigācija u.t.t.
Satura kvalitāte
Aktualitāte

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Izveidoto dokumentu aizstāvēšana (Vīzija, Specifikācija, UML diagrammas, IDEF0 diagrammas,
Gantt diagrammas. Lietotāja saskarnes prototips.)
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Computing Curricula 2001. Computer Science. Final report. 15.12.2001
2. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge: 2004 Version / executive editors, Alain
Abran, James W.Moore. SWEBOK. 2004.
3. I.Sommerville "Software Engineering", 6th Edition was published in August 2000 and should
be available http: //www.softwar e-engin.com
4. Иан Соммервилл «Инженерия программного обеспечения» , 6-е издание.: Пер. с англ.М.:Издательский дом «Вильямс», 2002.-624с.
5. Martlyn M.Helms, D.B.A., Editor. Encyclopedia of Management, 5th ed. 2006. ISBN 1-41440478-6
6. Murray Cantor. Software Leadership: A Guide to Successful Software Development: Translated
from English. – Moscow: Williams Publishing House, 2002. – p. 176.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Таненбаум Э.С. Современные операционные системы. 2-е изд. – Питер, 2002. – 1024 c.
2. James Scott. Microsoft Office Project Server 2003 Team Members Guide. 2004 Microsoft
Corporation.
3. Announcing the Standard for INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING
(IDEF0). Draft Federal Information. Processing Standards Publication 183. 1993 December 21
4. http: //www.micr osoft.com/msf
5. http: //www.idef.com/idef0.html
6. http://edu.csd.dau.lv/edu/graph/index_graph.pl
7. Библиография по программной инженерии http: //vendr ov.chat.r u/biblio.html
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering (IJSEKE)http: //www.wor ldscinet.com/ijseke/ijseke.shtml
2. Откры ты е системы - http: //www.osp.r u/os/
3. The International Journal on the Development and Application of Standards for Computers,
Software Quality, Data Communications, Interfaces and Measurement
http: //www.elsevier .com/wps/find/jour naldescr iption.cws_home/505607/descr iptiont
4. Encyclopedia of Software Engineering -http://www3.interscience.wiley.com/cgibin/mrwhome/104554786/HOME
5. CASE средства. http: //www.inter face.r u/home.asp

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) 8 ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” Teorētisko atziņu aprobācijas daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Multimedia Project
Kursa anotācija angļu valodā:

The course is intended for students of master study programme ‘Computer Science’.
The course purpose - to get acquainted with a management and problems of creation of multimedia project.
Communications between members of group, work in group, the resolution of conflicts, time planning and
the decision of problems are necessary. Working out and creation of the documentation on the project
analysis, construction of functional model, working out of the project plan and creation of a prototype of the
user interface (Vision, Specification, UML diagram, IDEF0 diagram, Gantt diagram)

Piezīmes:

8

Ja šāda sadalījuma nav, tad norādīt tikai programmu.

Multimediju projekts II
Nosaukums
5
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
3
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
48
semestrī)
DATORZINĀTNE
Zinātnes nozare
MULTIMEDIA
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
P.Drozdovs, Informātikas katedra, as.prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Multimediju projekts 1 (Teorētisko atziņu aprobācija)
Multimediju tehnoloģija (Teorētisko atziņu aprobācija)
Audio un Video integrēšana multimediju pielikumos (Teorētisko atziņu aprobācija)
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maģistra studiju programmas ‘Datorzinātnes’ studentiem.
Šī kursa mērķis iepazīstināt ar multimediju projekta vadīšanas uzdevumiem un problēmām; Attīstīs
iemaņas, kuras vajadzīgas darbā – komunikācija starp grupām, darbs grupā, konfliktu risināšana,
laika plānošana, problēmu risināšana, kritiska un radoša domāšana, atskaite par projektu; Prast
demonstrēt un izmantot tehniskās iespējas un radošo potenciālu veidojot sarežgītu multimediju
projektu.
Kursa plāns:
48 semināri:
Multimediju projektā, kuru studenti veidos, varbūt iekļauts:
• Enciklopēdijas, atlasi, virtuālie muzeji;
• Dzīvesstils vai jomas saistītas ar sportu, hobiju u.t.t.
• Mācību iestādes vai web-lapas (or sites), kuras saistītas ar matemātiku, zinātni,
problēmu risināšanu, mūziku, valodām u.t.t.
• Izklaide – bērnu pasaku albums; interaktīvās filmas; lomu spelējošās spēles;
• Bizness – apmācība, demonstrācija, reklamēšana
Šajā kursā izmanto individuālās un grupu vērtēšanas kombināciju.
Produkta vērtēšanas kritēriji (varbūt neierobežots skaits):
• Mērķa sasniegšana
• Vizuālā iedarbība
• Dizains
• Projekta kvalitāte
• Interaktivitātes izmantošana
• Tehniskā ekspertīze
• Viegli un ērti strādāt ar programmu, navigācija u.t.t.

•
•

Satura kvalitāte
Aktualitāte

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Projekta aizstāvēšana
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Director 8 and Lingo bible / John R. Nyquist and Robert Martin. ISBN 0-7645-3486-6 IDG
Books Worldwide
2. Gary Rosenzweig. The Director 6 Book. Ventana Communications Group. 1997. – 576 p. ISBN
1-56604-658-0
3. Дронов B.A. Macromedia Flash MX. – CПб. 2001. – 848 c. ISBN 5-94157-187-9
4. Thomas A.Powell. Web Design: The Complete Reference. The McGraw-Hill Companies. 2000.
– 1024 p. ISBN 0-07-212297-8
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Adobe® Director® http://www.adobe.com/products/director/
2. ADOBE PREMIERE PRO CS4 http: //www.adobe.com/pr oducts/pr emier e/
3. ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL http: //www.adobe.com/pr oducts/flash/
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) 9 ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” Teorētisko atziņu aprobācija daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:
Multimedia Project
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is intended for students of master study programme ‘Computer Science’.
Such project will allow to connect knowledge obtained within the framework of courses Multimedia
Technologies, Graphics and Computer Visualization, Human-Computer Interaction.

The students should develop a multimedia application.
Piezīmes:
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Informācijas aizsardzība
Nosaukums
5
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
2
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Pāvels Drozdovs, Informātikas katedra, katedras vadītājs
Vilnis Vanaģelis, Informātikas katedra, asistents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Iepazīstināt studentus ar informācijas aizsardzību kā principu, metožu un līdzekļu kopumu
izmantošanu ar mērķi nodrošināt organizācijas (firmas) informācijas aizsardzību.

Kursa plāns:
1.
Informācijas aizsardzības vispārējie jēdzieni
2.
Informācijas sistēmu klasifikācija un inventarizācija
3.
Uzbrukumu klasifikācija
4.
Aizsardzība no uzbrukumiem
5.
Paroļu politika
6.
Kriptogrāfijas pamatprincipi. Vēsture. Simetriskā kriptogrāfija. Asimetriskā kriptogrāfija.
Hash funkcija un elektroniskais paraksts.
7.
Saspiešanas algoritmi
8.
Antivirusu aizsardzība
9.
Ugunsmūris
10.
Tīkla aizsardzības protokoli
Informācijas aizsardzības normatīvie akti
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):

6. Конеев И.Р., Беляев А.В. Информационная безопасность предприятия. – СПб.:БХВ –
Петербург, 2003. – 752 с.
7. Варфоломей Собейкис Азбука хакера 3. Компьютерная вирусология. Москва, Майор
Издатель Осипенко А.И. 2006
8. Курс теории чисел и криптографии (http://edu.csd.dau.lv/edu/10/225/kript.djvu)
9. ВСЕВОЛОД СТАХОВ.Теория и практика
OpenSSL(http://edu.csd.dau.lv/edu/10/227/OpenSSL.pdf)
10.Kriptogrāfija (http://edu.csd.dau.lv/edu/10/91/Criptographija.ppt)
11.E-Signature in Latvia(http://edu.csd.dau.lv/edu/10/89/E-Paraksts%20Latvija.htm)
12.Handbook of Applied
Cryptography(http://edu.csd.dau.lv/edu/10/168/Handbook%20of%20Applied%20Cryptography.
pdf)
13.Handbook of Information Security Management(http://edu.csd.dau.lv/edu/10/128/index.html)
14.Introduction in cryptography (http://edu.csd.dau.lv/edu/10/144/Yazshchenko__Vvedenie_v_kriptografiju.djv)
15.Introduction to Computer Security
(http://edu.csd.dau.lv/edu/10/181/Introduction_to_Computer_Security.pdf)
16.Modern Cryptography Basics
(http://edu.csd.dau.lv/edu/10/85/Modern%20Cryptography%20Basics.pdf)
17.System security Study Guide
(http://edu.csd.dau.lv/edu/10/184/System%20security%20Study%20Guide.pdf)
18.Writing Secure Code (http://edu.csd.dau.lv/edu/10/WriteSecurity/WritingSecureCode.chm)
19.http://www.opennet.ru
Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) 10 ir piederīgs šis kurss:

Kursa nosaukums angļu valodā:
Information security
Kursa anotācija angļu valodā:
To acquaint the future experts with Information security as set of principles, methods and control
facilities processes of protection of the information with the purpose of maintenance of information
safety of firm (organization).
Piezīmes:
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Nosaukums

CAD/CAE/PLM
metodes

sistēmu

projektēšanas

7
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
2
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
32
semestrī)
DATORZINĀTNE
Zinātnes nozare
INŽENIERZINĀTNE
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Pāvels Drozdovs, Informātikas katedra, asoc.prof.
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Vēlama izpratne par inženierzinībām, vēlama izpratne tehniskajā grafikā.
Kursa anotācija:
Kursa ietvaros studenti gūs priekšstatu par CAD/CAE/PLM
tehnoloģijām un to
pielietošanas iespējām. Praktiski iepazīsies ar datorizēto modelēšanu, izmantojot kursa
mērķim atbilstošo programmatūru un tehniskos līdzekļus.
Inženierskaitļošanas
metodika
izmantojot
galīgo
elementu
metodi
(GEM).
Programmnodrošinājuma pielietošana metālapstrādes uzņēmuma dzīves cikla uzturēšanai.
Struktūra: darbības ar komponentēm un bibliotēkas elementiem, projektēšanas etapi,
rezultātu dokumentēšana, tehnoloģiskā projektēšana. Praktiskā projektēšana.
Kursa plāns:
8 lekcijas un 24 semināri:
Teorētiskā kursa kopskats.
Terminoloģija un pielietojamie jēdzieni.
Projektēšanas pamatuzdevumi, automatizētās projektēšanas sistēmas (CAD): precīzi tiek
definēti izstrādājuma konstruēšanas procesa būtība un formulēti tā apakšuzdevumi un tiek
atklāta šāda tipa sistēmu mērķi un uzdevumi. Dots īss ieskats datorizēto, inženieriem
paredzēto sistēmu attīstības vēsturē un CAD sistēmu klasifikācijā.
Automatizētās inženierijas sistēmas (CAE). Galīgo elementu metodes izmantošana
inženierijas skaitļošanā. Modelēšanas optimizācija.
PDM/PLM sistēmas.
Reversās inženierijas jēdziens.
Informācijas apmaiņa starp CAD/CAE/CAM sistēmām. Porgrammu iespēju salīdzinošā
analīze. Nepieciešamais datortehnikas nodrošinājums.
Automatizēto tehnoloģiju priekšrocības. Optimālo nepieciešamo datorizēto projektēšanas un
ražošanas sistēmu novērtēšanas principi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferenciālā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):

http: //cad.du.lv/izgl.html
Sham Tickoo. SolidWorks 2009 for Designers. 2009. ISBN: 978-1-932709-26-6
Matt Lombard. SolidWorks 2007 Bible. 2007. ISBN: 978-0-470-08013-9
R. Gulbis, A. Kuzmins, J. Vjaters, P. Drozdovs, E. Vītols, B. Žuga. Mācību materiāls
“SolidWorks pamati”. Ventspils. 2007. 220 lpp. http: //cad.du.lv/izgl0.html
5. Sham Tickoo. Solid Edge ST for Designers. 2009. ISBN: 978-1-932709-67-4
6. Sham Tickoo. Solid Edge V20 for Designers. 2008. ISBN: 978-1-932709-48-3
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Sham Tickoo. SolidWorks 2007 for Designers. 2007. ISBN: 978-1-932709-26-6
2. Solid Edge Fundamentals Student Guide (Volume 1). Publishing Number mt01413-e 19.
UGS Corp. 2006.
3. Solid Edge Fundamentals Student Guide (Volume 2). Publishing Number mt01415-e 19.
UGS Corp. 2006.
4. Алямовский А.А. SolidWorks/COSMOSWorks. Инженерный анализ методом
конечных элементов – М.:ДМК Пресс, 2004. – 432 с. ISBN: 5-94074-218-1
5. Алямовский А.А. и др. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной
практике. – СПб.:БХВ-Петербург, 2005. – 800 с. ISBN: 5-94157-558-0
6. Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика. Практикум. - СПб.: БХВПетербург, 2004. – 592 с. ISBN 5-94157-479-7
7. Ли К., Основы САПР (CAD/CAM/CAE), Издательский дом "Питер", - 2004. г., 560
стр.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. CAD/CAM/CAE Observer. International Professional Magazine in Russian Language
Distributed in the Baltic States, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, USA and other
countries.
1.
2.
3.
4.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) 11 ir piederīgs šis kurss:
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS “DATORZINĀTNES” TEORĒTISKO ATZIŅU
APROBĀCIJA DAĻĀ
Kursa nosaukums angļu valodā:
Methods of designing CAD/CAE/PLM systems
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is intended for students of Master study programme ‘Computer Science’.
The course acquaints students with CAD/CAE/PLM technologies. Practical tasks with
computer designing answer the purposes of a course and the used software. In addition
additional possibilities and libraries in technological designing also are profoundly
considered. Practical acquaintance to computer modelling, choosing the corresponding
software and means. A technique of engineering calculations by means of a method of finit
elements. Application of software for support of life cycle of the metalcutting enterprises.
Design stages, documenting of results. Practical designing. More attention it is given to
calculation and optimisation methods, and also comparison of possibilities of programs
Piezīmes:
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Cilvēka un datora mijiedarbība
Nosaukums
5
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
2
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
32
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Nellija Bogdanova, Informātikas katedra, lektore.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav.
Kursa anotācija:
Zināšanas attīstības cilvēka uzvedības psiholoģiskās aspekti, atmiņa, problēmu risināšana, interfeisu
kvantifikācija, lietotāju iznterfeisu projektēšana.
Kursa apraksts - plāns:
20 lekcijas, 12 praktiskās nodarbības
Cilvēka un datora mijiedarbības (CDM) būtība: kursa mērķis un CDM; vēsture un intelektuālie
pirmsavoti; cilvēka sistēmas uzdevuma sadalījums; CDM kā komunikācijas; aģenta paradigma;
instrumenta paradigma; uz darbu orientēts skatījums.
Informācijas apstrāde, ko veic cilvēks: cilvēka kognitīvie un sensorie ierobežojumi; lietotāja
konceptuālie modeļi (prāta modeļi); kognitīvās arhitektūras modeļi; cilvēka atmiņa; cilvēka
problēmas risinājums; valodas aspekti: sintakse, semantika, pragmātika.
Datora sistēma un interfeisa arhitektūra: ievades un izvades ielkārtas (apskats, specifisku iekārtu
mehānika, veiktspējas raksturlielumi (cilvēka un datora), runas ievads, skaņas un runas izvade);
dialoga ievades un izvades metodes un mērķi; ekrāna novietojuma problēmas; dialoga mijiedarbība
(tipi un metodes, navigācija un orientācija, multimedijas un negrafiskie dialogi); dialoga problēmas
(atbildes laiks, kontrole, standarti, izskats un izjūtas); abstraktu metaforu izmantošana interfeisa
uzvedības raksturošanai; metaforu izmantošana lietotāja izpratnes veicināšanai; statiskie modeļi
mijiedarbības procesu aprakstīšanai; datorgrafika; krāsu atspoguļošana, krāsu kartes, iekārtu krāsu
diapazoni; dizaina arhitektūras un logu sistēmas slāņu modelis.
Datoru izmantošana un konteksts: viedokļi (industriālā inženierija, participatory management,
rasmussen's kognitīvā inženierija); atvērtās procedūras; nelielu grupu un organizāciju modeļi; darba
un sadarbības modeļi; sociāli tehniskās sistēmas: sistēmu mijiedarbība darbā un otrādi,
datorsistēmas grupu uzdevumiem, workflow; darba dzīves kvalitāte un gandarījums par padarīto;
elektroniskais pasts; teksta rediģēšana un/vai tabulu; multimediju informācijas kioski.
Attīstības process: industriālā dizaina pamati; sistēmas attīstības process; iteratīvais dizains;
uzdevuma analīzes metodes; dizaina analīze un specifikācija; saiknes starp novērtējumu, dizainu,
izpildījumu un testēšanu; prototyping metodes; kvalitātes mērījumi; pielietojamības testēšana;
novērtēšanas metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Referāts, ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Гультяев А.К., Машин В.А. Проектирование и дизайн пользовательского интерфейса.
– Санкт-Петербург: Корона принт, 2000. – 352 с.
2. Мандел Т. Разработка пользовательского интерфейса. – Москва: ДМК Пресс, 2001. –
416 с.
3. Раскин Д. Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем. –
Санк-Петербург: Символ-Плюс, 2003. – 272 с.
4. Торрес Р.Дж. Практическое руководство по проектированию и разработке
пользовательских интерфейсов. – Москва: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 400
с.
5. Головач В.В. Дизайн пользовательского интерфейса. – http: //edu.csd.dau.lv
6. Сполски Д. Руководство по UI для программистов. http: //r ussian.joelonsoftwar e.com/uibook/chapter s/1.html
7. Прайс Д., Прайс Л. Текст для WEB: доступность и привлекательность. – Москва:
Издательский дом «Вильямс», 2003. – 464 с.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Пользовательский интерфейс. - http: //www.mediater r a.r u/ui
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” C daļa.
Kursa nosaukums angļu valodā:
Human-Computer Interaction
Kursa anotācija angļu valodā:
This applied course is both a survey of Human-Computer Interaction research and an introduction
to the psychological and other behavioral science knowledge and techniques useful in the design of
computing systems for human use. Particular emphasis is placed on developing a knowledge of the
basic psychological phenomena of human cognition, memory, problem solving and language, and
on how those processes relate to and condition the interaction between humans and interactive
computing systems.
Piezīmes:

Datorgrafikas algoritmi
Nosaukums
5
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
2
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
32
semestrī)
Dabaszinātnes
Zinātnes nozare
Datorzinātnes
Zinātnes apakšnozare
Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Nellija Bogdanova, Informātikas katedras docente.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Datorgrafika un animācija (Datorzinātņu bakalaurs)
Kursa anotācija:
Kursā iekļauti ciparu attēlu uzlabošanas algoritmi: telpiskās metodes, frekvenču metodes, attēlu
atjaunošānas metodes, krāsu attēlu apstrādes algoritmi, attēlu morfoloģiskās apstrādes metodes un
attēlu segmantācijas algoritmi. Kursa parktiskāja daļa ir bazēta uz MatLaba iebūvēta moduļa Image
Processing Toolbox funkcijām un iespējām.

Kursa apraksts - plāns:
Cipars attēls. Attēlu digitālā apstrāde. Ciparu attēlu pielietošanas sfēras un avoti. Attēlu ciparu
apstrādes etapi.
Pirekšstats par ciparu attēlām. Cilvēka acss. Gaisma un elektromagnetisks spektrs. Attēla
reģistrēšana. Attēlu diskretizācija un kvantēšana. Pikselis.
Attēlu uzlabošanas telpiskās metodes. Gradācijas pārveides. Attēlu uzlabošāna ar histogrammu
metodi. Telpiskās nogludinošie filtri. Asuma paaugstināšanas telpiskās filtri. Aritmētiski-loģiskas
operācijas ciparu attēla apstrādē. Telpiskās metodes MatLab vidē.
Attēlu uzlabošanas frekvenču metodes. Furje analīze. Nogludinošie frekvenču filtri. Asuma
paaugstināšanas frekvenču filtri. Gomomorfiskā filtrācija. Attēlu frekvenču apstrādes ar MatLab
funkcijām.
Attēlu atjaunošana. Procesa attēla kropļojums/atjaunošana modelis. Trokšņa modeli. Trokšņu
nomākšana ar telpiskām metodēm. Periodisko trokšņu nomākšana ar frekvenču metodēm.
Ģeometriskās pārveides. Trokšņu modelēšana un attēlu atjaunošana ar MatLab funkcijām.
Krāsu attēlu apstrāde. Krāsu teorija. Krāsu modeli. Attēlu apstrāde pseido krāsās. Krāsu
pārveide.Krāsu nogludinošie filtri. Asuma paaugstināšanas filtri. Krāsu segmentācija. Trokšņi krāsu
attēlā. Krāsu attēlu uzlābošana ar MatLab funkcijām. Krāsu korekcija Adobe Photoshop vidē.
Attēlu morfoloģiskā apstrāde.Loģiskās operācijas priekš binārām attēlām. Dilatācija, erozija,
atvienošana, slēgšana, pārveide „Veiksme/Neveiksme”. Morfoloģiskie algoritmi. Morfoloģisko
algorimu paplašinājums uz pustoņu attēliem. Morfoloģiskā apstrāde ar MatLab funkcijām.
Attēlu segmentācija. Spilgtuma plīsumu notekšana. Konturu sasaistīšana un robežu noteikšana.
Sleikšņu pārveide. Segmentācija uz atsevišķām apgabālām. Segmenātcija pa morfoloģiskām ūdena

šķirtnēm. Kustības izmantošana segmentācijai. Attēlu segmentācija ar MatLab funkcijām.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Laboratorijas darbs „MatLab vide. Darba ar attēlām pamati.”
Laboratorijas darbs „Attēlu uzlabošanas telpiskās metodes.”
Laboratorijas darbs „Attēlu uzlabošanas frekvenču metodes”
Laboratorijas darbs „Attēlu atjaunošana”
Laboratorijas darbs „Krāsu attēlu aptrādes algoritmi”
Laboratorijas darbs „Attēlu morfoloģiskā apstrāde. Attēlu segmentācija”
Referāts.
Differenciālā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Гонсалес Р., Вудс Р., Цифровая обработка изображений. - Москва : Техносфера,
2005. - 1070 с.
2. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в среде MatLab. Москва : Техносфера, 2006. - 616 с.
3. Higham Desmond J. MatLab Guide.
4. White R. E. Elements of Matrix Modeling and Computing with MatLab / Robert E.White. Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2007. - 402 p.
5. Ануфриев И. MatLab 7 / Игорь Ануфриев,Александр Смирнов,Елена Смирнова. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005. - 1080 с.
6. Поршнев С. В. MatLab 7 : Основы работы и программирования : Учеб.пособие для
вузов / С.В.Поршнев. - Москва : Бином, 2006. - 319 с.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. The web site of the leading digital image processing books and other educational resources.
– http: //www.imagepr ocessingbook.com
2. Ciparu attēlu katalogi. http: //www.imagepr ocessingplace.com/DI P/dip_image_dabases/image_databases.htm
3. Wolfram MathWorld. - http: //mathwor ld.wolfr am.com/
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. IEEE Transactions on IMAGE PROCESSING. - http: //www.ewh.ieee.or g/soc/sps/tip/
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” C daļa.
Kursa nosaukums angļu valodā:
Computer Graphics’ Algorithms
Kursa anotācija angļu valodā:
The course include digital images processing algoritms: Image Enhancement in the Spatial Domain,
Image Enhancement in the Frequency Domain, Image Restoration, Color Image Processing,
Morphological Image Processing, Image Segmentation. Practical part of the course is based on the
Image Processing Toolbox functions of the MatLab.
Piezīmes:

4.pielikums.
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS
„DATORZINĀTNES” DIPLOMA UN TĀ PIELIKUMA PARAUGS

DAUGAVPILS UNIVERSITY
This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and
UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the
international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas,
degrees, certificates etc.).
It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were
pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this
supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions
about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an
explanation should give the reason why.

DIPLOMA SUPPLEMENT
MDE No. 0026
1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Family name:
Given name:
Date of birth (day/month/year):
Student’s person code:

LITVINCEVS
JURIJS
11.05.1984
110584 - 10250

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1. Name of qualification (in original language):
Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs
(Master of Natural Sciences in Computer Science)
2.2. Main field of study for the qualification:
Information Technologies
2.3. Name (in original language) and status of the qualification awarding institution:
Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004., valsts dibināta universitāte
(Daugavpils University, accredited 29.01.2004., state-recognized university)
2.4. Name (in original language) and status of institution administering studies:
same as in point 2.3.
2.5. Language(s) of instruction/examination: Latvian
3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

3.1. Level of qualification:
second (graduate) academic degree
3.2. Official length of programme, the dates of initiating and completing programme:
2 years of full-time studies, 80 Latvian credit points, 120 ECTS credits,
from 16.08.2006 till 17.06.2008
3.3. Access requirements:
Bachelor’s degree in mathematics or higher professional education in
mathematics
4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1. Mode of study: full-time studies

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu)
akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni,
kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz,
norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS
MD E Nr. 0026
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Uzvārds:
Vārds:
Dzim?anas datums:
Studenta personas kods:

LITVINCEVS
JURIJS
11.05.1984.
110584 - 10250

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
informācijas tehnoloģijas
2.3. Kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004., valsts dibināta universitāte
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā
2.5. Mācību un eksaminācijas valoda(s): latvie?u
3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI

3.1. Kvalifikācijas līmenis:
maģistra akadēmiskais grāds
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:
2 gadu pilna laika studijas, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti,
no 16.08.2006.g. līdz 17.06.2008.g.
3.3. Uzņemšanas prasības:
akadēmiskais dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai augstākā
profesionālā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā
4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM

4.1. Studiju veids: pilna laika studijas
4.2. Programmas prasības:
apgūt datorzinātņu teorijas un metodoloģijas padziļinātos kursus;
aprobēt zinātnisko pētījumu rezultātus konferencēs un publikācijās;
sekmīgi nokārtot maģistra eksāmenu datorzinātnēs;

Ar Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Domes
2008. gada . jūnija
lēmumu Nr.

JĀNIS BĒRZIŅŠ

personas kods 250381-10100

ieguvis

DABASZINĀTŅU
MAĢISTRA GRĀDU
datorzinātnēs

Rektors_____________________
A.Barševskis
Domes
priekšsēdētājs_______________
V.Paškevičs

Daugavpilī, 2008. gada . jūnijā
Reģistrācijas Nr.

5.pielikums.
LĪGUMS AR VENTSPILS AUGSTSKOLU, KAS
APLIECINA, KA GADĪJUMĀ, JA PROGRAMMA TIEK LIKVIDĒTA,
STUDĒJOŠAJIEM NODROŠINĀTA IESPĒJA TURPINĀT IZGLĪTĪBU
VENTSPILS AUGSTSKOLĀ

6.pielikums.
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS
„DATORZINĀTNES” IZMAKSAS
Studiju maksas aprēķins 2009./2010.studiju gadā
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Studiju programmas
nosaukums:

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
Pilna laika pamatstudijas
2
80

Studiju veids:
Studiju ilgums (gadi):
Kredītpunktu skaits KOPĀ:

640
1280

Kontaktstundu skaits gadā:
Kontaktstundu skaits KOPĀ::
Minimālais studējošo skaits studiju grupā:

12

Plānojamais studējošo skaits studiju programmā:
Programmas realizācijas
vieta:

24

Nr.

Daugavpils

A

B

Rindas
Nr.

Aprēķins
D

Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā 1:
Akadēm.personāla īpatsvars

Kontaktstundu
sadalījums

Profesors

15%

96

1

Asociētais profesors

15%

96

2

Docents

30%

192

3

Lektors

25%

160

4

Asistents

15%

96

5

Tarifu likme par stundu

Koeficients par
īpašiem darba
apstākļiem

Amats

Amats
A1

Profesors

9,7 Ls

1

6

931,20

Asociētais profesors

7,8 Ls

1

7

748,80

Docents

6,2 Ls

1

8

1190,40

Lektors

5,0 Ls

1

9

800,00

Asistents

4,0 Ls

1

10

384,00

11

4 054,40

Akadēm.personas vidējā darba alga gadā
Studiju izmaksas koeficients

2
3

Tematiskās jomas koeficients uz visu studiju periodu
Akadēmiskā personāla darba alga par nostrādātajām kontāktstundām ar
koeficientiem
Minimālo studējošo skaits studiju kursā

4

12

1,5

13

2,1

14
15

Akadēmiskās personas darba alga uz 1 studējošo gadā

16

Darba algas fonda aprēķins programmas pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:
A2
Amats

Mēneša tarifa likme par
vienu studējošo

Plānojamais studējošo
skaits studiju
programma

12 771,36
12
1064,28

Programmas direktors

1,12 Ls

24

18

26,88

Programmas sekretāre

0,90 Ls

24

19

21,50

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:

20

Minimālais studējošo skaits studiju programmā 5:

21

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā:

22

580,61
24
24,19

Darba algas fonda aprēķins fakultāšu pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:
Mēneša tarifa likme par
vienu studējošo

Plānojamais
studējošo skaits
fakultātē

Dekāns

0,34 Ls

71

23

23,86

Prodekāns

0,34 Ls

71

24

23,86

Pārvaldes lietvedis

0,22 Ls

71

25

15,90

71

26

0,00

Amats

A3

Pārvaldes sekretārs
Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga gadā:

27

Vidējais studējošo skaits fakultātē 6:

28

763,39

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā:

29

10,75

71

Darba algas fonda aprēķins filiāles pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:
Mēneša tarifa likme par
vienu studējošo

Plānojamais
studējošo skaits filiālē

Filiāles direktors

0,00 Ls

0

30

0,00

Filiāles direktora vietnieks

0,00 Ls

0

31

0,00

Filiāles sekretārs

0,00 Ls

0

32

0,00

33

0,00

Amats

A4

Filiāles pārvaldes personas vidēja darba alga gadā:
7

Plānojamais studējošo skaits filiāles :

34

Filiāles pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā

35

0
0,00

Darba algas fonda aprēķins fakultāšu personālam, kuri iekļauti personālā reģustrā uz 1
studējošo gadā (pamatdarbā, papilddarbā, blakus darbā):
Personāla darba alga
mēnesī

Personāla īpatsvars
(slodžu skaits)

Akadēmiskais personāls

0 Ls

0

36

0,00

Vispārējais personāls

0 Ls

0

Grupa
A5

37

0,00

Darba algas fonds gadā:

38

0,00

Plānojamais maksas studējošo skaits fakultātē:

39

Fakultāšu personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā:

40

70
0,00

Darba algas fonda aprēķins universitātes vispārējam personālam uz 1 studējošo gadā:
Grupa
A6

Personāla darba alga
mēnesī

Personāla īpatsvars
(slodžu skaits)

6 188 Ls

255,3

Vispārējais personāls

41

6 188,00

42

74 256,00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē :

43

2000

Vispārējā personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā:

44

37,13

N1

Darba algas fonds programmas personālam uz 1 studējošo gadā:

45

1136,35

N2

Darba dēvēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi
(24.09%)

46

N3

Komandējumi un dienesta braucieni:

47

Vispārēja personāla vidējā darba alga gadā:
8

273,75
2,22

N4

N5

Sakaru un pasta pakalpojumi:

48

Īpašuma nodoklis

49

0,00

Transporta pakalpojumi

50

49,73

Telpu un inventāra noma

51

3,31

Tehniskā apkope

52

121,18

Remonta izmaksas:

53

152,67

Programmas akreditācija

54

52,08

2,80

Mācību prakse

55

0,00

Pakalpojumu apmaksa

56

381,77

Mācību līdzekļi

57

15,98

Kancelejas preces

58

20,30

Inventārs

59

8,73

Komunālie pakalpojumi

60

28,85

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

61

73,86

N6

Grāmatu iegāde un žurnāli

62

8,84

N7

Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas

63

0,00

Studentu aktivitātes

64

0,00

S1

Sports un kultūra

65

1,50

Studentu sociālais nodrošinājums

66

1,50

X1

Neprognozējamie izdevumi

67

35,17

Z1

Izdevumi zinātnes attīstībai

68

22,50

69

1 935.96

Studiju izmaksas vienam studējošam gadā:

Ikgadējas studiju maksas aprēķins uz visu studiju periodu vienam studējošam
Prognozējamā
inflācija
A

B

Rindas
Nr.

1. studiju gads

X

70

2. studiju gads

8,0%

71

Aprēķins
D

1 936 Ls
2 091 Ls

Piezīmes:
1 - Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā tiek veikts pamatojoties uz plānojamiem tarifu likmem par stundu
apmaksu
2, 3 - Studiju izmaksas koeficients un vidējais tematiskas jomas koeficients tiek noteikti MK noteikumu pamatā
(2006.gada 12.decembra MK noteikumi Nr.994);
4 - Minimālo studējošo skaits studiju programmā tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam);
5 - Plānojamais studējošo skaits studiju programmā tiek aprēķināts reizinot minimālo studējošo skaitu studiju kursā ar studiju ilgumu;
6 - Plānojamais studējošo skaits fakultātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam);
7 - Plānojamais studējošo skaits filiāles tiek noteikts pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam);
8 - Plānojamais studējošo skaits Universitātē tiek noteikts pamatojoties uz Budžeta komisijas lēmumu (plāns kārtējam studiju gadam).

7.pielikums.
INFORMĀTIKAS KATEDRAS AKADĒMISKĀ
PERSONĀLA PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
2000.-2008. GADOS
Dr. paed., docente
Nellija BOGDANOVA
6th International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 2009,
May. Usage of the effect Blend in Corel Draw..
ATEE Spring University Klaipeda 2009, May. Information Technologies for Study Cource
Development.
5th International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 2007,
October. Classifications of the Periodic Tiling.
5th International Scientific Conference „Information Society and Modern Business”.
Ventspils, 2007, September. Using Adobe Photoshop and Matlab for the Analysis of Color
Images.
7th Conference on Baltic Studies in Europe. Lüneburg, 2007. Increase of Information
Competence’s Level of University Post Graduate Specialist.
ATEE Spring University Klaipeda 2007. Data Representation Methods for Study Cource
Development.
International Conference “Past and Present of Natural Sciences in Daugavpils University”,
Daugavpils, February 1-3, 2006. Tiling by Corel Draw Tools.
4th International Scientific Conference „Information Society and Modern Business”.
Ventspils, 2005, July. The use of information technologies for the analysis and design of the
methodology for a study course of computer graphics.
4th International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 2005.
The use of information technologies for the analysis and design of the methodology for a study
course of computer graphics.
7th International Generative Art Conference “GA2004”. Milano. 2004. Designing of
Academic Courses on Base the Technology of Designing of Information Systems.
7th ATEE Spring University Tartu, 2004. Rationale for extending altruistic bonds towards the
different other in a violent world.
6th ATEE Spring University Riga. 2003. Didactic Aspects of Contex-modular Approach.
3rd International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 2002.
Context-modular Approach as the Hypertexts Construction Technology.

2nd International Tempus DETECH Workshop “Using Technology in Open Distance
Learning”. Maribor, Slovenia, 2001. Context-modular Approach to Designing and Developing
Multimedia Educational Programs.
2nd International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 2002.
Daugavpils, 2000. Problems of Programming Interfaces.
3.straptautiskās zinātniski praktiskās konference. Rēzekne, 2001. Принципы разработки
пользовательских интерфейсов.
Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību. Starptautiskās
zinātniskās konference. Rēzekne. 2000. MS Excel laboratorijas praktisko darbu programma,
Multimediju izglītojošo programmu projektēšana.

Mag.paed., lektore
Ieva BOĻAKOVA
Rīgas Tehniskās universitātes 46.starptautiskā zinātniskā konference, Rīga. 2005.
Induktīvās apmācības izmantošana datu kopā ar nevienmērīgu piemēru sadalījumu klasēs.
11.Starptautiskā zinātniskā konference “MENDEL’2005”, Brno, Čehija. „Classification of
Statistical Data Using Inductive Learning Algorithms”
10.Starptautiskā zinātniskā konference “MENDEL’2004”, Brno, Čehija. „Knowledge
Acquisition by Inductive Learning Methods”.
Rīgas Tehniskās universitātes 44.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga. 2003.
“Advantages of the use of algorithm CN2 for classification rules induction of the Latin alphabet
letters”
Rīgas Tehniskās universitātes 43.starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2002. “Inversās
secināšanas mehānisma izmantošana latīņu alfabēta burtu atpazīšanas uzdevumā”.
Konference “Information Technologies for Business - 2002”, Kauņa, Lietuva, 2002.
“Inference tree construction using the backward chaining strategy”.
Starptautiskā zinātniskā konference “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības
ilgtspējīgā attīstībā”, Rēzeknes Augstskola, “Pruning decision trees to reduce tree size”,
Rēzekne, 2002. A
II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001.“Zināšanu iegūšana ekspertsistēmu
veidošanai”.
III Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI”,
Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, 2001. “A study of decision tree algorithms for continuous
attributes”.

Dr.paed., as.prof.
Pāvels DROZDOVS
6th International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 2009,
May. Usage of case instruments in designing multimedija projects.
Information & communication technology in natural science education – 2008. Intersubject
communications in 3D modelling. International Scientific Practical Conference. 2008. Šauliai,
Lithuania.
5th International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC”. Methodology of
development CAD/CAM/CAE/PLM centre. Daugavpils, 2007.
5th International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC”. Computing as
educational discipline. Daugavpils, 2007.

DMF-10.Teaching of computer science to students of not profile specialities. Daugavpils. 2006.
4th International Conference “Person. Colour. Nature. Music”. Organization of Students’
Teamwork at a Multimedia Project. Daugavpils, 2005.
MPTL9 Multimedia in Physics Teaching and learning, Workshop of the European
Physical Society.Physics on DVD. Austria, Graz. 2004.
MPTL8 Multimedia in Physics Teaching and learning, Workshop of the European
Physical Society. Oscillatory motion and waves. Praga. 2003.

Dr.phys., docente
Svetlana IGNATJEVA
5th International Scientific Conference „Information Society and Modern Business”.
Ventspils, 2007, September. Using Adobe Photoshop and Matlab for the Analysis of Color
Images.
MPTL 8 Multimedia in Physics Teaching and learning Workshop on of the European
Physical Society, Prague, Czech Republic, 2003, September 14 -16, Interactive Screen Tools for
Measurements on Images of Physical Phenomena
MPTL9 Multimedia in Physics Teaching and learning ,Workshop of the European
Physical Society ,Graz, Austria ,2004,September 13 -15, Interactive screen tools of advanced
physical experiment.
GENERATIVE ART 2004 7th International Conference and Exhibition, Milan,
Italia,2004,December 13 -16, Java Programming for Artists.
2nd International Conference „ Information Society and Modern Business” Ventspils
University College, 2005, July 1-2, Data mining in business.
MPTL10 Multimedia in Physics Teaching and learning, Workshop of the European
Physical Society, Berlin, Germany, 2005,October 5 -7, Java programming on physics examples.
Starptautiskā konference „Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitātē pagātnē
un mūsdienās”, 2006.g., 1.-3. februārī. Teaching of Computer Science to students of not profile
specialities
7th Conference on Baltic Studies in Europe. Lüneburg, 2007. Increase of Information
Competence’s Level of University Post Graduate Specialist.
5th International Scientific Conferenc „Information Society and Modern Business”.
Ventspils, 2007, September. Teaching computer science to students of economic specialties.
Fifth International Conference, PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC, Latvia Daugavpils
University, Daugavpils, Latvia, October 17-21, 2007. Computing as educational discipline.
6th International Conference Sustainable Development, Culture and Education
‘Collaboration on Education for Sustainable Development,’ Eskisehir, Turkey, 2008, 4-7
June, Towards a multiculturally competent teacher in building a sustainable world.

Sharing Responsibilities and Networking through the School Process (SRNSP), Seviļjā,
Spānijā no 08.09.2008 - 11.09.2008, Doing research with children: the experience of doing
research in the primary schools in Latvia.

Mag.comp.sc., lektore
Olga PEREVALOVA
5th International Conference "Person. Color. Nature. Music." Education Programming:
problems and ways of solving them – Daugavpils, 18.10.2007.
4th International Conference "Person. Color. Nature. Music.” Kompilatora izvēles ietekme
uz rezultātiem olimpiādēs informātikā - Daugavpils, 2005.g.
Programmēšanas stils un mūsdienu kompilatori - DU IK, 2003.g.
Funkcijas valodā C++ - DU IK, 2002.g.
Programmēšanas mācīšanas metodika - DU IK, 2001.g.

Mag.comp.sc.
Edvīns PUZINKEVIČS
Реализация на персональном компьютере модели управления запасами транспортного
предприятия. Евгений Копытов, Эдвин Пузинкевич, 8. zinātniski praktiskās un mācību
metodiskās konferences “ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJA – SOLIS NĀKOTNĒ”, 2005
(Inventory control model realization on a personal computer for needs of transport company.
Eugene Kopytov, Edvin Puzinkevich, 8th Scientifically applied and education methodical
conference "Research and Technology - Step into the Future", 2005)

Mag.paed., lektors
Andris VAGALIS
6th International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils, 2009,
May. Utilization of CMS in Educational system in Latvia.
The Fourth International Conference "Person. Color. Nature. Music", 2005, Daugavpils,
Latvia. Referāta tēma: Andris Vagalis, "Open Source Using Facility in Multimedia
Technologies"
Starptautiskā konference "Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitātē pagātnē
un mūsdienās""Atvērtā koda programmatūra izglītības sistēmā"., 2006. gada 1.-3. februārī
International Scientific Conference "Information technologies for rural development
""Open Source Software for Rural Development"., October 19-20, 2006, Jelgava
5th International conference "Person. Color. Nature. Music","Open Source software for
Education". October 17-21, 2007, Daugavpils.

8.pielikums.
INFORMĀTIKAS KATEDRAS AKADĒMISKĀ
PERSONĀLA ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS
2000.-2008.GADOS
Boļakova I., Bogdanova N., Drozdovs P., Ignatjeva S., Jankoviče V., Perevalova O., Senkeviča
I. (2008). Metodiskie materiāli studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” studentiem.
Profesionālās kvalifikācijas prakses īstenošanai. DU. Informātikas katedra, 80 lpp.
Boļakova I., Ignatjeva S., Drozdovs P., Bogdanova N., Senkeviča I., Jankoviče V., Perevalova
O. (2007). Metodiskie materiāli profesionālās kvalifikācijas prakses vadītājiem. DU.
Informātikas katedra, 60 lpp.
Bogdanova N. (2009). Information Technologies for Study Cource Development. Proceedings of
the ATEE Spring University in Klaipeda. Klaipeda, 82-89.
Bogdanova N. (2007). Classifications of Periodic Tiling. Proceedings of 5th International
conference “Person. Colour. Nature. Music”. Daugavpils, 242 – 253.
Bogdanova N. (2007). Data Representation Methods for Study Course Development.
Proceedings of Spring University. Changing Education in a Changing Society. Klaipeda, Vol. 2,
18 – 23.
Bogdanova N., Ignatjeva S. (2007). Increase of Information Competence’s Level of University
Post Graduate Specialist. Proceedings of the 7th Conference on Baltic Studies in Europe.
Lüneburg, 30 – 31.
Bogdanova N. (2006).Tilings by Corel Draw tools. Abstracts of International Conference „Past
and Present of Natural Sciences in Daugavpils University”, Daugavpils: Saule, 15 – 17.
Bogdanova N. (2006). Data Representation Methods for Study Course Development. Journal of
Science Education. Vol.7, Special Issue. Bogota, 17 – 20.
Bogdanova N. (2005). Creating tiling by meaning of 2D graphics applications. Proceedings of
7th International Generative Art Conference “GA2004”. Milano, 287-296.
Bogdanova N. (2005). The use of information technologies for the analysis and design of the
methodology for a study course of computer graphics. Promocijas darbs. Daugavpils, 114 p.
Bogdanova N. (2005). Informāciju tehnoloģiju izmantošana datorgrafikas kursa metodikas
analīzei un projektēšanai. Promocijas darba kopsavilkums. Daugavpils, 40 p.
Bogdanova N. (2005). The use of information technologies for the analysis and design of the
methodology for a study course of computer graphics. Proceedings of 4th International
conference “Person. Colour. Nature. Music”. Daugavpils, 409 – 423.
Bogdanova N. (2004). Designing of Academic Courses on Base the Technology of Designing of
Information Systems. Proceedings of 7th International Conference “Generative Art 2004”.
Milano, 45 – 50.
Bogdanova N., Ilishko D., Kokina I. (2004). Rationale for extending altruistic bonds towards the
different other in a violent world. Proceedings of 7th ATEE Spring University Tartu, Tartu, 4551.

Bogdanova N. (2003). Context-modular Approach as the Hypertexts Construction Technology.
Proceedings 3rd International Conference “Person. Color. Nature. Music”, part 2. Daugavpils.
210 – 216.
Bogdanova N. (2003) Didactics Basics of Context-Modular Approach. Proceedings of
VIEWDET 2002 Viena International Working Conference – eLearning and eCulture. Wien:
Osterriesche Computer Gesellschaft, 21 – 26.
Bogdanova N. (2001) Context-modular Approach to Designing and Developing Multimedia
Educational Programs. Proceedings of the 2nd International Tempus DETECH Workshop» Using
Technology in Open Distance Learning”, Maribor, 139 – 145.
Bogdanova N. (2001) Принципы разработки пользовательских интерфейсов. 3.straptautiskās
zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzekne, 245. – 247.
Bogdanova N. Ignatjeva S. (2001) ADO tehnoloģija. Izmantošana programmās Visual Basic un
Delphi. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu
krājums. Daugavpils: Saule, 163.-164.
Bogdanova N. (2000) Multimediju izglītojošo programmu projektēšana. Starptautiskās
zinātniskās konferences materiāli, Rēzekne, 116.- 120.
Bogdanova N. (2000) MS Excel laboratorijas praktisko darbu programma. Starptautiskās
zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne. 112.- 116.
Bogdanova N. (2000) Datu bāzes JET drošības organizācijas principi. Daugavpils Pedagoģiskās
universitātes 8.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 130.-131.
Bogdanova N., Ignatjeva S. (2000) Programmējamo interfeisu problēmas. 2.starptautiskās
zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils, 278.-283.
Bolakova I., Kuleshova G., Uzhga-Rebrov O. (2007). Processing Sociological Questioning
Results Using Procedures Of Robust Statistics. Scientific Proceedings Of Riga Technical
University, 5.sērija, 31.sējums: 26-33. ISSN 1407-7493
Boļakova I. (2005). Induktīvās apmācības izmantošana datu kopā ar nevienmērīgu piemēru
sadalījumu klasēs. Rīgas Tehniskās universitātes 46.starptautiskā zinātniskā konferences
materiāli, Rīga
Boļakova I. (2005). 11.Starptautiskā zinātniskā konference “MENDEL’2005”, Brno, Čehija.
„Classification of Statistical Data Using Inductive Learning Algorithms”, konferences materiāli,
Brno, 69 - 72
Boļakova I. (2004). 10.Starptautiskā zinātniskā konference “MENDEL’2004”, Brno, Čehija.
„Knowledge Acquisition by Inductive Learning Methods”, konferences materiāli, Brno, 178 181
Boļakova I. (2003). Rīgas Tehniskās universitātes 44.starptautiskā zinātniskā konference,
“Advantages of the use of algorithm CN2 for classification rules induction of the Latin alphabet
letters”
Boļakova I. (2002). Rīgas Tehniskās universitātes 43.starptautiskā zinātniskā konference,

“Inversās secināšanas mehānisma izmantošana latīņu alfabēta burtu atpazīšanas uzdevumā”,
RTU zinātniskie raksti, 5.sērija, 10.sējums, Rīga, 20 – 25
Boļakova I. (2002). Konference “Information Technologies for Business - 2002”, Kauņa,
Lietuva, “Inference tree construction using the backward chaining strategy”, Viļņas Universitātes
Kauņas Humanitārās Fakultātes konferences materiāli, Kauņa, 14 – 17
Boļakova I. (2002). Starptautiskā zinātniskā konference “Tradicionālais un novatoriskais
sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā”, Rēzeknes Augstskola, “Pruning decision trees to reduce tree
size”, Rēzeknes Augstskolas Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 160 – 166
Boļakova I. (2001). II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, “Zināšanu iegūšana
ekspertsistēmu veidošanai”, II Pasaules latviešu zinātnieku kongresa tēžu krājums, Rīga, P 568
Boļakova I. (2001). III Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “VIDE. TEHNOLOĢIJA.
RESURSI”, Rēzeknes Augstskola, “A study of decision tree algorithms for continuous
attributes”, Rēzeknes Augstskolas III Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli,
248 – 249
L.Brūniņa. Skolēnu ieinteresētības palielināšanas iespējas, mācot programmēšanas valodas.
164.lpp.
Drozdov, P. (2008). Intersubject communications in 3D modelling. Information &
communication technology in natural science education – 2008. International Scientific Practical
Conference. 28-29 November 2008. Šauliai, Lithuania, 36 – 41.
http://cad.du.lv. (2008). Projekta autors: asoc. prof. P. Drozdovs, dizaineris: E. Puzinkevičs
Drozdov P. (2007). Methodology of development CAD/CAM/CAE/PLM centre. 5 International
Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC”. October 17-21, Daugavpils, 254-261.
Ignatjeva S., Drozdovs P. (2006) Teaching of computer science to students of not profile
specialities. DMF-10. Daugavpils.
Drozdov P. Ignatjeva S. (2005). Organization of Students’ Teamwork at a Multimedia Project.
“Person. Colour. Nature. Music”. Daugavpils, 430 – 437.
P. Drozdov, V. Pashkevich. (2004). Physics on DVD. MPTL9 Multimedia in Physics Teaching
and learning, Workshop of the European Physical Society. Austria, Graz.
P.Drozdov. (2003). Oscillatory motion and waves. MPTL8 Multimedia in Physics Teaching and
learning, Workshop of the European Physical Society. Praga.
DVD-ROM „Projektēšanas automatizācijas sistēmas”, 2007.
CD-ROM „DMF-10”, 2006.
CD-ROM „Daugavpils”, 2005.
DVD-ROM „MMC-10”. 2004.
DVD-ROM „Fizika”. 2003.
CD-ROM “MULTIMEDIA CENTRE”, 2001.

DVD-ROM “MMC DVD VOL 1”, 2001.
CD-ROM “COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT”, 2001.
CD-ROM “MULTIMEDIA MOTION LV”, 2000.
CD-ROM “LATVIA”, 2000.
Ignatjeva S. (2004) Java Programming for Artists, Proceedings of 7th International Conference
and Exhibition GENERATIVE ART 2004, Milan, Volume 2, page 25-30 .
S. Ignatjeva, P. Drozdovs. (2007) Computing as educational discipline. Scientific articles of fifth
International Conference, PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC, Latvia, Daugavpils
University, Daugavpils, Latvia, October 17-21, 262-269. ISBN – 978-9984-14-367-5
Iliško, Dz. & Ignatjeva, S. (2008) Towards multiculturally competent teacher in building a
sustainable community. Peculiarities of Contemporary Education. Lithuania: Scientia
Educologica, 7: 39-48. ISSN 1822-7864.
L.V. Kozlovskis, E. Tamanis. Peninga gāzizlādes izputināšanas avoti ar stieņveida anodiem. 5.
Latvijas Fizikas Biedrības Jūnija konferences Tēzes, 11.lpp. Daugavpils 8 –11.06. 2000.
L.V. Kozlovsky, A. Antinsh, V. Pashkevich. Deposition of W Films using Different
Underlayers. AVS 47th International Symposium, 2 - 6 October, 2000 Boston, USA. Abstract #
724, Session TF-TuP9 (Proceedings, TF-TuP9).
L.V. Kozlovsky. The structure of Ta films, Ta/Fe bilayers and multilayers. Surface. X- ray,
synchrotron and neutron investigations. 2001, № 11, p. 33 – 37.
L. V. Kozlovskii and E. Tamanis The Use of Carbon-Cathode Penning Discharge Cells to
Evacuate Xenon over a Pressure Range of 10-3 – 10-4 Torr. Instruments and Experimental
Techn. V. 1/2, 2005, p. 1-3.
V. Kugelevich. Software design solutions for enterprise budget planning and management.
Scientific articles of fifth International Conference, PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC,
Latvia Daugavpils University, Daugavpils, Latvia , October 17-21, 270-277. 2007. ISBN – 9789984-14-367-5
Viktor Kugelevich, Building pattern-based framework for development of finance and
management software. 5th International Scientific Conferenc „Information Society and Modern
Business”. Ventspils, , September. 2007
Inventory control model realization on a personal computer for needs of transport company.
Eugene Kopytov, Edvin Puzinkevich, 8 Scientifically applied and education methodical
conference "Research and Technology - Step into the Future", 2005
Two Strategies in Inventory Control System with Random Lead-Time and Demand.
“RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION
(RelStat’06)” 4. Eugene Kopytov, Leonid Greenglaz, Aivar Muravyev, Edvin Puzinkevich
(Latvia), pp.370
Puzinkevich E. Comparative Analysis of Inventory Control Models. In: Additional Issue of
Extended Abstracts of the 8th International Conference “RELIABILITY and Statistics in
Transportation and Communication” (RelStat'08), October 15-18, 2008, Riga, Latvia, p. 43-44.

Vagalis A. „Open Source Using Facility in Multimedia Technologies." The Fourth International
Conference "Person. Color. Nature. Music", May 18-21, 2005, Daugavpils, 530-535.
Vagalis Andris, "Open Source software for Rural Development". International Scientific
Conference "Information technologies for rural development", October 19-20, 2006, Jelgava, 2833.
Vagalis Andris, "Open Source software for Education". 5th International conference "Person.
Color. Nature. Music", October 17-21, 2007, Daugavpils, 340.-345.

9.pielikums.
INFORMĀTIKAS KATEDRAS DOCĒTĀJU
SERTIFIKĀTU SARAKSTS
Dr.paed., docente
Nellija BOGDANOVA
Certificate 2124: Programmēšana as C#. (40 stundas, 04/08/2006)
Certificate 2541: Datu piekļuves pamatpaņēmieni ar Microsoft Visual Studio 2005. (24 stundas,
09/08/2006)
Certificate 2543: Pamati tīmekļa programmēšanai ar Microsoft Visual Studio 2005. (24 stundas,
16/08/2006)
Certificate 2544: Padziļinātais kurss tīmekļa izstrādāšanā ar Microsoft Visual Studio 2005. (16
stundas, 18/08/2006)
Certificate 2548: Sadalīto programmu izstrādes pamati izmantojot Microsoft Visual Studio 2005.
(24 stundas, 25/10/2006)
Certificate 2549: Pazilinātais sadalīto programmu izstrādei ar Microsoft Visual Studio 2005. (24
stundas, 30/10/2006)
Certificate 1846: Microsoft Solutions Framework būtība (programmatūras izstrādes projektu
vadīšana) (24 stundas, 02/11/2006)
Sertifikāts ECDL Nr LV000226, 17.12.2001.

Dr.paed., as.prof.
Pāvels DROZDOVS
08.2006. SolidWorks Intermedite level training course (80 Hours). SIA „COLLA” (SolidWorks
Autorized Reseller)

Dr.phys., docente
Svetlana IGNATJEVA
Certification of accreditation. European Summer University „Innovation and business
intelligence” University of Caen, France, 07/2002.
“Augstskolu didaktika” (programmas kods 9014320052 saskaņojumā ar IZM Nr. 1465),
Daugavpils Universitāte, 12/2002.
Certificate 1846: Microsoft Solutions Framework būtība (programmatūras izstrādes projektu
vadīšana), SIA Baltijas Datoru Akadēmija, 2/11/2006.

Mag.comp.sc., lektore
Olga PEREVALOVA
Sertifikāts "E-kurss Datoru praktiskā lietošana (programmēšanas pamati, multimediju mācību
materiālu izstrāde un ieviešana)", RTU, TA Nr.3574, 11.VI.2007., 36 st.
Sertifikāts "Praktiskā projektu vadība", RTU, TA Nr.3583, 23.V.2007., 36 st.
Sertifikāts "E-kurss Datoru praktiskā lietošana programmēšanas apmācībai un
lietojumprogrammatūras apgūšanai" RTU, TA Nr 000843, 08.VII.2004., 36 st.
Apliecība "Bilingvālo mācību kursi (80 st.)" LVAVA, Nr.2005-394, 02.04.2005.
Sertifikāts "2543: Pamati tīmekļa programmēšanai ar MS Visual Studio 2005", 16.08.2006, 24
st
Sertifikāts "2544: Padziļinātais kurss tīmekļa izstrādāšanā ar MS Visual Studio 2005", sertifikāts,
18.08.2006, 16 st
Sertifikāts "2548: Sadalīto programmu izstrādes pamati izmantojot MS Visual Studio 2005",
25.10.2006, 24 st
Sertifikāts "2549: Padziļinātais kurss sadalīto programmu izstrādei ar MS Visual Studio 2005",
30.10.2006, 16 st
Sertifikāts ECDL Nr LV000228, 17.12.2001.

Mag.paed., lektors
Andris VAGALIS
Certificate ECDL (European Computer Driving License) Nr. LV000719
Certificate MCP 70-290 “Managing and Maintaining a Microsoft® Windows® Server 2003
Environment”. MCP ID 3496214

Mag.paed., asistents
Vilnis VANAĢELIS
MCP “Managing and Maintaining a Microsoft® Windows® Server 2003 Environment”
(04/2006)
Certificate 2541: Microsoft Official Course 2840A. Implementing Security for Applications (24
stundas, 25/08/2006)

10.pielikums.

ANKETA DARBA DEVĒJIEM

Jautājumi, kas atrodas šajā anketā ir par kompetencēm un prasmēm, kas ir nozīmīgas turpmākā cilvēka
karjerā. Lūdzu, atbildiet uz šiem jautājumiem. Jūsu atbildes kalpos studiju kvalitātes uzlabošanai.
Atbildot izvēlieties labāko variantu.

Organizācijas nosaukums/Darbības joma: _________________________________
Jūsu ieņemamais amats: ______________________
Darbinieku skaits organizācijā: _____________
Lūdzu, izvērtējiet tālāk minētās kompetences:
Nozīmīgums- prasmes/kompetences, kas ir nozīmīgas darbam Jūsu organizācijā
Līmenis- kompetences/ prasmes attīstības līmenis, ko nodrošina studiju procesā universitātē
Izvērtējot izmantojiet 10 ballu sistēmu/skalu.

Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
30.

Prasmes/kompetences

Spējas analizēt, apkopot un izvērtēt informāciju
Spējas zināšanas lietot praksē
Laika plānošana un vadīšana
Pamatzināšanas profesionālajā jomā
Specifiskas/padziļinātas zināšanas savā profesionālajā jomā
Rakstiska un mutiska komunikācija dzimtajā valodā
Rakstiska un mutiska komunikācija valsts valodā
Svešvalodas zināšanas
Prasme/spēja izmantot praksē informācijas tehnoloģijas
Pētnieciskās iemaņas
Spēja pašizglītoties
Informācijas apstrādes iemaņas izmantojot informācijas tehnoloģijas
Spēja kritizēt un būt paškritiskam
Spēja pielāgoties jauniem apstākļiem
Spēja radīt jaunas idejas (būt kreatīvam)
Spēja patstāvīgi risināt profesionālās problēmas
Spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem
Spēja strādāt komandā
Prasme veidot starppersonu attiecības
Līderība
Spēja strādāt komandā ar dažādu profesionālo jomu pārstāvjiem
Spēja kontaktēties ar citu profesiju pārstāvjiem
Dažādības un starpkultūru pieņemšana
Spēja strādāt starptautiskā mērogā
Spēja strādāt patstāvīgi/individuāli
Projektu izstrāde un vadība
Inciatīvas un uzņēmības gars
Rūpes par kvalitāti
Tiekšanās uz veiksmi

Nozīmīgums

Izveidošanās
līmenis

11.pielikums.

DARBA KOMPETENČU PIEMĒRI

(saskaņā ar starptautiskajiem СС2005 (rekomendācijas informātikas pasniegšanai augstskolā) rekomendāciju
materiāliem)
DARBĪBAS JOMAS

1.Algoritmu izstrāde
Lietišķo programmu izstrāde

2. Datorprogrammēšana
Aparātnodrošinājums
Cilvēka un datora mijiedarbība
Informācijas sistēmas

3.Datu bāzu tehnoloģijas

4. IT resursu plānošana
Intelektuālās sistēmas
Tīklu tehnoloģijas

5. Sistēmu izstrāde
Sistēmintegrācija
(Systems Development Through
Integration)

DARBA KOMPETENCES

Teorētiskie pētījumi
Problēmu algoritmizācija
Projektēšana
Risinājumu optimizācija
Meklēšanas tehnoloģiju programmnodrošinājumu izstrāde un vāji
strukturētās informācijas apstrāde
Nelielu programmu izstrāde
Lielu programmu izstrāde
Sistēmprogrammēšana
Jaunu programmnodrošinājuma sistēmu izstrāde
Reālā laika sistēmu izveide
Kritisko sistēmu projektu izstrādes vadīšana
Iebūvēto sistēmu projektēšana
Iebūvēto sistēmu realizācija
Datoru perifērijas projektēšana
Čipu programmēšana
Datoru arhitektūru projektēšana
Lietotāja interfeisa veidošana
Grafisko pielietojumu un spēļu datorprogrammu izveide
Lietotājam draudzīgu iekārtu izstrāde
Informācijas sistēmu prasību noteikšana
Informācijas sistēmu projektēšana
Informācijas sistēmu realizācija
Informācijas sistēmu tehniskais atbalsts un modernizācija
DBVS izstrāde
DBVS izmantošana
Informācijas meklēšanas programmnodrošinājuma realizācija
Datu bāzu izvēle
Datu bāzu konfigurēšana
Datu bāzu administrēšana
Datu bāzu lietotāju apmācība un datu bāzu uzturēšana
Korporatīvās informācijas sistēmas plāna izstrāde
Datoru pieslēgšana/modernizācija
Programmnodrošinājuma instalēšana/modernizācija
Intelektuālo sistēmu projektēšana
Intelektuālo sistēmu realizācija
Datorsistēmu konfigurācijas izstrāde
Tīkla infrastruktūras komponenšu izvēle
Datortīklu uzstādīšana
Datortīklu sistēmu vadība
Datortīklu programmnodrošinājuma realizācija
Korporatīvo web-sistēmu administrēšana
E-komercijas programmtehnoloģiju konfigurācija un integrēšana
Multimediju programmu izstrāde
Tālmācības sistēmu konfigurācija un integrēšana
Biznes risinājumu izstrāde
Jaunu meklētājmašīnu formu novērtējums

12.pielikums.

DARBA DEVĒJU UN ABSOLVENTU SRAKASTS

FIRMAS,

KAS NODARBOJAS AR PROGRAMMNODROŠINĀJUMA
SNIEGŠANU INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMĀ

NR

ORGANIZĀCIJA

IZSTRĀDI

UN

PAKALPOJUMU

ABSOLVENTI

1.

BTG (Baltic Technology Group)
http://www.btgsystems.com

Aleksandrs Maksimovs
Jānis Kolužs

2.

SIA Binitex
http://www.binitex.lv

Jurijs Litvincevs
Jurijs Smans
Ivans Vagels
Vladislavs Žuselis
Vitālijs Žuselis

3.

LatinSoft
http://latinsoft.lv

Pjotrs Žarinovs
Arkādijs Žarinovs
Gunārs Malnačs

4.

IDC IBM Brno, Czech Republic
http://www.ibm.com/cz/

Vadims Anisimovs

5.

Exigen Services

Aleksandrs Barančikovs

6.

SIA Atea Services

7.

SIA NET Management (Rīgā)

www.exigenservices.lv
http://atea.lv/default.aspx

Zoja Maksimova
Vladimirs Vagels

ORGANIZĀCIJAS, KAS AKTĪVI IZMANTO IT
NR

ORGANIZĀCIJA

ABSOLVENTI

1.

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un
būvniecības departaments

Sergejs Trošimovs

2.

VITA (Valsts informācija tīkla aģentūra)
http://www.vita.gov.lv/

Andrejs Smilgins

3.

Parex Banka http://www.parex.lv/lv/

Irēna Murāne

4.

Rēzeknes siltumtīkli, AS

Svetlana Meļņikova

5.

Latvijas gāze http://www.lg.lv/

Ainārs Svirkovičs

6.

Lattelecom http://lattelecom.lv/

Aleksejs Kaktins

IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS IESTĀDES
NR

ORGANIZĀCIJA

ABSOLVENTI

1.

Daugavpils Universitāte
http://du.lv

Nataļja Grīnfilde
Inese Ribicka

2.

Daugavpils 38.arodvidusskola

Anna Andrejeva

3.

Ilūkstes 1.vidusskola

Nataļja Grīnfilde

4.

Rēzeknes poļu vidusskola
http://www.rezpvsk.lv

Anna Skripačenoka

5.

Rēzeknes katoļu vidusskola

Aivars Skripačenoks

6.

Daugavpils Vienības pamatskola

Antoņina Vračinska

7.

Daugavpils krievu vidusskola-licejs
http://www.licejs.lv

Oļegs Bojaruns

8.

Daugavpils 13.vsk

Irina Čukrejeva

9.

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola
http://www.rainisskola.lv

Oksana Dembovska
Jevģenijs Kružkovs

10.

Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola
http://www.ltsts.lv/

Janīna Rimjāne
Andrejs Dortiņš

11.

Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija
http://dpcg.lv

Marina Ivanovska
(Draboviča)

12.

Daugavpils Valsts ģimnāzija
http://www.daugrc.edu.lv

Edgars Pudulis

13.

Daugavpils 1.arodvidusskola
http://www.1avs.lv/

Olga Bazarova

13.pielikums.
IEEJAS VAI PRIEKŠMETISKI ORIENTĒTO
KOMPETENČU MĒROGOTS MODELIS DATORZINĀTŅU
PROFILAM
№

IT jomas vai tehnoloģijas nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Programmēšanas pamati (Programming Fundamentals)
Uz komponentēm balstīta programmēšana (Integrative Programming)
Algoritmi un sarežģītība (Algorithms and Complexity)
Datoru arhitektūra un organizācija (Computer Architecture and Organization)
Operētājsistēmu izstrāde un principi (Operating Systems Principles & Design)
Operētājsistēmu konfigurēšana un lietošana (Operating Systems Configuration & Use)
Tīkla tehnoloģiju izstrāde un principi (Net Centric Principles and Design)
Tīkla tehnoloģiju lietošana un konfigurēšana (Net Centric Use and configuration)
Platformu tehnoloģijas (Platform technologies)
Programmēšanas valodu teorija (Theory of Programming Languages)
Cilvēka – datora mijiedarbība (Human-Computer Interaction)
Grafika un vizualizācija (Graphics and Visualization)
Intelektuālās sistēmas (Intelligent Systems)
Datu bāzu teorija (Information Management (DB) Theory)
Datu bāzu lietojumprogrammas un izmantošana (Information Management (DB) Practice)
Skaitliskās metodes (Numerical methods)
IT sociālie un ētiskie jautājumi (Legal / Professional / Ethics / Society)
Informācijas sistēmu izstrāde (Information Systems Development)
Prasību analīze (Analysis of Technical Requirements)
Programminženierijas pamati (Engineering Foundations for SW)
Programminženierijas ekonomika (Engineering Economics for SW)
Programmnodrošinājuma modelēšana un analīze (Software Modeling and Analysis)
Programmnodrošinājuma projektēšana (Software Design)
Programmnodrošinājuma verifikācija un pārbaude (Software Verification and Validation)
Programmnodrošinājuma uzturēšana (Software maintenance)
Programmnodrošinājuma procesi (Software Process)
Programmnodrošinājuma kvalitāte (Software Quality)
Skaitļošanas sistēmas (Comp Systems Engineering)
Dalītās sistēmas (Distributed Systems)
IT drošības pamati (Security: issues and principles)
IT drošības vadība (Security: implementation and mgt)
Sistēmadministrēšana (Systems administration)
Sistēmintegrācija (Systems integration)
Multimediju tehnoloģijas (Digital media development)
Tehniskais nodrošinājums (Technical support)

4
2
4
2
4
3
4
2
1
3
5
4
3
4
4
2
5
4
5
3
3
3
4
3
3
1
2
5
5
3
2
2
4
2
1

14.pielikums.
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU
APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: _Dabaszinātņu un matemātikas__

Programmas irektors:

Maģistra studiju programma: __Datorzinātnes__

doc. S.Ignatjeva

Kurss: ___________II__________________
1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.1 Novērtējiet studiju kursa svarīguma
pakāpi piecu baļļu sistēmā, kur:
5 - ļoti svarīgs
4 - svarīgs
3 - vidēji svarīgs
2 - nesvarīgs
- nav vajadzīgs

1.2 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:
5 - ļoti augsts
4 - augsts
3 - vidējs
2 - zems
– ļoti zems

1.3 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju
kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi:
1. Informācijas vadība
2. Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
3. Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
4. Intelektuālās sistēmas
5. Datortīkli un komunikācijas
6.Programmnodrošinājuma izstrāde
Teorētisko atziņu aprobācija:
7. Informācijas aizsardzība
8. Programmatūras izstrādes tehnoloģijas MS DotNet
9. Programmēšanas projekti
10. Publikāciju sagatavošana un uzstāšanās
konferencēs
11. Cilvēka un datora mijiedarbība
12. Multimediju tehnoloģijas
13. Audio un video integrēšana multimediju
pielikumos
14. Multimediju projekts
15. CAD/CAE/PLM sistēmu projektēšanas metodes
16. Lektora prakse
17. Maģistra darba izstrāde

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

Izmaiņas kursa
apjomā

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.
3.
4.
5.

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa
nodrošinājumu ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat
datortehniku?

4.

5.

1.
2.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es
vēlos aiziet no universitātes
Pietiekams
Nepietiekams

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
Internet?
2.
3.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā
Nē

7.

Vai
studiju
programmas 1.
nodrošinājums ar vieslektoriem ir 2.
pietiekams?

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar
mācībspēkiem?
Kā Jūs vērtējat studiju programmas
realizēšanu kopumā?

Apmierinoša
Neapmierinoša
Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

9.

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?

1.
2.
1.
2.
3.

15.pielikums.
Vecums:
Dzimums
Siev. Vīr.

INFORMĀTIKAS KATEDRAS ANKETA
Studiju gads:

Maģ.:







Specialitāte:
Darba pieredze
nav
ir, bet nav specialitātē
ir specialitātē, kurā ir iegūta vai pašreiz tiek iegūta izglītība
Apgalvojums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zināšanas, kas iegūtas universitātē, nodrošina veiksmīgu turpmāko
profesionālo darbību
Studijas universitātē dod iespēju izveidot nepieciešamos kontaktus
turpmākai profesionālai darbībai
Panākumi studijās nosaka finansiālā nodrošinājuma apjomus turpmākā
profesionālā darbībā
Es vēlējos iestāties universitātē, lai nodrošinātu vēlamo sociālo stāvokli
Lai virzītos pa karjeras kāpnēm, man nepieciešama augstākā izglītība
Es neredzu jēgu vairumam universitātē apgūstamo studiju kursu
Labākais cilvēka dzīves posms ir studiju gadi
Lai pilnībā apgūtu profesiju, nepieciešams padziļināt zināšanas visos
studiju kursos
Man ir ļoti svarīgi iegūt augstākās izglītības diplomu
Eksāmenus ir jākārto ar minimālu piepūli
Es studēju savai profesionālajai izaugsmei nevis lai nokārtotu
pārbaudījumus
Man ir grūti sevi motivēt apgūt studiju kursus, kas nav tieši saistīti ar
manu profesiju
Profesija, ko es apgūstu, ir visperspektīvākā
Studijas universitātē sniedz man gandarījumu

Pilnīgi
Drīzāk
nepiekrītu nepiekrītu

Grūti
atbildēt

Drīzāk
piekrītu

Pilnīgi
piekrītu

Nevaru
pateikt

Drīzāk
piekrītu

Pilnīgi
piekrītu

Izsakiet, lūdzu, savas domas par studiju programmas saturu un studiju procesa organizēšanu!
Pilnīgi
Drīzāk
nepiekrītu nepiekrītu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Studiju programmas saturs atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām
Studiju programma ļauj iegūt teorētiskās zināšanas, bet neattīsta praktiskās
iemaņas
Studiju programmā ir pārāk daudz ar apgūstamo profesiju tieši nesaistītu
studiju kursu
Profesionālā prakse ir organizēta labā līmenī
Nodarbību saraksts tiek labi plānots
Studentiem ir iespēja pietiekamā apjomā saņemt konsultācijas ārpus
nodarbībām
Teorētisko un praktisko nodarbību skaita samērs (proporcija) ir optimāls
Studiju process ir labi nodrošināts ar mūsdienīgiem tehniskiem līdzekļiem
(projektori, skeneri, printeri, datori u.c.)
Studentiem pilnībā ir nodrošināta iespēja izmantot studiju programmas
apguvei nepieciešamos tehniskos līdzekļus (skenerus, printerus, datorus
u.c.)
Studiju programma pamatā ir nodrošināta ar nepieciešamo literatūru
(grāmatas, periodiskie izdevumi u.c.)
Studiju kursu nodrošināšanai ir pietiekama literatūras avotu daudzveidība
valsts valodā
Studiju programmas studiju kursi ir labi nodrošināti ar dažādiem izdales
materiāliem (t.sk. elektroniskiem)
Pasniedzēji nodarbībās efektīvi izmanto audiovizuālās uzskates līdzekļus
(kodoskopus, video projektoru u.c.)
Pasniedzēji nodarbībās atspoguļo jaunākos nozares sasniegumus un veic
problēmu analīzi

Instrumentālās

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sistēmiskās

Starppersonu

13.

2

3

4

5

6

7

8

9

10- kompetence
ir
pilnībā
noformēta

Spēja analizēt un strukturēt informāciju
Spēja organizēt un plānot pētījumu
Pamatzināšanas starpzinātņu nozarēs
Profesionālo pamatzināšanu pilnīga pārzināšana
Rakstiska un mutiska komunicēšana ar kolēģiem dzimtajā valodā
Rakstiska un mutiska komunicēšana valsts valodā (terminoloģijas pārzināšana
savā darbības jomā, spēja skaidri un loģiski izklāstīt zināšanas).
Svešvalodu zināšanas, spēja uztvert informāciju savā specialitātē
Spēja pielietot datoru informācijas apstrādei savā darbības jomā
Informācijas vadības iemaņas
Problēmu identificēšana savā darbības jomā un spēja piedāvāt šo problēmu
risinājumus
Spēja pieņemt lēmumus savā darbības jomā
Spēja novērtēt jaunu informāciju savā darbības jomā un interpretēt to iegūto
zināšanu kontekstā
Pamatdisciplīnu izpratne un pamatdisciplīnu saiknes ar saistītajām disciplīnām
izpratne

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Spēja kritizēt un būt paškritiskam
Spēja strādāt komandā
Starppersonu attiecību iemaņas
Spēja strādāt komandā ar dažādu profesionālo jomu pārstāvjiem
Spēja kontaktēties ar citu darbības jomu speciālistiem
Spēja pieņemt atšķirīgu viedokli
Spēja strādāt starptautiskā vidē
Profesionālās ētikas zināšana un ievērošana

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Spēja zināšanas pielietot praksē
Pētnieciskās iemaņas
Spēja mācīties
Spēja adoptēties jaunām situācijām
Spēja radīt jaunas idejas
Spēja būt līderim
Spēja strādāt patstāvīgi
Projektu izstrāde un vadība
Iniciatīva un uzņēmības gars
Rūpes par kvalitāti
Tiekšanās uz panākumiem
Spēja strādāt starppriekšmetu jomās

Darbam
nepieciešamais
līmenis

1kompetence
absolūti
nav
noformēta

Līmenis,
iestājoties
universitātē

Kompetence

Līmenis uz doto
brīdi

Novērtējiet, lūdzu, desmit ballu sistēmā sekojošas kompetences

16.pielikums. ABSOLVENTU ANKETAS PARAUGS
Kurā gadā Jūs pabeidzāt studijas maģistratūrā?
Jūsu darbības sfēra uzsākot studijas maģistratūrā:
Jūsu darbības sfēra pašlaik ir:
Aprakstiet amata pienākumu ietvaros risināmo uzdevumu klases:
Nosauciet visvairāk nepieciešamās (pieprasītākās) zināšanas un kompetences:
Kā Jūs novērtētu maģistra izglītības lomu:
jeras izaugsmē;
karjeras stabilitātē;
kompetences IT jomā paaugstināšanā;
personības īpašību attīstībā.
Novērtējiet, lūdzu, desmit ballu sistēmā sekojošas kompetences, с точки зрения их производственной
необходимости

Sistēmiskās

Starppersonu

Instrumentālās

Kompetence
Spēja analizēt un strukturēt informāciju
Spēja organizēt un plānot pētījumu
Pamatzināšanas starpzinātņu nozarēs
Profesionālo pamatzināšanu pilnīga pārzināšana
Informācijas vadības iemaņas
Problēmu identificēšana savā darbības jomā un spēja piedāvāt šo problēmu risinājumus
Spēja pieņemt lēmumus savā darbības jomā
Spēja novērtēt jaunu informāciju savā darbības jomā un interpretēt to iegūto zināšanu
kontekstā
Pamatdisciplīnu izpratne un pamatdisciplīnu saiknes ar saistītajām disciplīnām izpratne
Spēja kritizēt un būt paškritiskam
Spēja strādāt komandā
Starppersonu attiecību iemaņas
Spēja strādāt komandā ar dažādu profesionālo jomu pārstāvjiem
Spēja kontaktēties ar citu darbības jomu speciālistiem
Spēja pieņemt atšķirīgu viedokli
Spēja strādāt starptautiskā vidē
Profesionālās ētikas zināšana un ievērošana
Spēja zināšanas pielietot praksē
Pētnieciskās iemaņas
Spēja mācīties
Spēja adoptēties jaunām situācijām
Spēja radīt jaunas idejas
Spēja būt līderim
Spēja strādāt patstāvīgi
Projektu izstrāde un vadība
Spēja strādāt starppriekšmetu jomās

Aleksandrs Maksimovs
Jānis Kolužs
Jurijs Litvincevs
Jurijs Smans
Ivans Vagels
Vitālijs Žuselis
Pjotrs Žarinovs
Arkādijs Žarinovs
Gunārs Malnačs
Vadims Anisimovs
Aleksandrs Barančikovs
Zoja Maksimova
Vladimirs Vagels
Nataļja Grīnfilde
Inese Ribicka
Anna Andrejeva
Anna Skripačenoka
Aivars Skripačenoks
Antoņina Vračinska
Oļegs Bojaruns
Oksana Dembovska
Jevģenijs Kružkovs
Marina Ivanovska
Dainis Susejs
Edgars Pudulis
Sergejs Trošimovs
Andrejs Smilgins
Ainārs Svirkovičs

surikus@inbox.lv
janis.koluzs@gmail.com
himijas@inbox.lv
yury@binitex.com
ivanvagel@gmail.com
vitaly.zhusel@binitex.com
P.Zharinov@latinsoft.lv
A.Zharinov@latinsoft.lv
G.Malnacs@latinsoft.lv
kurumo@inbox.lv
a.a.b@inbox.lv
zoja.maksimova@atea.dk
vagels@gmail.com
finat@inbox.lv
inese.ribicka@du.lv
anna_andrejeva@apollo.lv
skripanna@inbox.lv
skripacenoks@inbox.lv
tona16@inbox.lv
oleg.dkl@apollo.lv
oksano4ka@inbox.lv
jevgenijs_k@inbox.lv
marina308@aircom.lv
daisus@inbox.lv
edgarsdvg@dautkom.lv
sergejs.trosimovs@daugavpils.lv
andrejs.smilgins@vita.gov.lv
svirka@inbox.lv

17.pielikums.

STUDĒJOŠO APTAUJAS REZULTĀTI

1.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju
programma kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina
10%
Pamatā apmierina
80%
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

2.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa
nodrošinājumu ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat
datortehniku?

1.
2.

Pietiekams
Nepietiekams

85%
15%

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

100%

3.

Nē. Kāpēc?

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

3.

4.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

100%

5.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir
pietiekams?

1.
2.

Jā
Nē

70%
30%

6.

Vai studiju programmas nodrošinājums ar
vieslektoriem ir pietiekams?

1.
2.

Jā
Nē

50%
50%

7.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

90%
10%

8.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas
realizēšanu kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

100%

9.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?

18.pielikums.
Gads

MAĢISTRA DARBU SARAKSTS

Maģistrants

2008 Jurijs
Litvincevs

Zin.vadītājs
Olga Perevalova

Maģistra darba
nosaukums
Dažādas paralēlo
aprēķinu
tehnoloģijas un to
praktiska
pielietošana

Anotācija

Atzīme

Darba apjoms: 79 lappuses, 6 attēli, 20 bibliogrāfiskie
nosaukumi, 1 cd disks.
Darbs sastāv no 5 daļām: Paralēlu aprēķinu teorijas apskats,
studēšana un paralēlu aprēķinu pamattehnoloģiju analīze, doto
tehnoloģiju izmantošana praktiskos uzdevumos, kā arī
bibliotēkas radīšana paralēlu aprēķinu plūsmas un procesu
ietvaros neatkarīgai un lokanai organizācijai.
Pētījuma objekts: Paralēlu aprēķinu organizācijas tehnoloģijas.
Pētījuma priekšmets: Paralēlu aprēķinu tehnoloģiju izmantošana,
risinot praktiskus uzdevumus.
Pētījuma mērķis: Jaunas metodes un programmu radīšanas veidi
daudzprocesoru sistēmām.
Šajā darbā teorētiskā daļa satur paralēlu aprēķinu teorijas pamata
aprakstu. Praktiskā darba daļa attēlo paralēlu aprēķinu sekojošu
galveno tehnoloģiju pētījumu: asinhroniskas programmēšanas
modelis, plūsmas izmantošana programmēšanā, mijiedarbības
tehnoloģija starp procesiem, aktīvu objektu izmantošana un
kooperatīvs
vairākuzdevumu
režīms.
Darbs
pierāda
nepieciešamību paralēlu aprēķinu doto tehnoloģiju izmantošanā,
programmējot daudzprocesoru sistēmām.
Šī darba praktiskie risinājumi var tikt izmantoti dažādu veida
dalītu aprēķinu organizācijai, kā dažu plūsmu, tā arī dažu
pielikumu ietvaros. Tāpat darbs var tikt izmantots kā līdzeklis
programmētājiem, kuri interesējas par paralēliem aprēķiniem.
.NET FRAMEWORK 3.5, C# 3.0, ASINHRONISKAS
PROGRAMMĒŠANAS MODELIS, PLŪSMA, PROCESS,
AKTĪVI OBJEKTI, KOOPERATĪVS VAIRĀKUZDEVUMU
REŽĪMS, DAUDZPLŪSMU REŽĪMS, KRITISKA SEKCIJA,
MJUTEKS, NOTIKUMS.

10

2008 Aleksandrs
Maksimovs

Viktors Kugeļevičs

Tālmācības
sistēmas

Šis darbs ir veltīts mūsdienīgo informācijas tehnoloģiju
izmantošanas iespēju izpētei un to praktiskajam lietojumam
distances apmacības sistēmai “E-kurss” izveidošanai. Darbs
sastāv no četrām pamata daļām un pielikuma ar programmas
pirmtekstu:
Pirmā daļa sniedz teorētisku ieskatu par datorizētiem apmācības
veidiem, sevišķi par virtuālo kursu pamatprincipiem.
Otrā daļa veltīta mūsdienīgās informācijas tehnoloģiju analīzei,
kur tiek izvēlētas vispiemērotākās tehnoloģijas no aplūkotajām
alternatīvām distances apmācības sistēmas izveidošanai.
Trešā daļa satur distances apmācības sistēmas izstrādāšanas
etapus, pamatprasību formulēšanu, sistēmas projektējumu un
programmatūras praktiskās implementēšanas aprakstu.
Ceturtajā nodaļā ir aprakstīts lietotāju ceļvedis distances
apmācības sistēmas izmantošanai.
Maģistra darba atskaite sastāv no 70 lappusēm. Tajā izmantoti
43 attēli ar dažām diagrammām un grafikiem, 4 tabulas.
Literatūras saraksts satur 26 informācijas avotus. Pielikums satur
programmas koda galvenās daļas.
Maģistra darbs veidots laika posmā no 2007. gada aprīla līdz
2008. gada maijam.

10

2008 Jurijs Smans

Olga Perevalova

Paralēli
procesi Darba apjoms: 65 lappuses, 18 attēli, 4 tabulas, 20
specializētiem
bibliogrāfiskie nosaukumi, 1 cd disks.
procesoriem
Darba mērķis: Aplūkot specializēto paātrinātāju uzbūvi un
programmēšanas metodes.
Darba pirmajā daļā tiek aplūkotas paralēlo skaitļošanas mašīnu
klasifikācijas un darba principi. Otrā daļa tiek veltīta procesoram
G80 un tehnoloģijai CUDA. Trešajā darba daļā tiek aplūkots
procesors CELL, tā vēsture un uzbūve, kā arī programmu
izveides metodes šim procesoram. Ceturtajā daļā tiek aprakstīts
programmas izveides process izpildei procesorā G80, kā arī
trīsdimensiju grafikas bāzes principi.
Galvenais praktiskais rezultāts ir trīsdimensiju grafikas
vizualizācijas programma izmantojot atpakaļvērstas stara
trasēšanas metodi, kura var būt izpildīta centrālajā procesorā un
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kompānijas NVIDIA – G80 procesorā, kas ļauj salīdzināt
algoritma produktivitāti dažādos procesoros.
CELL, CUDA, GPU, CPU, SIMD, MIMD, SPE, PPE, RAYTRACING, RAY-CASTING, RASTERIZATION, PARALLEL
PROCESSOR
2008 Ainārs
Svirkovičs

Viktors Kugeļevičs

Lineārā cauruļvada Darba apjoms: 73 lappuses, 39 attēli, 1 tabula un 6 pielikumi.
informatīvā
Darba mērķis: Izstrādāt lineārā cauruļvada informatīvo modeli.
modeļa izstrāde
Darbs ietver:
esošo cauruļvadu pārvaldes sistēmu apskati un analīzi;
lineārā cauruļvada izstrādājamā modeļa aprakstu un izstrādes
prasību definējumu, balstoties uz esošo cauruļvadu pārvaldes
sistēmu trūkumiem un nepilnībām;
definēto prasību realizāciju programmas veidā.
CAURUĻVADS, CAURUĻVADA PĀRVALDES SISTĒMA,
MODELIS, GIS, MICROSOFT VISUAL STUDIO .NET,
ADO.NET, DBVS

9

2008 Ivans Vagels

Andris Vagalis

Mācību
procesa
nodrošināšanas
informatīvās
sistēmas analīze un
izveide

8

Darbs sastāv no teorētiskās daļas un tīmekļa vietnes realizācijas.
Pētāmais objekts: web-programmēšana, izglītības pārvalde.
Pētījuma priekšmets: elektroniskās izglītības sistēmas.
Pētījuma metodes: esošo sistēmu analīze, sistēmu kopējās
arhitektūras noteikšana, tehnoloģiju analīze, informatīvās
sistēmas izveidošana uz universitātes tīmekļa vietnes pamata.
Darbam tiek pievienots kompaktdisks ar darba tekstu un tīmekļa
vietnes realizāciju.
Darbā tiek izskatīti pamatjautājumi, kas ir saistīti ar
informatīvajām izglītības sistēmām, izskatītas gatavās
realizācijas, izpētīta sistēmu arhitektūra. Izstrādāts līdzīgu
sistēmu izveidošanas tehnoloģiju komplekts. Tiek realizēta
tīmekļa vietne, kas nodrošina izglītojošā procesa uzturēšanu.
ELEKTRONISKĀS
IZGLĪTĪBAS
SISTĒMAS,
TEHNOLOĢIJAS, MS WINDOWS, MS VISUAL STUDIO,
MS SQL SERVER

2008 Nadežda
Volkova

Nellija Bogdanova

Ārējo datu apstrāde
Macromedia Flash
izveidotām
lietišķajām
programmām

Darba apjoms: 50 lpp., 12 tabulas, 47 zīmējumi, 21
bibliogrāfisks nosaukums, 6 pielikumi, 1 disks.
macromedia Flash Professional 8, PHP 5, DATU BĀZES, SQL
SERVER 2005, Microsoft Access, MySQL, Apache.
Darba mērķis ir izveidot demonstrācijas programmu
Macromedia Flash’ā, kura varētu strādāt ar ārējiem datiem no
datu bāzēm.
Darba uzdevumi ir izpētīt iespējas izmantot ārējos datus
Macromedia Flash vidē, izskatīt to plusus un mīnusus, kā arī
izveidot demonstrācijas programmu.
Darbā ir īsi aprakstīti Macromedia Flash 8, PHP 5, Microsoft
SQL Server 2005, MySQL, Microsoft Office Access, ODBC,
Apache tehnoloģijas un to iespējas.
Tiek izveidota programma, ar kuras palīdzību var savienoties ar
ārējiem datiem, kā arī iespēja šo informāciju nolasīt, papildināt,
atjaunot vai nodzēst. Ir palīgmateriāls – Help.
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2008 Pjotrs
Žarinovs

Olga Perevalova

Šūšanas
rūpniecības
vadības
programmas
"GrinS
izveidošana

Darba apjoms: 70 lappuses, 2 tabulas, 41 attēli, 16 zinātniskās
literatūras avoti, 1 pielikums.
Darbs sastāv no divām daļām: teorētiskie pamati programmas
“Grins R” izstrādāšanai un programmas “Grins R” realizācijai.
R" Pētāmais objekts: rūpniecības procesa vadība un ražošanas
izstrādājuma dzīvības cikls.
Darba mērķis: “Grins R” programmas produkta izveidošana,
kuram jārisina rūpniecības operatīvās vadības jautājumi un
jānodrošina droša informatīvo masīvu glabāšana priekš A/S
“Vaide”.
Pētījuma objekts: literatūras analīze, šūšanas rūpniecības vadības
sistēmas analīze, A/S “Vaide” dokumentu apgrozījums un
rūpniecības jauda, programmēšana.
Rezultāts: tiek izskatīta rūpniecības produkta dzīvības cikla un
programmatūras
analoģija,
izstrādāts
“Grins
R”
programprodukts, kurš risina rūpniecības operatīvās vadības
jautājumus un nodrošina A/S “Vaide” informatīvo masīvu drošu
glabāšanu.
DZĪVĪBAS CIKLS, PROGRAMPRODUKTS, RŪPNIECĪBAS

9

IZSTRĀDĀJUMS, „Grins R”, TEHNOLOĢISKIE PROCESI,
RŪPNIECĪBAS PLĀNOŠANA.
2008 Vladislavs
Žuselis

Olga Perevalova

Datu
apstrādes
iespējas platformā
.NET FrameWork
3.5

Darba apjoms: 68 lpp., 5 tabulas, 10 zīmējumi, 17 zinātniskās
literatūras avoti, pielikums (CD ar lietojumu).
Darbs sastāv no piecām daļām: .NET Framework 3.5 apraksts,
jaunās C# 3.0 iespējas un LINQ, esošo ORM tehnoloģiju analīze
un testa lietojuma MagWork izstrāde.
Pētījuma objekts: LINQ
Pētījuma priekšmets: LINQ - jaunas iespējas programmētājam.
Pētījuma mērķis: .NET Framework 3.5 jaunās datu apstrādes
metodes.
Darbs pierādīja, ka LINQ ir noderīgs kā spēcīgs, elastīgs un tai
pat laikā vienkāršs instruments darbam ar kolekcijām. Strādājot
ar jauno Microsoft tehnoloģiju, ir viegli gūt priekšstatu par
LINQ pamatiespējām, tās priekšrocībām, nepilnībām un darba
principiem. LINQ to SQL izmantošana sniedz iespēju lietotājiem
strādāt ar relāciju datu bāzēm kā ar objektiem, kas uzreiz
atvieglo programmnodrošinājuma izstrādi.
Darbs var tikt izmantots kā palīglīdzeklis studentiem, apgūstot
LINQ tehnoloģiju, kā arī kā rokasgrāmata programmētājiem,
kuri rada savus datu provaiderus, izmantojot šo tehnoloģiju.
.NET FRAMEWORK 3.5, C# 3.0, LINQ, nHibernate, LINQ to
SQL, ORM, Microsoft SQL Server 2000, Datu bāze,
Pieprasījums, DATU BĀZE, PIEPRSĪJUMS, LAMBDA
EXPRESSION, EXTENSION METHODS, LAZY LOADING,
Anonīmie tipi, TYPE INFERENCE
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Gads
2007
2007

Maģistrants
Jevģenijs Kružkovs
Vitālijs Konstantinovs

Zin.vadītājs
Svetlana Ignatjeva
Viktors Kuģeļevičs

2007

Jānis Kolužs

Andris Vagalis

2007
2007
2006

Nataļja Grīnfilde
Anna Andrejeva
Jevgenijs Strugars

Svetlana Ignatjeva
Nellija Bogdanova
Edvīns Puzinkevičs

2006

Vadims Anisimovs

Viktors Kuģeļevičs

2006

Aleksandrs Barančikovs

Edvīns Puzinkevičs

2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005

Zoja Maksimova
Aivars Skripačenoks
Antoņina Vračinska
Anna Skripačenoka
Aleksandrs Kaļiņins
Arkādijs Žarinovs
Inese Ribicka

Svetlana Ignatjeva
Olga Perevalova
Ieva Boļakova
Olga Perevalova
Svetlana Ignatjeva
Olga Perevalova
Pāvels Drozdovs

2005
2005
2005
2005

Vitālijs Žuselis
Vladimirs Vagels
Oļegs Bojaruns
Gunārs Malnačs

Viktors Kuģeļevičs
Ieva Boļakova
Olga Perevalova
Viktors Kuģeļevičs

2005
2005
2005

Irina Čukrejeva
Oksana Dembovska
Janīna Rimjāne

Svetlana Ignatjeva
Nellija Bogdanova
Nellija Bogdanova

2005

Boriss Maškancevs

Ieva Boļakova

Maģistra darba nosaukums
Pasūtītāja loma visās programproduktu izstrades posmos
Programmas interfeisa analīze no lietotāja un izstrādātāja
viedokļa
Migrācijas problēmu analīze no MS Windows vides uz atvērtā
koda platformām
“Statistica” kā Data mining realizācijas instruments
Attēlu uzlabošanas telpiskās metodes
Uz MS Windows Server 2003 un FreeBSD 6.1 platformām
būvēta superaizsargāta mezgla konfigurēšanas salīdzinošā
analīze
Kontrolējošā apmācības programma Dijkstras algoritma
risināšanai
Informācijas aizsardzība ar Smart Card un kriptogrāfijas
palīdzību
Biznesa procesu vadība, balstoties uz BPMN
Datu arhivēšana
Ģenētiskās programmēšanas pielietošanas iespēju analīze
Populāru kompilatoru raksturojums
Programmatūra fizikas virtuālam praktikumam
Automatizēta mācību saraksta sastādīšana skolā
Mūsdienu informatīvās tehnoloģijas Daugavpils Universitātes
lietvedībā
Web-lappušu izstrāde programmēšanas valodā C#
Biznes intelektuālās sistēmas
Izteiksmju interpretācija
Programmproduktu izstrāde ar aminamu funkcionalitāti no
lietotāja puses
Agletu izmantošanas iespējas sadalītās sistēmās
Rastra attēlu fraktālā saspiešana
Stundu saraksts Latgales transporta un sakaru tehniskajai
skolai
Datoru konfigurācijas atlase ar mākslīgo neironu tīklu

Atzīme
6
6
10
7
5
8

8
9
9
5
8
5
10
9
8
8
8
6
6
8
8
5
7

2004

Andrejs Smilgins

Viktors Kuģeļevičs

2004

Andrejs Dortiņš

Svetlana Ignatjeva

2004
2004
2004

Lidija Brigzne
Marina Ivanovska
Natalja Ēvalde

Nellija Bogdanova
Pāvels Drozdovs
Svetlana Ignatjeva

2004

Rita Saukāne

Ieva Boļakova

2004
2004
2004
2003

Oļegs Račickis
Dainis Susejs
Irēna Murāne
Igors Šļahovs

Ieva Boļakova
Pāvels Drozdovs
Pāvels Drozdovs
Svetlana Ignatjeva

2003
2003
2003

Aleksejs Kaktins
Ilona Cabule
Edgars Pudulis

Pāvels Drozdovs
Svetlana Ignatjeva
Svetlana Ignatjeva

2003

Olga Bazarova

Nellija Bogdanova

palīdzību
Korporatīvā portāla izstrādāšana, izmantojot Oracle9i
pielikumu serveri
Elektroniskā konspekta molekulārfizikā izveidošana ar flash
līdzekļiem
Mācību līdzekļi informātikā pamatskolai
Kriptogrāfiskā lietojuma ievietošana Lotus Notes vidē
Militārās struktūras ārējās un iekšējās drošības nodrošināšana
saskaņā ar NATO standartiem, izmantojot IDEF0, DFD un
IDEF3 notācijas
Mākslīgo neironu tīklu un lēmumu koku apmācības algoritmu
risināšanas specifikas
Klasifikatoru sistēmas adaptīvā sistēmā
Informācijas aizsardzības kriptogrāfiskie aspekti
Elektroniskais paraksts
Salīdzināmā analīze pieejas Web-srvisu izstrādāšanai
tehnoloģijās J2EE(SUN) un .NET(Microsoft)
Kontaktu centra tehniskā projekta izstrāde
Informācijas sistēmas "Bibliotēka" izveidošana
Scenāriju programmēšanas valoda JavaScript, tās pielietošanas
iespējas Web lapu izstrādē
Lietišķās programmas "Maģistratūra" izstrādāšana

7
9
9
6
8

7
7
9
6
8
8
9
6
7

19.pielikums.

STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS LAPA

20.pielikums.
PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMI
PAR 2003./2004. – 2007./2008. ST.G.

Pašnovērtējuma
ziņojumi

2007./2008. st.g.

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
DABASZINĀTĥU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE

Akadēmiskā
maăistra studiju programma

DATORZINĀTNES
Pašnovērtējuma ziĦojums
par 2007./2008. studiju gadu
Programmas kods: 46482
Programmas direktors: Dr.phys., docente
Svetlana Ignatjeva

2005./2006. studiju gads
2006./2007. studiju gads
2007./2008. studiju gads

Daugavpils
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. IzmaiĦas, ja tādas ir.
Atbilstoši absolventu vēlmēm viĦu kvalifikācijas celšanai Daugavpils Universitātes
Informātikas katedra piedāvā bakalaura studiju programmu apgūšanu, lai tālāk varētu turpināt
studijas arī maăistrantūrā. Šis uzdevums DU Informātikas katedrā tiek uzskatīts par prioritāti,
jo mūsdienās datorzinātĦu jomas attīstība noris Ĝoti strauji un zināšanas, kas tiek iegūtas
Universitātē, jāatjauno turpat vai katrus 3 – 5 gadus. Tālākai speciālistu profesionālajai
izaugsmei nepieciešama augstāka līmeĦa atbilstoša izglītība un maăistra studiju programmas
“Datorzinātnes” galvenais uzdevums ir sagatavot profesionālus speciālistus augstākā līmenī
nekā bakalaurus.
Maăistru sagatavošanai ir būtiskas atšėirības no bakalauru sagatavošanas – prasības maăistru
darbiem ir augstākas, maăistra darbos jābūt aktuāliem pētījumiem ar jauniem rezultātiem un
to teorētiskajai un praktiskajai daĜai jābūt atbilstošai mūsdienu aktualitātēm. Tajā pat laikā
maăistra darbi Ĝoti lielā mērā veicina Informātikas katedras darbības attīstību – Ĝoti bieži
maăistra darbos tiek izskatītas problēmas, kuras nav iekĜautas Informātikas katedras
darbinieku pētījumu laukā. Un tādā veidā šie maăistra darbi ir viens no katedras attīstības
veicināšanas avotiem.
Galvenais maăistra studiju programmas “Datorzinātnes” uzdevums ir, balstoties uz bakalauru
studiju programmu, sagatavot augsta līmeĦa speciālistus datorzinātĦu jomā ar dziĜām
teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaĦām, spējīgus neatkarīgi pieĦemt lēmumus un
veikt radošus zinātniskus pētījumus.
Maăistra studiju programmas “Datorzinātnes” uzdevumi:
•
•

•
•

•

sniegt pamatzināšanas tādos teorētiskās matemātikas un informātikas studiju kursos kā
formālās sistēmas, matemātiskā modelēšana;
sniegt pamatzināšanas par datoru programmnodrošinājumu un aparātnodrošinājumu tādos
studiju kursos kā datu bāzu tehnoloăijas, objektorientētā programmēšana, CASE
tehnoloăijas, datortīkli un protokoli, multimedijas;
sniegt pamatiemaĦas praktiskā darbā ar datoriem ar teorētiskiem un lietišėi zinātnisku
pētījumu elementiem;
sniegt iespēju gūt pieredzi teorētiskajā un praktiskajā zinātniskajā darbībā datorzinātĦu
jomā, attīstot arī nepieciešamās iemaĦas un motivāciju zinātniskai darbībai arī nākošajam
– doktora studiju līmenim;
sagatavot studentus turpmākam darbam vidusskolās, firmās un uzĦēmumos, valsts
iestādēs.

2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav

2. Studiju programmas struktūra
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas
sadaĜās
2.1.1

IzmaiĦu analīze un pamatojums

Studiju programmas struktūra ir izmainīta saskaĦā ar LR Ministru kabineta Noteikumiem par
valsts akadēmiskās izglītības standartu – MK noteikumi Nr.2, Rīga, 2002. g. 3. janvārī (prot.
Nr. 1, 4.§).
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Zinātniskais grāds
Studiju ilgums
Prasības uzĦemšanai

Teorētisko atziĦu
izpētes obligātie kursi
Teorētisko atziĦu
aprobācija
Maăistra darbs
Prasības maăistra grāda
iegūšanai
Studiju programmas
direktori

DabaszinātĦu maăistrs datorzinātnēs
2 gadi (pilna laika studijas); 2.5 gadi (nepilna laika
studijas) *
DabaszinātĦu bakalaurs datorzinātnēs vai augstākās
profesionālās izglītības diploms datorzinātnēs, kas ir
bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" standarts.
Referāts
30 KP
30 KP
20 KP
Apgūt izglītības programmu 80 kredītpunktu apjomā
Maăistra darbs
Asoc.prof., Dr.phys. Sergejs HiĜkevičs
Dr.phys. Svetlana Ignatjeva

* Patreiz studiju programmā ‘Datorzinātnes’ studijas tiek organizētas tikai pilna laika grupā.
2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav

2.1.2

Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru kabineta
noteikumiem)

Daugavpils Universitātes maăistra studiju programma “Datorzinātnes” atbilst LR Ministru
kabineta Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu – MK noteikumi Nr.2,
Rīga, 2002. g. 3. janvārī (prot. Nr. 1, 4.§).

STUDIJU PROGRAMMAS
SASTĀVDAěAS

Programmas apjoms
Teorētisko atziĦu izpētes
obligātie kursi
Teorētisko atziĦu aprobācija
Maăistra darbs

PRASĪBAS MINISTRU
KABINETA NOTEIKUMOS
(KREDĪTPUNKTI)
80 kredītpunktu

MAĂISTRA STUDIJU
PROGRAMMA
"DATORZINĀTNES"
(KREDĪTPUNKTI)

ne mazāk kā 30 kredītpunktu

80 KP
30 KP

ne mazāk kā 15 kredītpunktu

30 KP

ne mazāk kā 20 kredītpunktu

20 KP

2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav
2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu
nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu apraksti)
Maăistra studiju programmā ir veiktas vairākas izmaiĦas studiju kursu sarakstā un to
struktūrā. Programma izstrādāta saskaĦā ar starptautiskiem un Latvijas standartiem
datorzinātĦu nozarē, DatorzinātĦu studiju programmas projektu 2001 (Computing Curricula
2001 project, CC2001), salīdzinošo analīzi ar līdzīgām Latvijas un ārvalstu programmām un
Novērtēšanas komisijas rekomendācijām.
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Veidojot kursus, par pamatu tiek Ħemtas idejas, nevis konkrētas lietas. Tas atvieglo kursu
mērėu izpratni gan maăistrantiem, gan fakultātei. Visādā gadījumā, mēs uzskatām – ir svarīgi
atzīt, ka arī uz priekšmetiem balstītai pieejai jābūt spējīgai mainīties līdz ar pārmaiĦām
tehnoloăiju jomā. Tādā strauju pārmaiĦu jomā kā datorzinātnes, koncentrēšanās uz tikai
specifiskām lietišėajām programmām, ražotājiem vai praktiskām realizācijām noved pie
problēmas – studenti nespēj reaăēt uz informācijas novecošanos.
Datortīkli un komunikācijas
Kursa ietvaros tika izmainīti laboratorijas darbu saturs, jo parādijās vairākas jaunas
programmas, un to kārtošanas sistēma. Iepriekšējā gadā laboratorijas darbi tika kārtoti pie
viena un tā paša datora, respektīvi nebija iespējas kārtot vairākiem studentiem vienlaicīgi, tad
šogad tika izveidota web sistēma, kura Ĝauj kārtot visiem studentiem vienlaicīgi.
Multimediju tehnoloăijas
Kurss papildināts ar sekojošām tēmām: „Macromedia Director animacija”, „grafisko objekto
interaktīva vadība”. Studenti nodarbībās veido prezentācijas izmantojot interaktīvu animāciju.
Darbu izstrāde notiek izmantojot programmas Macromedia Director MX jauno versiju.
Programmnodrošinājuma izstrāde
Programmnodrošinājuma izstrāde ir disciplīna, kurā teorija, zināšanas un prakse tiek
pielietotas kopumā, lai efektīvi veidotu programmnodrošinājuma sistēmas, kas atbilst lietotāju
un klientu prasībām. Profesors Juri Kiho (DatorzinātĦu Institūta vadītājs, Tartu Universitāte,
Igaunija) rekomendēja pievērst lielāku uzmanību to studiju kursu ieviešanai un mācīšanai, kas
saistīti ar mūsdienu programmnodrošinājuma izstrādi. Tādā veidā maăistra studiju programmā
tika iekĜauts kurss „Programmnodrošinājuma izstrāde”.
Grāmatas D.Šmite, D.Dosbergs, J.Borzovs "Informācijas un komunikācijas nozares tiesību un
standartu pamati" publicēšana piesaistīja uzmanību standartizēšanas jautājumiem un
maăistrantu veikto programmproduktu atbilstībai pieĦemtajiem standartiem.
Kursa programma tika saskaĦota ar tādiem kursiem kā Multimediju projekts un
Programmēšanas projekti.
Formālās valodas un kompilatori
Kursa satura rādītājā nav nekā principiāli jaunā, bet tika pārstrādāts materiāls, veltīts
vairākām tēmām, piemērām, "Formālās gramatikas" un "Sadalīta datu apstrāde". Mainījās arī
akcenti un laika sadale. Tika pārstrādāti uzdevumi un prasības ieskaitei. Ieskaite nomainīta ar
diferencēto ieskaiti.
Intelektuālās sistēmas
Studiju kursa ietvaros studentiem jāveic vairāki laboratorijas darbi. Divi laboratorijas darbi
(„Sašėelšanas kritēriji” un „Lēmumu koku konstruēšanas algoritmi”) studentiem jāveic
grupās. Tādā veidā iegūtie eksperimentu rezultāti tiek salīdzināti un analizēti, kas vēlāk
studentiem jāatspoguĜo secinājumos.
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
ZiĦojuma autori: mag. comp.sc. A. Vagalis un mag. comp. sc. V. Vanaăelis
Šo kursu lasām kopš 2004./2005. m.g. Viss kurss ir sadalīts divos blokos – teorija un prakse.
Teorētiskajā blokā ir divas sadaĜas “Datoru arhitektūra” un “Operētājsistēmas”.
Datoru arhitektūras sadaĜā tiek padziĜinātas zināšanas par mūsdienu datoru un ciparu iekārtu
uzbūvi un to darbības principiem. Operētājsistēmu sadaĜā tiek padziĜināti izskatīta OS uzbūve
un to darbības principi. Semestra sākumā katram maăistrantam tiek iedots viens temats
referāta sagatavošanai par datora arhitektūru un otrs - par operētājsistēmām. Tiek sastādīts
tematiskais plāns un grafiks, kad kuram studentam ar sagatavoto referātu ir jāuzstājas savu
kolēău auditorijas priekšā. Pēc uzstāšanās pasniedzējs nepieciešamības gadījumā papildina
izklāstīto tēmu. Šāda pieeja tiek praktizēta, lai attīstītu pastāvīgā darba iemaĦas, veidotu
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prezentāciju prasmes un spēju uzstāties auditorijas priekšā. Un galvenais zināšanu
padziĜināšana atbilstošajā jomā un atbildība savu kolēău priekšā.
Prakses blokā: Web serveru instalācija un konfigurēšana. Tiek aplūkoti divi serveri Microsoft
IIS un Apache web serveris. Tie apskatīts ftp serveri. Par cik maăistrantiem 2 kursā ir
paredzēts strādāt ar Microsoft Project Server un šī programma bāzējas uz Windows
SharePoint Services, papildus tiek apskatīta šī servisa instalēšana, konfigurēšana un
pamatjēdzieni darbam ar šo programmu. Katram studentam pēc attiecīgās tēmas nolasīšanas
tiek dots praktisks uzdevums, kurš ir jāizpilda. Patreiz šis kurss tiek lasīts arī bakalaura studiju
programmai, tāpēc vajadzētu šajā kursā ieviest dažas izmaiĦas: aplūkot visas šīs tēmas
padziĜinātāk un papildus SMTP, NNTP, PROXY servisus.
Lai gan tehniskie jautājumi nepārprotami ir svarīgākie jebkurā datorzinātĦu studiju
programmā, tie tomēr nav vienīgie izskatāmie attiecīgās jomas izglītības programmā.
Maăistriem ir jāizprot arī sociālais un profesionālais konteksts, kurā tiek izmantoti datori.
Maăistriem jāpārzina programmnodrošinājuma un aparātnodrošinājuma pārdevēju un lietotāju
juridisko tiesību pamati, kā arī – viĦiem jāspēj izvērtēt ētiskos aspektus, kas ir pieminēto
tiesību pamatā. ViĦiem jāapzinās savus trūkumus, nepilnības, kā arī viĦu izmantojamo
līdzekĜu ierobežojumus. Šī zināšanu lauka jautājumi iekĜauti kursā „Sociālās un profesionālās
problēmas”.
2007./2008. - izmaiĦu nav

3. Studiju programmas realizācija
3.1. Izmantotās studiju formas
Studiju programma tiek realizēta lekcijās, semināros, praktiskajos darbos, laboratorijas
darbos, grupu darbā, disputos, mācību projektos, ar kooperatīvo mācīšanos, simulāciju, plaši
tiek izmantoti elektroniskie metodiskie materiāli un kursi.
Lekcijas notiek akadēmiskai grupai vai vairākām akadēmiskajām grupām jaunākajos kursos,
kuros virkne studiju kursu notiek paralēli ar maăistra studiju programmā ''Datorzinātnes''
studējošajiem. Docētāji lekcijās izmanto videoprojektorus, kodoskopus, tāfeles, datorus.
Videoprojektoru (daĜēji arī kodoskopu) izmantošanu lekcijās ir jāuzskata par visoptimālāko,
jo lekciju materiāla elektroniskās versijas Ĝauj nepieciešamības gadījumā operatīvi modificēt
un uzlabot lekcijās apskatāmo materiālu.
Laboratorijas darbi notiek datorzinātĦu kursā. Informātikas katedras laboratorijas ir moderni
aprīkotas (Informātikas katedras tehniskās bāzes aprakstu skat. 2. pielikumu) un to laboranti ir
augsti kvalificēti.
Obligātajos un izvēles kursos tiek izmantots komandas (grupu) darbs. Grupu darbs
galvenokārt tiek izmantots praktiskajās nodarbībās, analizējot un projektējot uzdevumu
veidošanu.
Patstāvīgais darbs. Datorklašu darba grafikā ir paredzēts laiks arī studentu patstāvīgajam
darbam, ko nodrošina katedras laboranti.
Programmēšanas projekti Informātikas katedras akadēmiskais personāls ir pārliecināts, ka
visiem maăistriem ir svarīgi veikt kādu būtisku komandas projektu, kas paredz gan
projektēšanu, gan arī realizēšanu. Ir vairākas realizējamas stratēăijas šāda veida praktiskas
pieredzes gūšanai. Atsevišėos gadījumos ir iespējams strādāt ar vietējām firmām. Taču
visbiežāk šādu projektu pieredzi Informātikas katedra palīdz iegūt, izmantojot izglītības
struktūras.

7

Multimediju projekts. Šāda projekta izstrāde Ĝauj apvienot zināšanas, kas iegūtas kursu
“Multimediju tehnoloăijas”, “Grafika un vizuālā skaitĜošana”, “Cilvēka un datora
mijiedarbība” ietvaros. Studentiem jāizstrādā multimediju lietišėā programma.
Lektora prakse. Prakse fakultātē paredz vai nu lekciju vadīšanu, vai semināru organizēšanu,
vai arī praktisko vai laboratorijas darbu veikšana saistībā ar sava maăistra darba tēmu.
2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav
3.2. Kontaktnodarbību un studējošo patstāvīgā darba attiecība
Studiju programmā kontaktnodarbības nepārsniedz 50% no kredītpunktiem. Bāzes attiecība
starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu ir 40% pret 60%. Viens kredītpunkts
atbilst 40 studiju stundām, kuras ietver sevī 16 akadēmiskās kontaktnodarbību stundas
(lekcijas, semināri, laboratorijas darbi) un 2 konsultāciju stundas, ja studiju kursa vērtēšanas
forma ir eksāmens.
2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav
3.3. Studiju plāns
Studiju plāns 2006./2007.st.g. -4.pielikums.
Nodarbību saraksts 2006./2007.st.g.-3.pielikums.
Studiju plāns 2007./2008.st.g. -4.pielikums.
Nodarbību saraksts 2007./2008.st.g.-3.pielikums.

Studiju plāns atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem.

4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju
darba mijiedarbība
DabaszinātĦu un matemātikas fakultātes docētāji veic zinātnisku un pētniecisku darbu, vada
un piedalās Latvijas Zinātnes Padomes (LZP) grantos, starptautiskos pētījumu projektos, veic
starptautisku organizāciju, Latvijas valsts pārvaldes iestāžu un dažādu organizāciju pasūtītus
pētījumus.
Ar maăistra studiju programmu “Datorzinātnes” saistīto pētījumu galvenie virzieni ir šādi.
GALVENIE ZINĀTNISKIE VIRZIENI

PERSONĀLS

Informatīvi-analītisko sistēmu izveide

Prof., Dr.habil.sc.comp. A. Borisovs
Dr.phys. S.Ignatjeva
Mag.comp.sc. O.Perevalova
Dr.paed. N.Bogdanova
Mag.paed. I.BoĜakova
Prof., Dr.phys. V. Pašėevičs
Dr. eng. V. KuăeĜevičs

Datortīklu tehnoloăijas
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Web lietojumi un multimedijas

Mag.comp.sc.Ē.Jerockis
Mag.comp.sc. I.Žilvinskis
Mag.comp.sc.V.Šilovs
Mag.comp.sc. E.Puzinkevičs
Bach.comp.sc. V.Stočka
Prof., Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych. A.Vorobjovs
Assoc.prof., Dr.paed. P.Drozdovs
mag.paed. V.Vanaăelis
A.Uškāns

2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav
4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura,
maăistra darbu tēmu atbilstība studiju programmas saturam
SaskaĦā ar studiju būtību (akadēmiskā programma), īpaša uzmanība tiek veltīta maăistrantu
iesaistīšanai zinātniskajā darbā. Obligāta prasība maăistrantiem ir vismaz viena zinātniskā
publikācija. Lielākā daĜa maăistrantu studiju laikā Daugavpils Universitātē piedalās ar
ziĦojumiem zinātniskajās konferencēs, kas, savukārt, nodrošina papildus atgriezenisko saikni
ar studiju procesu. Katru gadu tiek veikta maăistrantūras reflektantu un maăistrantūras
absolventu aptauja, kuras rezultātu apkopošana palīdz veikt savlaicīgas korekcijas studiju
programmā, pielāgojot to studentu interesēm un prasībām, kā arī darba tirgus prasībām.
Studiju laikā studējošajiem savu pētījumu rezultāti jāapkopo referātos vismaz divās
konferencēs. Studenti var piedalīties ar saviem ziĦojumiem ikgadējā studentu zinātniskajā
konferencē, reăionālās un starptautiskās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Maăistra
darbu sarakstu skat. 5. pielikumā. (2007.st.g.,2008.st.g.)
2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav

5. Vērtēšanas sistēma
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts,
izvēles pamatojums un analīze
Zināšanu vērtēšanas kritēriji pēc desmit ballu skalas (skat. 6. pielikumu).
2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav
5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai novērtēšana
tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums.
Semestra laikā tiek doti un vērtēti kontroldarbi, tiek fiksēta laboratorijas darbu izpilde.
Eksāmeni un ieskaites atbilstoši mācību plānam ir atskaites obligātās formas un notiek
eksāmenu sesijas laikā.
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2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē
6.1. Studējošo aptauju (par docētājiem, studiju kursiem u.c.)
analīze

rezultāti un

2005./2006. studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes maăistra studiju programmas
“Datorzinātnes” absolventu aptauja.
Apkopojot aptaujas rezultātā iegūtos datus, varam secināt, ka maăistra studiju programmas
“Datorzinātnes” studenti pozitīvi vērtē studiju programmu (66.67%), 26.67% studentu ir
pilnībā apmierināti ar programmu kopumā, bet 6.67% studentu ir daĜēji apmierināti ar izvēlēto
programmu.
Studenti uzskata, ka studiju programmas nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem
materiāliem ir pietiekams (60%).
No aptaujas rezultātiem izriet, ka studentus apmierina izvēles kursu piedāvājums (60%).
Studenti kopumā arī ir apmierināti ar sadarbību ar programmas docētājiem (86,67%).
Studiju programmas realizēšanu kopumā studenti ir novērtējuši kā apmierinošu (93,33%).
2006./2007. studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes maăistra studiju programmas
“Datorzinātnes” absolventu aptauja.

Vērtējot studentu atbildes uz jautājumu “Vai jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?”, jāsecina, ka 29% aptaujāto atzīst programmas darbību ar visaugstāko vērtējumu,
65% uzskata to par labu, 6 % kā daĜēji apmierinošu.
Studenti uzskata, ka studiju programmas nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem
materiāliem ir pietiekams (65%). Programmai gan pagaidām nav pietiekami daudz literatūras
papīra variantā. Bet elektronisko mācību un metodisko materiālu Informātikas katedrā ir Ĝoti
daudz.
No aptaujas rezultātiem izriet, ka studentus apmierina izvēles kursu piedāvājums (65%).
Studenti kopumā arī ir apmierināti ar sadarbību ar programmas docētājiem (88%).
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Studiju programmas realizēšanu kopumā studenti ir novērtējuši kā apmierinošu (87%).
Aptaujas rezultātus var apskatīt 7. pielikumā.
2007./2008. studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes maăistra studiju programmas
“Datorzinātnes” absolventu aptauja.
17 % aptaujāto studentu, atbildot uz jautājumu “Vai jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?” atzīst, ka programmu var vērtēt ar visaugstāko vērtējumu. Vairākumu studentu
pamatā apmierina izvēlētā studiju programma kopumā un 83 % uzskata to par labu.
Studenti uzskata, ka studiju programmas nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem
materiāliem ir pietiekams (100%). Lai gan programmai pagaidām nav pietiekami daudz
literatūras drukātā veidā, toties elektronisko mācību un metodisko materiālu Informātikas
katedrā ir Ĝoti daudz.
No aptaujas rezultātiem izriet, ka 50% studentus apmierina izvēles kursu piedāvājums un
studiju kursu nodrošinājums ar vieslektoriem (65%). Taču tas neietekmē studentu vērtējumu
par studiju programmas realizēšanu kopumā, to par apmierinošu uzskata 100% un
apmierināti arī sadarbību ar programmas docētājiem ir 92% studentu..
Aptaujas rezultātus var apskatīt 7. pielikumā.

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu
VĀRDS, UZVĀRDS

ZINĀTNISKAIS
GRĀDS

STUDIJU KURSI

Pasniedzēji

1.

Svetlana Ignatjeva

Dr.phys.

2.

Pāvels Drozdovs

Assoc.prof.,
Dr.paed.

3.

Viktors KuăeĜevičs

Dr.eng.

4.

Ieva BoĜakova

5.

Nellija Bogdanova

Doktorante,
Mag.paed.
Dr.paed.

6.

Olga Perevalova

Mag.comp.sc.

7.
8.

Andris Vagalis
Vilnis Vanaăelis

Mag.comp.sc.
Doktorants,
Mag.comp.sc.

9.
10.

Edvīns Puzinkevičs
Vasilijs Šilovs

Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.

Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Datorstatistika
Multimediju tehnoloăijas
Informācijas aizsardzība
Multimediju projekts
Informācijas vadība
Programmēšanas projekti
Programmatūras izstrādes tehnoloăijas
MS DotNet pamatā
Intelektuālās sistēmas
Cilvēka un datora mijiedarbība
Grafika un vizuālā skaitĜošana
Algoritmi un sarežăītība
Formālās valodas un kompilatori
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Multimediju tehnoloăijas
Multimediju tehnoloăijas
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11.
1.
2.
3.
4.

Artūrs Uškāns

Bach.comp.sc.

Edvīns Puzinkevičs
Imants Žilvinskis
Vasilijs Šilovs
Andris Vagalis

Laboranti
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.

Multimediju tehnoloăijas

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām.
9.pielikums. Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas.
Šis pielikums papildināts ar akadēmiskā personāla zinātniskajām publikācijām
2006./2007. st.g., 2007./2008.st.g.
8.pielikums. Akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskajās konferencēs.
Šis pielikums papildināts ar zinātniskajām konferencēm 2006./2007. st.g.,
2007./2008.st.g., kurās piedalījās akadēmiskais personāls.
10.pielikums. Sertifikātu saraksts.
Šis pielikums papildināts ar sertifikātiem, kas saĦemti 2006./2007. st.g., 2007./2008.st.g.
Katedras pasniedzēji turpina celt savu profesionālo līmeni, studējot doktorantūrā, veicot
pētījumus par šādām tēmām:
• Mag. paed. I.BoĜakova uzsāka studijas RTU doktorantūrā 2002.g. – tēma „Induktīvās
apmācības metodes klasificēšanas un prognozēšanas uzdevumos” (zin. vad. A.Borisovs);
• Mag. paed. V.Vanaăelis uzsāka studijas DU doktorantūrā 2002.g. – tēma „Logo vides
izmantošana dažādos priekšmetos sākumskolas skolēnu apmācīšanā izmantojot datoru.”
(zin. vad. E.KrastiĦa, P.Drozdovs);
• Mag. comp. sc. E.Puzinkevičs uzsāka studijas TSI doktorantūrā 2005.g. – tēma
“Uzkrājumu vadības procesu modelēšana” (zin. vad. E.Kopitovs);
• Lektore N.Bogdanova 2005.gada pavasarī aizstāvēja promocijas darbu „Informāciju
tehnoloăiju izmantošana datorgrafikas kursa metodikas analīzei un projektēšanai”
(pedagoăijas zinātnes nozare augstskolas pedagoăijas apakšnozarē);
Patlaban Informātikas katedra piedalās projektos:
1. 2005. – 2006., PHARE projekts „Latgales inženiertehnoloăiju klastera izveide”
Nr.2003/004-979-06-03/1/0025
2. ESF fonda aktivitātes 3.2.5.2. „Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču
paaugstināšana atbilstoši starptautiskām sertifikācijas programmām”
3. ESF fonda aktivitātes 3.2.4.2. „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomiski svarīgās
nozarēs” projekts „Tālākizglītības e-kursa „Datordizains IT speciālistiem”
(VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0110/0094)
Nr. 2006/0075/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0071/0030 „Sociālo pedagogu un klases
audzinātāju profesionālo kompetenču paaugstināšana darbam skolā”
Nr.2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065 „Profesionālās augstākās
izglītības programmas „Informācijas tehnoloăijas” kvalifikācijas prakses sagatavošana”
Nr. 2006/0036/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0055/0199 ESF projekts „Inženieru
apmācības programmas izstrāde darbam ar CAD projektēšanas programmām (IAP CAD)”,
Nr.2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065 „Profesionālās augstākās
izglītības programmas „Informācijas tehnoloăijas” kvalifikācijas prakses sagatavošana”
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Nr. VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0113/0199 „Ventspils Augstskolas bakalaura studiju
programmas „Datorzinātnes” modernizēšana”
Nr. 17/22/22; DU līguma Nr. 11-47/2007/32 „Telpisku objektu formēšanas konkurētspējas
tehnoloăijas ar lāzeru 3D prototipēšanas metodi izstrāde” līguma
7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā
Maăistra studiju programmā “Datorzinātnes” iesaistīto profesoru un asociēto profesoru
saraksts un viĦu docēto kursu kopapjoms
VĀRDS,
UZVĀRDS

Pāvels
Drozdovs

ZINĀTNISKAIS

Assoc.prof,
Dr.paed.

Aleksejs
Profesors,
Vorobjovs Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych.

Valfrīds
Paškevičs

DARBA VEIDS

GRĀDS

Prof., Dr.phys.

Pamatdarbā
Pamatdarbā

Pamatdarbā

KURSA
KREDĪTPUNKTI

STUDIJU KURSI

2
5
2

Informācijas aizsardzība
Multimediju projekts
Sociālās un profesionālās
problēmas (SadaĜa: Teorētisko
atziĦu aprobācija)

2

Cilvēka un datora mijiedarbība
(SadaĜa: Teorētisko atziĦu
aprobācija)
Lektora prakse
Datoru arhitektūra un
operētājsistēmas
(SadaĜa: Teorētisko atziĦu izpētes
obligātie kursi)

5
5

21

2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav
7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē
programmas kvalitāti
Nav valsts programmas pasniedzēju kvalifikācijas celšanai.
2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav

8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums
8.1. Studiju programmas finansēšana
Galvenais studiju programmas finansu avots ir valsts budžets. Studiju programmu
iespējams apgūt arī par maksu.
Studiju maksa 2006./2007. studiju gadā:
• 1.kurss-850 Ls
• 2.kurss-770 Ls

ir
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2007./2008. - izmaiĦu nav
8.2. Programmas materiālais nodrošinājums
Studiju programmas studenti studiju procesā, pētījumu darbā, projektu realizēšanai, maăistra
darba izstrādei utt. var izmantot:
·
·

6 speciālas auditorijas un laboratorijas Informātikas katedrā;
Daugavpils Universitātes CISCO System Networking Local Academy datorklasi ar
jaunu piekĜuves tehnoloăiju (pēc plkst. 14.00 datorklase pieejama patstāvīgajam
darbam);
· DU Multimediju Centra tehniskos resursus;
· DU Informācijas Tehnoloăiju Centra tehniskos resursus;
Studentiem ir iespēja izmantot arī:
· kopēšanas iekārtas;
· vizuālās prezentācijas iekārtu;
· video filmēšanas, video montēšanas iekārtas, audio iekārtas;
· fototehniku;
· serverus, datorus, LAN, Internetu (licenzētā programnodrošinājuma sarakstu sk.
13.pielikumā; Informātikas katedras tehniskās bāzes aprakstu skat. 2. pielikumā).
Informātikas katedras akadēmiskā personāla rīcībā ir 16 datori (tie visi ir pieslēgti Internet
tīklam). Datori tiek izmantoti pētnieciskajam darbam, sadarbības projektu realizēšanai,
publikāciju sagatavošanai, piekĜūšanai katedras bibliotēkas datu bāzei, katedras ikdienas
darbā.
Krāsu printeris tiek izmantots studentu kursa darbu un diplomdarbu izdrukāšanai, studentu
darbu izstāžu sagatavošanai, citiem drukāšanas mērėiem un mācību materiālu noformēšanai.
TV iekārtas, ierakstīšanas iekārtas tiek izmantotas Multimediju Centrā.
Studentiem un Universitātes akadēmiskajam personālam ir pastāvīga iespēja strādāt Internet
tīklā, Daugavpils Universitātes lokālajā tīklā, izmantot elektronisko pastu.
Ir noslēgti Sadarbības Līgumi ar vairākām Latvijas un citu valstu pētniecības un izglītības
iestādēm par iespēju izmantot šo iestāžu materiālos resursus.
Nodarbībām tiek izmantotas katedras laboratorijas: 226., 403., 404., 406., 408., 410.
Pilnvērtīgai mācību procesa nodrošināšanai (Ħemot vērā to, ka speciālistu sagatavošanai šajā
jomā Latvijā ir prioritāte) nepieciešams finansējums nākamajiem trīs gadiem
 remontam 403., 404. un 407. auditorijām;
 speciālu mēbeĜu iegādei darbam datorklasēs (84 galdus un krēslus).
2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav
8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un
informāciju.
DU bibliotēkas fonds ir 320993 vienības: grāmatas - 291383, periodiskie izdevumi –
29457. Bibliotēkai ir 2 brīvpieejas lasītavas ar 135 lietotāju vietām, informācijas zāle ar 24
lietotāju vietām.
DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas datortehnoloăijas:
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- interneta pieslēgums;
- elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);
- automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002. gada ir uzsākts DU bibliotēkas
kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reăiona publisko bibliotēku un DU
bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies „Vienotās
lasītāja kartes” sistēmā un no 2002.gada decembra lasītāji var izmantot 13 Latvijas lielāko
bibliotēku fondus un pakalpojumus;
LIIS (Latvijas izglītības informatizācijas sistēma),
EDU CSD (DU Informātikas katedras izglītības materiāli),
DU TSC (Daugavpils Universitātes Tālmācības studiju centrs),
- pilnu elektronisko tekstu abonētās datu bāzes:
EBSCO Publishing - sastāv no 2 daĜām: EBSCOhost Web un MEDLINE;
daudznozaru žurnālu (7000) datu bāze;
HeinOnline - juridiskie žurnāli, ASV līgumi un vienošanās, ASV augstākās tiesas
dokumenti;
RUBRICON - universāla uzziĦu izdevumu datu bāze;
WESTLAW International - juridiskās literatūras, ziĦu, biznesa un valsts arhīvu datu bāze;
ProQuest - daudznozaru datu bāze, t.sk. ProQuest Computing;
LETONIKA - uzziĦu un tulkošanas sistēma internetā;
NAIS - Latvijas normatīvo aktu datu bāze.
Cambridge Scientific Abstracts (CSA) - tematiskais aptvērums, visas nozīmīgākās
pētniecības jomas;
Emerald - menedžmenta, mārketinga, finanšu u.c. datu bāze;
Gale & KGSaur - daudznozaru datu bāze;
Kluwer Online - daudznozaru datu bāze;
Oxford Journals Online - daudznozaru datu bāze;
Oxford Scholarship Online - 700 grāmatu pilnie teksti humanitārajās un sociālajās
zinātnēs;
OCLC - daudznozaru datu bāze;
Source OECD - sociālo zinātĦu datu bāze;
SpringerLink - eksakto, medicīnas un tehnikas zinātnes datu bāze;
Trial of Education, Managament, Nursing & Health Sciences, Psyhology Blackwell
Publishing - daudznozaru datu bāze;
Cambridge Journals Online - 180 žurnāli dažādās zinātĦu nozarēs;
CAGE - daudznozaru datu bāze.
Jāatzīmē, ka iepriekšējos studiju gados ir palielinājušās iespējas iegādāties mācību un
zinātnisko literatūru, pateicoties DU bibliotēkas finansēšanas sistēmas sakārtošanai. Rezultātā
DU bibliotēkas fondi un Informātikas katedras literatūras klāsts ir palielinājies par vairāk nekā
300 dažādu informātikas nozaru grāmatām.
2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav

9. Ārējie sakari
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu
izpildes kontekstā
Viens no mācību programmas uzdevumiem – izveidot profesionālu pieeju risināmajiem
uzdevumiem. Profesionālisma ieviešanas nepieciešamību mācību programmā nosaka reālās
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dzīves vajadzības, tādas kā: pieaugošais pieprasījums pēc augstas kvalitātes produktiem,
programmapgādes izstrādātāju atbildības līmeĦa paaugstināšanās un nepieciešamība pēc
mācību iestādes beigšanas regulāri paaugstināt kvalifikāciju. Lielākā daĜa studentu iestājoties
universitātē šos jautājumus neizprot, kas rada sarežăījumus pasniedzējiem un nākamajiem
darba devējiem. Jo vairāk profesionālās prakses ir studentiem, jo pievilcīgākas viĦiem kĜūst
mācības un reālāka iespēja iegūt darbu nākotnē. Profesionālā prakse mācību programmā var
kalpot par katalizatoru, kas atmodina un uztur studentu interesi par informātiku.
Darba devēji, protams, ir ieinteresēti, lai studenti būtu spējīgi strādāt profesionāli.
Studenti, kuri ir pazīstami ar profesionālās darbības realitāti, izprot efektīvas sadarbības ar
kolēăiem un klientiem iemaĦu nozīmi, pieliek visus spēkus tam, lai savu darbu veiktu
kvalitatīvi, tiecas pastāvīgi paaugstināt savu kvalifikāciju un pilnveidot savas firmas darbu.
Tādas firmas kā SIA “Promis”, Krāslava, SIA “LatInSoft”, SIA “ProLineD”, SIA “Digitalia”,
SIA “Bis D”, SIA “Logs”, SIA “Ako Links”, IU “Sevans”, katru gadu piedāvā profesionālās
prakses vietas.
Prakses rezultātu kopīga analīze Ĝauj koriăēt mācību plānus un atsevišėu kursu saturu
atbilstoši darba devēju vēlmēm.
Viens no svarīgākajiem veidiem, kā darba devēji var atbalstīt mācību procesu, ir iestāžu
darbinieku iesaistīšana studentu apmācībā. UzĦēmumu un privātfirmu darbinieki var sniegt
atbalstu vairākos virzienos:
• ViĦi var lasīt lekcijas par saviem uzĦēmumiem, to darbu un ražošanas procesiem
• ViĦi var asistēt pasniedzējiem, kuri vada kursus.
• ViĦi var dot studentiem savu uzĦēmumu mācību un pētnieciskos materiālus, kā arī vadīt
korporatīvos kursus un treniĦus studentu auditorijai.
• ViĦi var būt konsultatīvo komiteju locekĜi un piedalīties konstruktīvā fakultātes un
studentu problēmu apspriešanā.
Arī mēs cenšamies veidot savas attiecības ar darba devējiem pēc šīs shēmas.
2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs
Ciešāka Informātikas katedras sadarbība ar līdzīgām studiju programmām realizēta ar
Ventspils Augstskolu, Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes Matemātikas un
informātikas institūtu, Rēzeknes Augstskolu, Liepājas Pedagoăisko Augstskolu, BoloĦas
Universitāti (Itālija). Sadarbība realizēta šādos veidos:
• piedalīšanās zinātniskajās konferencēs (10.pielikums);
• kopēju zinātnisko publikāciju sagatavošana;
• atbalsts akadēmiskā personāla apmācīšanā (doktora studijas LU un RTU);
• atbalsts konkursa organizēšanā, lai komplektētu profesoru štatu fakultātē (LU, TSI,
RTU);
• zinātnisko kopprojektu realizēšana (LU, RA).
Daugavpils Universitātes maăistra studiju programma “Datorzinātnes” ir Ĝoti līdzīga Latvijas
Universitātes un Transporta un Telekomunikāciju Institūta atbilstošajai studiju programmai
(salīdzinājumu skat. 14. pielikumā).
Daugavpils Universitātes maăistra studiju programma “Datorzinātnes” atbilst DatorzinātĦu
studiju programmas projekta 2001 (Computing Curricula 2001 project, CC2001) gala
atskaitei – Elektrības un Elektronikas Inženieru Institūta Datoru biedrības (The Computer
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Society of the Institute for Electrical and Electronic Engineers, IEEE-CS) un SkaitĜojamo
Mašīnu Asociācijas (the Association for Computing Machinery, ACM) savstarpējs projekts,
lai izstrādātu pamatrekomendācijas datorzinātĦu jomā. Šajā atskaitē ir datorzinātĦu sadaĜas
pārskats.
2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav
9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums
pa valstīm)
Nav.
2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav
9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs (sadalījums pa valstīm)
Nav.
2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm)
Nav.
2006./2007. - izmaiĦu nav
2007./2008. - izmaiĦu nav

10. Studiju programmas attīstības plāns
DatorzinātĦu studiju programmām, salīdzinot ar citu nozaru izglītības programmām, ir
vairākas raksturīgas īpatnības. Viena no tām ir saistīta ar nepieciešamību veikt nopietnas
izmaiĦas datorzinātĦu programmās katrus 2 – 4 gadus. Programmu straujajām pārmaiĦām
nepieciešams īpašs aktivitāšu kopums, lai nodrošinātu nepieciešamo attīstību – savādāk pēc
dažiem gadiem programma novecosies.
Daugavpils Universitātes Informātikas katedra pievērš nopietnu uzmanību maăistra
akadēmisko studiju programmas attīstībai un pēdējo gadu laikā tika izveidots šāds maăistra un
bakalaura studiju programmu attīstības plāns (skat. 13. pielikumu).

2007. gada 30.septembrī

Programmas direktors: doc. S. Ignatjeva
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1.PIELIKUMS
STUDIJU KURSU ANOTĀCIJAS
KURSA NOSAUKUMS

KURSA ANOTĀCIJA

TEORĒTISKO ATZIĥU
IZPĒTES OBLIGĀTIE KURSI

Informācijas vadība

Informācijas pārvaldība (IP) spēlē būtisku lomu tikpat kā visās
jomās, kurās tiek izmantoti datori. Šī joma ietver informācijas
iegūšanu, pārvēršanu ciparu formā, atspoguĜošanu, organizēšanu,
pārveidošanu un prezentēšanu; algoritmus efektīvai saglabātās
informācijas piekĜūšanai un atjaunināšanai, datu modelēšanu un
abstrahēšanu, kā arī faila glabāšanas fiziskās metodes. Šī joma
ietver arī informācijas drošību, slepenību, vienotību, kā arī
aizsardzību sadalītā vidē. Studentiem jāprot attīstīt konceptuālos
un fiziskos datu modeĜus; noteikt, kuras IP metodes ir atbilstošas
konkrētas problēmas risināšanai; jāprot izvēlēties un pielietot
atbilstošo IP lēmumu, kurš atspoguĜo visus atbilstošos
ierobežojumus, tajā skaitā – mērogojamību un lietojamību.

Programmēšanas
paradigmas, valodas un
programmu izstrādes
sistēmas

Programmēšanas valoda ir programmētāja galvenā saskarne ar
datoru. Programmētājiem jāsaprot dažādi programmēšanas stili
nevis tikai jāzina, kā programmē kādā konkrētā programmēšanas
valodā. Kurss, protams, ietver objektorientētās programmēšanas
un dizaina problēmas, funkcionālo un loăisko programmēšanu,
skriptu valodas.

Datoru arhitektūra un
operētājsistēmas

Pēc šī kursa noklausīšanās studentiem jāzina operētājsistēmu
projektēšanas pamatproblēmas, operētājsistēmu vēsturiskā
attīstība, mūsdienu aktuālākās problēmas operētājsistēmu
projektēšanas jomā, tādas kā sadalītās sistēmas un datortīkli.

Datortīkli un komunikācijas

Šī kursa mērėis ir iemācīt vairāklīmeĦu sadalītu sistēmu uzbūves
principus un izstrādi. Tas tiek darīts, iepazīstinot ar Interneta
komunikāciju pamatiem un klienta/servera risinājumu arhitektūru,
ieskaitot funkcijas un mijiedarbību starp pārlūkprogrammu, web
serveri, operētājsistēmu un failu sistēmām, starplīmeni, datubāzu
serveri un aplikāciju serveriem. Tiek aplūkotas dažādas
koncepcijas, tajā skaitā dažādi klienta/servera datu apstrādes
veidi, attāla pieslēguma metodikas un skriptu valodas HTML,
Dynamic HTML, XML, ASP, CGI un DCOM.

Programmnodrošinājuma
izstrāde

Šis kurss iepazīstina ar programmēšanas priekšmetu, aplūko
galvenās projektēšanas koncepcijas un principus, projektēšanas
pamatmetodes, objektorientētu analīzi un projektēšanu, uz
komponentēm balstītu skaitĜošanu, programmatūras dzīves ciklu
un procesu modeĜus. Tas kombinē vairākus ar vidēja apjoma
programmatūras sistēmas projektēšanu, ieviešanu un testēšanu
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saistītas tēmas un praktisko pieredzi šāda projekta realizācijā
programmētāju komandas sastāvā.

Intelektuālās sistēmas

Studenti tiek iepazīstināti ar ekspertsistēmu pamatstruktūru, ar
secināšanas mehānisma būtību un populārākajām secināšanas
stratēăijām Modus Ponens un Modus Tollens. Kursā paredzēts
apgūt lēmumu koku konstruēšanas algoritmu ID3 un CART
praktisko pielietošanu. Studenti tiek iepazīstināti arī ar neironu
tīklu pamatjēdzieniem.

TEORĒTISKO ATZIĥU
APROBĀCIJA
PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKO
SEMINĀRU UN PRAKTISKO
NODARBĪBU DARBĀ *

* Katram maăistra akadēmisko studiju programmas studējošajam
jāpiedalās semināros un praktiskajos darbos kopumā ne mazāk kā
10 kredītpunktu apjomā.

Diskrētās struktūras

Kursā paredzēts iepazīstināt ar diskrētās matemātikas pamatiem
no datorzinātĦu jomas viedokĜa, koncentrējot uzmanību uz
stingriem teorētiskiem pamatiem turpmākajam darbam. Tēmās
iekĜauts: funkcijas, relācijas un kopas; pamatloăika; pierādījumu
metodes; skaitĜošanas pamati; diskrētā varbūtība; ciparu loăiskās
un ciparu sistēmas.

Grafika un vizuālā
skaitĜošana

Kursa mērėis ir attīstīt studentu spēju atšėirt dažādu līmeĦu
grafiskā programmnodrošinājuma iespējas un aprakstīt katra
atbilstību. Sniegt teorētiskas atziĦas un praktiskas iemaĦas
datorgrafikas principos un metodēs, kā arī iepazīstināt ar
standartiem šajā jomā.
Kursa svarīgākās tēmas ir trīsdimensiju struktūru un notikumu
vizualizēšana uz grafiskā displeja (grafiskā veidā).

Sociālās un profesionālās
problēmas

Šī kursa būtība ir palīdzēt studējošajiem izprast kultūras, sociālās,
juridiskās un ētiskās pamatproblēmas, kas saistītas ar
datordisciplīnām. DatorzinātĦu jomas profesionāĜiem jāprot tikt
galā ar tādām problēmām kā hakeri, privātums, kritiskas drošības
programmatūra, ziĦošana par pārkāpumiem un resursu
izmantošana.

Formālās valodas un
kompilatori

Kurss iepazīstina studentus ar programmēšanas valodu
translēšanas teoriju un praksi. Kursa tēmu sarakstā iekĜauts:
kompilatoru uzbūve, leksiskā analīze, sintaktiskā analīze, simbolu
tabulas, paziĦojumu apstrāde, atmiĦas vadība, koda ăenerēšana un
optimizēšanas metodes.

Cilvēka un datora
mijiedarbība

Šajā kursā studentus iepazīstina ar cilvēka un mašīnas savstarpēji
saistītiem faktoriem, kuri ietekmē datorsistēmu dizainu un dialogu
ar šīm sistēmām; ar teoriju un pētījumiem psiholoăisko faktoru
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jomā, kuri jāizskata, projektējot interaktīvās datorsistēmas. Īpašs
akcents ir uz zināšanu attīstību cilvēka uzvedības psiholoăiskajos
aspektos, atmiĦu, problēmu risināšanu un valodu, un uz to, kā šie
procesi ietekmē cilvēka un datorsistēmu mijiedarbību.

Algoritmi un sarežăītība

Šajā kursā tiek izskatītas problēmas no vairākām jomām, tādām
kā – datu strukturēšana, algoritmu projektēšana, grafu algoritmi
un skaitĜojumu ăeometrija. Akcentēta tiek šādu tēmu apgūšana:
paplašinātās datu struktūru metodes, algoritmu projektēšana un
algoritmu analīze. Starp apskatāmajām tēmām ir iekĜauts:
algoritmiskās analīzes pamati, algoritmiskās stratēăijas, galvenie
skaitĜošanas pamati, dalītie algoritmi, paplašināto algoritmu
analīze, kriptogrāfiskie algoritmi, ăeometriskie algoritmi,
paralēlie algoritmi.

Datorstatistika

Kursa mērėis ir sniegt studentiem zināšanas par sarežăītākām
statistikas metodēm un iepazīstināt ar šo metožu realizēšanas
programmnodrošinājuma izmantošanu.
Veicināt studentu spēju klasificēt un noteikt dimensiju
samazināšanas problēmas, kā arī iemācīt studentus definēt
klasifikācijas un dimensiju reducēšanas problēmas un izvēlēties
un pielietot atbilstošās problēmu risināšanas metodes, pielietot
soĜu algoritmus labākā modeĜa konstruēšanai, izmantot intensīvās
datoru metodes klasisko uzdevumu risināšanai, izmantot
atbilstošu statistikas programmnodrošinājumu.

Informācijas aizsardzība

Studenti apgūst mūsdienu datorsistēmu aizsardzības apiešanu, tajā
skaitā programmatūras uzlaušanas realizāciju, vājo vietu
meklēšanu datortīklu aizsardzības mehānismos, kā arī efektīvas
metodes, kā stāties pretī šīm tehnoloăijām. Tiek aplūkoti detalizēti
realizācijas mehānismi galvenajiem attālo uzbrukumu veidiem
TCP/IP protokoliem un Interneta infrastruktūrai.

Lietišėo programmu attīstība
Klients/ Serveris
tehnoloăijās

Programmas galvenais akcents ir sadalītas N-līmeĦu
klienta/servera arhitektūras apgūšana un izpēte. Šī arhitektūra
izmanto daudzus klientus un mērogojamas servera puses
tehnoloăijas, lai radītu augstas veiktspējas sistēmas, kas tiek
mērogotas uz vairākiem serveru līmeĦiem.
Programmēšanas kurs bezvadu programmatūras izstrādei
mobilām ierīcēm (piemēram, mobilajiem telefoniem, divvirzienu
peidžeriem un plaukstdatoriem), lai piekĜūtu uzĦēmuma līmeĦa
datorsistēmām. Akcents tiek likts uz Java un XML mobilas
programmatūras izstrādei, un uz J2EE tehnoloăijām servera puses
servisiem J2EE aplikāciju serveros un citās uzĦēmuma līmeĦa
infrastruktūrās, piemēram, Web serveros, CORBA serveros,
pārkodējošos portālos un Web servisos. Laboratorijas darbi sastāv
no mobilo aplikāciju un servera-puses servisa rakstīšanas.
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Multimediju tehnoloăijas

Izmantojot SGML, HTML, XML standartus, tiek izskatīta lietišėo
programmu izstrāde. Darbs, izmantojot mūsdienu multimediju
programmas. Multimediju lietišėo programmu izstrāde
informācijas ierakstīšanai uz CD-ROM, DVD-ROM un
izvietošanai Internet tīklā reālā laika režīmā.

PĒTĪJUMU REZULTĀTU
APROBĀCIJA

Programmēšanas projekti

Informātikas katedras akadēmiskais personāls ir pārliecināts, ka
visiem maăistriem ir svarīgi veikt kādu būtisku komandas
projektu, kas paredz gan projektēšanu, gan arī realizēšanu. Ir
vairākas realizējamas stratēăijas šāda veida praktiskas pieredzes
gūšanai. Atsevišėos gadījumos ir iespējams strādāt ar vietējām
firmām. Taču visbiežāk šādu projektu pieredzi Informātikas
katedra palīdz iegūt, izmantojot izglītības struktūras.

Multimediju projekts

Šāda projekta izstrāde Ĝauj apvienot zināšanas, kas iegūtas kursu
“Multimediju tehnoloăijas”, “Grafika un vizuālā skaitĜošana”,
“Cilvēka un datora mijiedarbība” ietvaros.
Studentiem jāizstrādā multimediju lietišėā programma.

Publikāciju sagatavošana un
uzstāšanās konferencēs

Studiju laikā studējošajiem savu pētījumu rezultāti jāapkopo
referātos vismaz divās konferencēs. Studenti var piedalīties ar
saviem ziĦojumiem ikgadējā studentu zinātniskajā konferencē,
reăionālās un starptautiskās konferencēs gan Latvijā, gan
ārvalstīs.

PRAKSE

Lektora prakse

Prakse fakultātē paredz vai nu lekciju vadīšanu, vai semināru
organizēšanu, vai arī praktisko vai laboratorijas darbu veikšana
saistībā ar sava maăistra darba tēmu.

PĒTNIECISKAIS DARBS

Maăistra darbs

Populārākais maăistra darba modelis ir studenta pilnībā izstrādāts
programmprodukts, kurš atbilst visām starptautiskām un Latvijas
prasībām, kas tiek izvirzītas programmproduktiem.
Cits modelis, vēlamāks un tajā pat laikā arī sarežăītāks –
patstāvīgs zinātnisks pētījums.
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2. PIELIKUMS
INFORMĀTIKAS KATEDRAS TEHNISKĀ BĀZE
NOSAUKUMS

RAKSTURLIELUMI

7 datori

PIV 3.2 GHz, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 19” monitors, klaviatūra, pele, 100
Mb Ethernet, skaĦas karte, video karte, DVD-R

15 datori

PIV HT 2.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 19” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-RW, skaĦas kartes

14 datori

PIV 2.4 GHz, 512 Mb DDR RAM, 40 Gb HDD, 17” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-ROM, skaĦas kartes

19 datori

PIV 1.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 20 Gb HDD, 17” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-ROM, skaĦas kartes

12 datori

PIII 800, 256 Mb SDRAM, 10 Gb HDD, 17“ monitori, klaviatūras,
peles, 100 Mb Ethernet, DVD-ROM, skaĦas kartes

14 datori

PIII 700, 256 Mb SDRAM, 60 Gb HDD, 17“ monitori, klaviatūras,
peles, 100 Mb Ethernet, skaĦas kartes

5 datori

P 133, 32 Mb RAM, 2 Gb HDD, 15“ monitori, klaviatūras, peles,
100 Mb Ethernet

12 datori

PC 386, 8 Mb RAM, 400 Mb HDD, 15” monitori, klaviatūras,
peles, 10 Mb Ethernet

1 portatīvais
dators +1

Centino 1.7, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 15 XGA TFT,
DVD/CD-RW, 100 Mbit Ethernet

4 printeri

HP Laser Jet 4L, HP Laser Jet 1200

2 printeri

HP Desk Jet 1220C

3 skaneri

HP Scan Jet 3c

UPS-8
Wacom tablet

SMART
digitizer with pen and drivers

Dators darbam PIV 1.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 20 Gb HDD, 17” monitors, klaviatūra, pele, 100
ar video
Mb Ethernet, skaĦas karte, video karte Matrix DigiSuite LE, CD-ROM
Dators darbam PIV 3.2 GHz, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 19” monitors, klaviatūra, pele, 100
ar video
Mb Ethernet, skaĦas karte, video karte Matrox RT, DVD-ROM
Dators darbam P 166 MMX, 64 Mb SDRAM, 2Gb HDD, 15“ monitors, klaviatūra,
ar audio
pele, 10 Mb Ethernet, CD-ROM, skaĦas karte
18 datori
darbam ar
CAD
Printeris

PIV 3.6 GHz, 1 Gb DDR RAM, 80 Gb HDD, nvideo Quadro FX560, 17” LCD
monitor, klaviatūra, pele, 100 Mb Ethernet, skaĦas karte, DVD-ROM

Printeris

HP Laser Jet 520N

Serveris

HP PROLINE

Printeris

HP Laser Jet 2420 N

HP Desk Jet 1220C
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Studiju daĜas vadītāja

Datoru arhitektūra un As.V.Vanaăelis
operētājsistēmas

14.00 – 15.35
15.45 – 17.20

Doc.V.KuăeĜevičs

Doc.V.KuăeĜevičs

Programmatūras
izstrādes
tehnoloăijas MS
DotNet pamatā

Programmēšanas
projekti

As.A.Vagalis

Doc.V.KuăeĜevičs

Doc.S.Ignatjeva

Docētājs
As.Prof.P.Drozdovs

Datoru arhitektūra
un operētājsistēmas

Kursa nosaukums
Informācijas
aizsardzība
Programmēšanas
paradigmas, valodas
un programmu
izstrādes sistēmas
Informācijas vadība

Docētājs
Doc N.Bogdanova

Datortīkli un
komunikācijas

Multimediju
tehnoloăijas

A.Salītis

S.Ignatjeva

As.V.Vanaăelis

As.A.Uškāns)

As.E.Puzinkevičs
(As.V.Šilovs,
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APSTIPRINU
M.ěebedjkova
2006.gada ______________

3. PIELIKUMS

Multimediju projekts As.prof.P.Drozdovs

Kursa nosaukums
Cilvēka un datora
mijiedarbība

DabaszinātĦu un matemātikas fakultātes dekāns

Programmas direktore

11.30 -13.05

9.45 – 11.20

9.45 – 11.20
11.30 -13.05
14.00 – 15.35
15.45 – 17.20

Laiks
9.45 – 11.20
11.30 -13.05
14.00 – 15.35
15.45 – 17.20
17.30 – 19.05

2.studiju gads

Maăistra pilna laika studiju programmas “Datorzinātnes” (kods 4548100)
nodarbību saraksts 2006./2007.st.g.

8.00 – 9.35
9.45 – 11.20
11.30 -13.05

8.00 – 9.35
9.45 – 11.20
11.30 -13.05
14.00 – 15.35
15.45 – 17.20

17.30 – 19.05
19.15 – 20.50

14.00 – 15.35
15.45 – 17.20

Laiks
11.30 -13.05

1.studiju gads

Piektdiena
(1.nedēĜa, 2.nedēĜa)

Sestdiena
(1.nedēĜa)

Sestdiena
(2.nedēĜa)

Piektdiena
(1.nedēĜa)
Piektdiena
(2.nedēĜa)
Sestdiena
(2.nedēĜa)

Ceturtdiena I

11.30 -13.05

9.45 – 11.20

Laiks

*

As.V.Vanaăelis

Doc.S.Ignatjeva

Programmnodrošinājuma
izstrāde

Doc.V.KuăeĜevičs
Doc.V.KuăeĜevičs

Doc.S.Ignatjeva

Lekt.O.Perevalova

Doc N.Bogdanov

Docētājs

Datortīkli un komunikācijas

Datorgrafikas algoritmi*
Formālās valodas un
kompilatori*
Programmnodrošinājuma
izstrāde
Informācijas vadība
Programmēšanas projekti

Maăistra darba izstrāde

Maăistra darba izstrāde

Kursa nosaukums

1.studiju gads

2.semestrī jāizvēlas viens no diviem dotajiem studiju kursiem

8.00 – 9.35
9.45 – 11.20
11.30 -13.05
14.00 – 15.35
15.45 – 17.20

14.00 – 15.35
15.45 – 17.20
17.30 – 19.05
19.15 – 20.50

11.30 -13.05

14.00-15.35

11.30 -13.05

9.45 – 11.20

DMF fakultātes dekāns

Programmas direktore

11.30 -13.05

9.45 – 11.20

14.00 – 15.35

11.30 -13.05

15.45-17.20

14.00 – 15.35

11.30 -13.05

Laiks

14.00 – 15.35

11.30 -13.05

9.45 – 11.20

8.00 – 9.35

V. Paškevičs

S.Ignatjeva

Maăistra darba izstrāde

Multimediju projekts

Datorstatistika

Maăistra darba izstrāde

Multimediju projekts

Datorstatistika

Kursa nosaukums

2.studiju gads

Intelektuālās sistēmas

As.prof.P.Drozdovs

Doc.S.Ignatjeva

As.prof.P.Drozdovs

Doc.S.Ignatjeva

Docētājs

Lekt.I.BoĜakova
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APSTIPRINU
Studiju daĜas vadītāja
M.ěebedjkova
2007.gada ______________

Maăistra pilna laika studiju programmas “Datorzinātnes” (kods 4548100) nodarbību saraksts 2006./2007.st.g.

Sestdiena

Ceturtdiena I
I

Piektdiena

Sestdiena I

Sestdiena II
Piektdiena I
Piektdie
na II

Ceturtdiena

8.03.
9.03.
3.05.
4.05.

Piektdiena

Cetur
tdiena

9.45 – 11.20
11.30 -13.05
14.00-15.35
15.45-17.20

8.00-9.35

11.30 -13.05

9.45 – 11.20

Laiks

8.00-9.35
9.45 – 11.20

Laiks
9.45 – 11.20
11.30 -13.05
14.00-15.35

9.45 – 11.20
11.30 -13.05
14.00 – 15.35
15.45 – 17.20

Pie
ktdi
ena

DABASZINĀTĥU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE

Datoru arhitektūra un
operētājsistēmas

Maăistra darba izstrāde

Kursa nosaukums

Lekt.A.Vagalis

Docētājs

Doc. L.Kozlovskis

Doc.N.Bogdanova

Datorgrafikas algoritmi

Programmēšanas projekti

Doc.S.Ignatjeva

Lekt.A.Vagalis

Docētājs

Programmnodrošinājuma
izstrāde

Datoru arhitektūra un
operētājsistēmas

Maăistra darba izstrāde

Kursa nosaukums

1.nedēĜa

408.

406.

408.

406.

406.
15.45 – 17.20

Datortīkli un
komunikācijas

Informācijas vadība

Datorgrafikas algoritmi

15.45-17.20
9.45 – 11.20
11.30 -13.05
14.00 – 15.35

Programmnodrošinājuma
izstrāde

11.30 -13.05
14.00 – 15.35

2. nedēĜa

As.V.Vanaăelis

Doc.V.KuăeĜevičs

Doc.N.Bogdanova

Doc.S.Ignatjeva
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408.

406.

408.

406.

APSTIPRINU
Studiju daĜas vadītāja
M.ěebedjkova
2008.gada ______________

Maăistra pilna laika studiju programmas “Datorzinātnes” (kods 45481) nodarbību saraksts 2007./2008.st.g.
1.studiju gads (2.sem.)

Sestdiena

Piektdiena

Sestdiena

Piektdiena
14.00 – 15.35

11.30 -13.05

9.45 – 11.20

8.00-9.35

Laiks

14.00 – 15.35

11.30 -13.05

9.45 – 11.20

14.00 – 15.35

11.30 -13.05

9.45 – 11.20

Laiks

Maăistra darba izstrāde

Datorstatistika

Kursa nosaukums

Maăistra darba izstrāde

Multimediju projekts

Kursa nosaukums

1.nedēĜa

2.studiju gads (2.sem.)

Doc.S.Ignatjeva

Docētājs

As.prof.P.Drozdovs

Docētājs

410.

408.

26

3
4
1
3

Datorstatistika ****

Informācijas aizsardzība **

Multimediju tehnoloăijas

2

Intelektuālās sistēmas

Cilvēka un datora mijiedarbība ****

2

Programmnodrošinājuma izstrāde

2

3

Datortīkli un komunikācijas

11. Teorētisko atziĦu aprobācija
Piedalīšanās zinātnisko semināru un
praktisko nodarbību darbā*
Formālās valodas un kompilatori ***

5

1

2
4

2

2

2

4

5

6

4

6

KP

1

2

Kursa pārbaudes forma
(semestra numurs)
Eksāmens
Ieskaite

Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība

Studiju kurss

32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
48
4(KP)

32
2(KP)

96
6(KP)
64
4(KP)
80
5(KP)
96
6(KP)
80
5(KP)
64
4(KP)

Kopā

16
1(KP)
24
2(KP)

16
1(KP)

16
1(KP)

32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)

Lekcijas

16
1(KP)
32
2(KP)
16
1(KP)
24
2(KP)

16
1(KP)

64
4(KP)
32
2(KP)
48
3(KP)
64
4(KP)
48
3(KP)
32
2(KP)

Prakt.n.,
semināri

Kontaktstundu skaits

32
2(KP)

64
4(KP)
64
4(KP)
80
5(KP)

32
2(KP)

64
4(KP)
80
5(KP)
64
4(KP)

32
2(KP)

1.studiju gads
1.sem.
2.sem.

48
4(KP)

32
2(KP)

32
2(KP)

27

32
2(KP)

2.studiju gads
3.sem.
4.sem.

Kontaktstundu sadalījums pa semestriem

Maăistra pilna laika studiju programmas „Datorzinātnes” (progr. kods 4548100)
studiju plāns 2006./2007.st.g.

Apstiprināts
DMF Domes sēdē
2006.gada_____________

4.PIELIKUMS

2

Datorgrafikas algoritmi ***

2

2

32
2(KP)

32
2(KP)
16
1(KP)

16
1(KP)
16
1(KP)

16
1(KP)

32
2(KP)
32
2(KP)

S.Ignatjeva

A.Salītis

DMF Domes priekšsēdētājs

20

5

5

5

5

Programmas direktore

Kopā

Maăistra darba izstrāde

Lektora prakse

13. Prakse

3

4

Multimediju projekts

Publikāciju sagatavošana un uzstāšanas
konferencēs

2

12. Pētījumu rezultātu aprobācija
Programmēšanas projekti
80
5(KP)
80
5(KP)

32
2(KP)
32
2(KP)

48
3(KP)
48
3(KP)

6
5(KP)
294
23KP

48
3(KP)

6
5(KP)
310
26KP

2(KP)

32
2(KP)

6
5(KP)
134
16KP

48
3 (KP)

32
32
48
2(KP)
2(KP)
4(KP)
* Katram maăistra akadēmisko studiju programmas studējošajam jāpiedalās semināros un praktiskajos darbos kopumā ne mazāk ka 10 kredītpunktu apjomā.
** 1.semestrī jāizvēlas viens no diviem dotajiem studiju kursiem
*** 2.semestrī jāizvēlas viens no diviem dotajiem studiju kursiem
**** jāizvēlas viens no diviem dotajiem studiju kursiem

1

Programmatūras izstrādes tehnoloăijas MS
DotNet pamatā **

28

20
5(KP)
6
5(KP)
90
15KP

3(KP)

32
2 (KP)

32
2(KP)

2
2

Programmnodrošinājuma izstrāde

Intelektuālās sistēmas

3
2
4
1
3

14. Teorētisko atziĦu aprobācija
Piedalīšanās zinātnisko semināru un
praktisko nodarbību darbā*
Cilvēka un datora mijiedarbība

Маtemātiskās datorprogrammas

Datorstatistika

Informācijas aizsardzība

Multimediju tehnoloăijas

2
4

2

2

2

4

5

6

3

Datortīkli un komunikācijas

2

5

1

2

6
4

1

Ieskaite

1

2

Eksāmens

KP

Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība

Studiju kurss

Kursa pārbaudes forma
(semestra numurs)

32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
48
4(KP)

96
6(KP)
64
4(KP)
80
5(KP)
96
6(KP)
80
5(KP)
64
4(KP)

Kopā

16
1(KP)
24
2(KP)

16
1(KP)
16
1(KP)

32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)

Lekcijas

16
1(KP)
16
1(KP)
32
2(KP)
16
1(KP)
24
2(KP)

64
4(KP)
32
2(KP)
48
3(KP)
64
4(KP)
48
3(KP)
32
2(KP)

Prakt.n.,
semināri

Kontaktstundu skaits

32
2(KP)

64
4(KP)

64
4(KP)
64
4(KP)
32
2(KP)

32
2(KP)

48
3(KP)
32
2(KP)
80
5(KP)

32
2(KP)

1.studiju gads
1.sem.
2.sem.

32
2(KP)

32
2(KP)

64
4(KP)
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32
2(KP)

2.studiju gads
3.sem.
4.sem.

Kontaktstundu sadalījums pa semestriem

Maăistra pilna laika studiju programmas „Datorzinātnes” (progr. kods 4548100)
studiju plāns 2007./2008.st.g.

Apstiprināts
DMF Domes sēdē
2007.gada_____________

2

1

2

2

32
2(KP)

32
2(KP)
16
1(KP)

16
1(KP)
16
1(KP)

16
1(KP)

32
2(KP)
32
2(KP)

32
2(KP)

2,4

Publikāciju sagatavošana un uzstāšanās
konferencēs

V.Paškevičs

DMF Domes priekšsēdētājs

20

S.Ignatjeva

1,2,3,4

5

5

5

5

Programmas direktore

Kopā

Maăistra darba izstrāde

Lektora prakse

4

4

Multimediju projekts

16. Prakse

2

15. Pētījumu rezultātu aprobācija
Programmēšanas projekti
80
5(KP)
80
5(KP)

32
2(KP)
32
2(KP)

48
3(KP)
48
3(KP)

24(KP)

6
5(KP)

48
3(KP)

23(KP)

6
5(KP)

2(KP)

32
2(KP)

17(KP)

6
5(KP)

32
2 (KP)

32
32
64
2(KP)
2(KP)
4(KP)
* Katram maăistra akadēmisko studiju programmas studējošajam jāpiedalās semināros un praktiskajos darbos kopumā ne mazāk ka 10 kredītpunktu apjomā.

Datorgrafikas algoritmi

Audio un Video integrēšana multimediju
pielikumos
Programmatūras izstrādes tehnoloăijas MS
DotNet

30

16(KP)

20
5(KP)
6
5(KP)

3(KP)

48
3 (KP)

32
2(KP)

5.PIELIKUMS
MAĂISTRA DARBU SARAKSTS (2007)
Vārds, Uzvārds

Anna Andrejeva
Natālija Grīnfelde
Jānis Kolužs
Vitālijs
Konstantinovs
Jevăēnijs Kružkovs

Tēma

Attēlu uzlabošanas telpiskās metodes
"Statistica" kā Data mining realizācijas
instruments
Migrācijas problēmu analīze no MS
Windows vides uz atvērtā koda
platformām
Programmas interfeisa analīze no
lietotāja un izstrādātāja viedokĜa
Pasūtītāja loma visās programmproduktu
izstrādes posmos

Vadītājs

Dr.paed. Nellija
Bogdanova
Dr.phys. Svetlana
Ignatjeva
Mg.cs. Andris
Vagalis
Dr.V.KuăeĜevičs

Dr.phys. Svetlana
Ignatjeva

Atzīme

5 (viduvēji)
7 (labi)
10 (izcili)
6 (gandrīz
labi)
6 (gandrīz
labi)

MAĂISTRA DARBU SARAKSTS (2008)
N.
p.
k.

Studenta vārds,
uzvārds

Litvincevs Jurijs

Tēma

Darba zinātniskais
vadītājs

Dažādas paralēlu aprēėinu tehnoloăijas un to Mag. comp. sc., lekt.
praktiskā pielietošana
O. Perevalova

1.
2.

Maăistra
darba
aizstāvēšana

10 (izcili)
Maksimovs
Aleksandrs
Smans Jurijs

Tālmācības sistēmas

Dr. phys., doc.
V. KugeĜevičs

10 (izcili)

Paralēli procesi specializētiem procesoriem Mag. comp. sc., lekt.
O. Perevalova

3.

10 (izcili)
Svirkovičs Ainārs

4.
5.

Lineārā cauruĜvada informatīvā modeĜa
Dr. phys., doc.
izstrāde
V. KugeĜevičs
Vagels Ivans
Mācību procesa informātikas nodrošināšanas Mag. comp. sc., lekt.
sistēmas analīze un izveide
A. Vagalis
Volkova Nadežda Ārējo datu apstrāde Macromedia Flash vidē
Dr. paed., doc
izveidotām lietišėajām programmām
N. Bogdanova

6.

9 (teicami)
8 (Ĝoti labi)

8 (Ĝoti labi)
Žarinovs Pjotrs

7.
8.

Šūšanas rūpniecības vadības programmas Mag. comp. sc., lekt.
GrinS R izveidošana
O. Perevalova
Žuselis Vladislavs Datu apstrādes jaunas iespējas platformā .Net Mag. comp. sc., lekt.
Framework 3.5
O. Perevalova

9 (teicami)
10 (izcili)
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6.PIELIKUMS
Zināšanu vērtēšanas kritēriji
PUNKTI

VĀRDISKAIS
NOSAUKUMS

SKAIDROJUMS

10

izcili

9

teicami

8

Ĝoti labi

7

labi

6

gandrīz labi

5

viduvēji

4

gandrīz viduvēji

3

vāji

2

Ĝoti vāji

1

neapmierinoši

zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas prasības,
liecina par patstāvīgiem pētījumiem, par problēmas dziĜu
izpratni
pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta
prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas
pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču
reizēm trūkst dziĜākas izpratnes un spējas zināšanas
patstāvīgi piemērot sarežăītākiem jautājumiem
apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus
konstatējami arī atsevišėi mazāk svarīgi trūkumi zināšanu
apguvē
apgūtas studiju programmas prasības, taču konstatējama
atsevišėu lielāku problēmu nepietiekami dziĜa izpratne
visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī
konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekami dziĜa
izpratne
vairumā apgūtas studiju programmas prasības, bet
konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekama
izpratne un grūtības ar iegūto zināšanu praktisko
izmantošanu
apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām
problēmām, taču nav spēju tās praktiski izmantot
apgūtas virspusējas zināšanas par atsevišėām priekšmeta
problēmām, taču citās svarīgās problēmās pilnīgi trūkst
orientācijas
nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku
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7.PIELIKUMS
2006./2007.

33

2007/2008
2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
DaĜēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

2
10

17%
83%

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa
nodrošinājumu ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat
datortehniku?

1.
2.

Pietiekams
Nepietiekams

12

100%

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

12

100%

3.

Nē. Kāpēc?
12

100%

4.

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
Internet?
2.
3.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles
pietiekams?

ir 1.
2.

Jā
Nē

6
6

50%
50%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums 1.
ar vieslektoriem ir pietiekams?
2.

Jā
Nē

6
6

50%
50%

8.

Kā
Jūs
vērtējat
mācībspēkiem?

ar 1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

11
1

92%
8%

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas 1.
realizēšanu kopumā?
2.
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

12

100%

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?

kursu

piedāvājums

sadarbību
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8.PIELIKUMS

Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs
(2005./2006.st.g.)
•

2005.g. Starptautiskajā konferencē „Information Society and Modern Business” Ventspilī.

•

2006.g. Starptautiskajā konference „Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitātē
pagātnē un mūsdienās”, Daugavpils.

(2006./2007.st.g.)
•
•

ATEE Spring University Klaipeda 2007. [Data Representation Methods for Study Cource
Development.]
7th Conference on Baltic Studies in Europe. Lüneburg, 2007. [Increase of Information
Competence’s Level of University Post Graduate Specialist]

(2007./2008.st.g.)
Konferences nosaukums

Norises laiks, vieta

Microsoft Akadēmiskās dienas Ukrainā

16.10.07 – 20.10.07.,
Jalta

Microsoft Akadēmiskā diena. Seminārs „Jūsu
iespējas. Mūsu aizrautība”
Seminārs „Microsoft Office Project 2007”

31.10.2007.

Scientific articles of fifth International
Conference, PERSON. COLOR. NATURE.
MUSIC,

Latvia Daugavpils
University,
Daugavpils, Latvia ,
October 17-21

7th International Conference (RelStat’07),
Transport and Telecommunication Institute,
International Conference Citizenship
Multiculturalism Cosmopolitanism,

Riga, Latvia, 24–27
October 2007.
University of Cyprus,
3-4 November, 37.,
2007.
Ventspils, , September.
2007

5th International Scientific Conferenc
„Information Society and Modern Business”.
Baltkrievijas un Latvijas zinātniskais forums

13.11.2007., Rīga

17.-19.12.2007.
BNTU, Minska,
Baltkrievija

V. Uzvārds

I.Senkeviča,
V.Vanaăelis
I.BoĜakova
I.Senkeviča,
I.BoĜakova
S. Ignatjeva,
N.Bogdanova,
V. Kugelevich,
O. Perevalova,
P. Drozdovs
E. Puzinkevich
S. Ignatjeva

S. Ignatjeva,
N.Bogdanova,
V. Kugelevich
P. Drozdovs
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9.PIELIKUMS
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PUBLIKĀCIJAS
(2005./2006.ST.G)
1. Bogdanova N. The use of information technologies for the analysis and design of the methodology
for a study course of computer graphics. Proceedings of 4th Intrnational Conference “Person.
Colour. Nature. Music”. Daugavpils, 2005, 409-423.
2. Bogdanova N. Tiling by Corel Draw tools. Starptautiskā konference „Dabaszinātnes un matemātika
Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās”, Daugavpils, 2006.g. 15.-17. lpp.
3. BoĜakova I. Starptautiskā zinātniskā konference “MENDEL’2005”, Brno, Čehija. „Classification of
Statistical Data Using Inductive Learning Algorithms”.
4. BoĜakova I. The Best Attribute Selection for Data Classification. Starptautiskā konference
„Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās”, Daugavpils, 2006.g.
18.-19. lpp.
5. Drozdovs P., S.Ignatjeva. Organization of students’ teamwork at a multimedia project. Scientific
articles of the fourth international conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils,
2005. 430 – 437 p.
6. Drozdovs P. CD-ROM “Daugavpils”, 2005.
7. Drozdov P. Methodology for development of CAD/CAM/CAE/PLM center. Starptautiskā
konference „Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās”,
Daugavpils, 2006.g. 27.-28. lpp.
8. Ignatjeva S. Data mining in business. 2nd International Conference „Information Society and
Modern Business” July 1-2, 2005 Ventspils University College.
9. Ignatjeva S. Java programmingon physics examples. MPTL 10 Multimedia in Physics Teaching and
Learning. Workshop of the European Physical Society, October 5-7,2005, Berlin Germany,
Abstracts.
10. Ignatjeva S., Drozdovs P. Teaching of Computer Science to students of not profile specialities.
Starptautiskā konference „Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un
mūsdienās”, Daugavpils, 2006.g. 45.-46. lpp.
11. Jerockis Ē. Informācijas Tehnoloăiju centrs: no klases lokālā tīkla līdz reăionāliem informatizācijas
projektiem. Starptautiskā konference „Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils Universitātē
pagātnē un mūsdienās”, Daugavpils, 2006.g. 50.-51. lpp.
12. Пузинкевич Э. Реализация на персональном компьютере модели управления запасами
транспортного предприятия. /8. zinātnatniski praktiskai un mācību metodiakas konferences
„ZINĀTNE UN TEHNOLOĂIJA – SOLIS NĀKOTNĒ”, TSI, 2006.
13. Puzinkevich E. Scientific conference of Daugavpils University: "Users identification in Windows
XP with smart cards". Starptautiskā konference „Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils
Universitātē pagātnē un mūsdienās”, Daugavpils, 2006.g. 94.-95. lpp.
14. Vagalis A. Open Source Using Facility in Multimedia Technologies. The Fourth International
conference “Person. Color. Nature. Music.”, Daugavpils, 2005, 530-535 lpp.
15. Vagalis A. Atvērtā koda programmatūra izglītības sistēmā. Starptautiskā konference „Dabaszinātnes
un matemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās”, Daugavpils, 2006.g., 108.-109. lpp.
16. Vanaăelis V. Teaching Computer Science in the Primary School. The Fourth International
conference “Person. Color. Nature. Music.”, Daugavpils, 2005, 530-535 lpp.
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AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PUBLIKĀCIJAS
(2006./2007.ST.G)
Bogdanova N. (2007). Data Representation Methods for Study Cource Development. Proceedings
of Spring University. Changing Education in a Changing Society. Klaipeda, Vol. 2,
18 – 23.
Bogdanova N., Ignatjeva S. (2007). Increase of Information Competence’s Level of University Post
Graduate Specialist. Proceedings of the 7th Conference on Baltic Studies in Europe.
Lüneburg, 30 – 31.
BoĜakova I. Daugavpils Universitātes starptautiskā konference „Dabaszinātnes un matemātika
Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās”, „The best attribute selection for
data classification”, Daugavpils, 2006, 18-19
BoĜakova I. 2.PoĜu un starptautiskā konference „PD Forum-Conference on Computer Science”,
Lodz, Polija. „The Comparison of Splitting Criteria For Decision Tree
Construction”, konferences materiāli, Lodz, 2006

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

(2007./2008.ST.G)
N. Bogdanova. Classifications of periodic tiling. Scientific articles of fifth International
Conference, PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC, Latvia Daugavpils University, Daugavpils,
Latvia , October 17-21, 242-253. 2007. ISBN – 978-9984-14-367-5
P. Drozdov. Methodology of development CAD/CAM/CAE/PLM centre. Scientific articles of
fifth International Conference, PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC, Latvia Daugavpils
University, Daugavpils, Latvia , October 17-21, 254-261. 2007. ISBN – 978-9984-14-367-5
S. Ignatjeva, P. Drozdovs. Computing as educational discipline. Scientific articles of fifth
International Conference, PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC, Latvia Daugavpils University,
Daugavpils, Latvia , October 17-21, 262-269. 2007. ISBN – 978-9984-14-367-5
V. Kugelevich. Software design solutions for enterprise budget planning and management.
Scientific articles of fifth International Conference, PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC,
Latvia Daugavpils University, Daugavpils, Latvia , October 17-21, 270-277. 2007. ISBN – 9789984-14-367-5
A. Vagalis. Open source software for education. Scientific articles of fifth International
Conference, PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC, Latvia Daugavpils University, Daugavpils,
Latvia , October 17-21, 340-344. 2007. ISBN – 978-9984-14-367-5
O. Perevalova. Education programming: problems and ways of solving them. Scientific articles
of fifth International Conference, PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC, Latvia Daugavpils
University, Daugavpils, Latvia , October 17-21, 361. 2007. ISBN – 978-9984-14-367-5
E. Puzinkevich. Inventory Control Models Classification . 7th International Conference
(RelStat’07), Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia, 24–27 October 2007.
S. Ignatjeva. Broadening Teachers’ View on Sustainability in Educational Action Research.
International Conference Citizenship Multiculturalism Cosmopolitanism, University of Cyprus,
3-4 November, 37., 2007.
Viktor Kugelevich, Building pattern-based framework for development of finance and
management software. 5th International Scientific Conferenc „Information Society and Modern
Business”. Ventspils, , September. 2007
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10.
Nelly Bogdanova, Using adobe photoshop and matlab for the analysis of color images 5th
International Scientific Conferenc „Information Society and Modern Business”. Ventspils, ,
September. 2007
11.
Svetlana Ignatjeva, Teaching computer science to students of economic specialties. 5th
International Scientific Conferenc „Information Society and Modern Business”. Ventspils, ,
September. 2007
12.
Nelly Bogdanova, Svetlana Ignatjeva, Increase of Information Competence’s Level of
University Post Graduate Specialist. Proceedings of the 7th 2007.
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10.PIELIKUMS
SERTIFIKĀTU SARAKSTS
Inna Senkeviča
ECDL
LV000837
Microsoft Office Specialist, MS Access 2000
Microsoft Approved Course: 2074 Designing and Implementing
OLAP solutions using Microsoft SQL Server 2000
Cert. of achivment

22.10.2003.
01.09.2005.
16.12.2005.

Edvīns Puzinkevičs
Microsoft ASP .NET
09.2005.
Web aplikāciju izstrāde ar Visual Studio .NET
09.2005.
Developing and Implementing Web pplications with Microsoft Visual
C# .NET and Microsoft Visual Studio .NET.
ID SR2103314.
Registration: M6FDUS502D
CISCO (1 semestris)
Vilnis Vanaăelis
ECDL
Microsoft Course: 2003 Microsoft 2003
ievešana un administrēšana
Microsoft Course: 2273 Managing and Maintaining
a Microsoft Windows Server 2003 Environment
CISCO (1 semestris)
Olga Perevalova
ECDL
E-kurss Datoru praktiskā lietošana programmēšanas
apmācībai un lietojumprogrammatūras apgūšanai
Bilingvālo mācību kursi (80 st.)
Microsoft Course: 2543 Core Web Application
Vija Vagale
ECDL
Microsoft Course: 2273 Managing and Maintaining
a Microsoft Windows Server 2003 Environment
Andris Vagalis
ECDL
Microsoft Course: 2273 Managing and Maintaining
a Microsoft Windows Server 2003 Environment

LV000839

22.10.2003.

Cert. of achivment

23.04.2004.

MCP ID

LV000228

17.12.2001.

RTU TA 000843
LVAVA 2005-394

18.07.2004.
02.04.2005.

LV000718

14.03.2003.

MCP ID 3496215

28.02.2006.

LV000697

01.03.2003.

MCP ID 3496214

28.02.2006.

Lidija BrūniĦa
Algoritmu izstrādes metodes informātikas uzdevumus

4130

Vija Jankoviče
ECDL
Algoritmu izstrādes metodes informātikas uzdevumus

LV000715
4134

Nellija Bogdanova
ECDL
Technologies with Microsoft Visual Studio 2005

2004.
14.03.2003.
2004.
14.03.2003.
18.08.2006.
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Ēriks Jerockis
SolidWorks

SIA „COLLA”

31.07.06–11.08.2006.

Ieva BoĜakova
ECDL
14.03.2003.
‘9th Estonian Winter School in Computer Science 2004’
2004.
‘3rd Estonian Summer School in Computer and System Science’
2004.
‘ES strukturālo fondu projektu vadīšana’
Nr. 110 2004.g. 02.-04.11. un 10.-11.11.
Sertifikāts par dalību
Igaunijas ziemas datorskolā ‘10th Estonian Winter
School in Computer Science 2005’, postera prezentācija
„Classification trees as a tool to acquire knowledge
for expert systems”
2005.
Miervaldis Mendriks
CISCO (1 semestris)
Imants Žilvinskis
CISCO (instruktors)

Informātikas katedras personāla sertifikātu saraksts (2006/2007)
Nellija Bogdanova
Certificate 2124: Programmēšana as C#. (40 stundas, 04/08/2006)
Certificate 2541: Datu piekĜuves pamatpaĦēmieni ar Microsoft Visual Studio 2005. (24 stundas,
09/08/2006)
Certificate 2543: Pamati tīmekĜa programmēšanai ar Microsoft Visual Studio 2005. (24 stundas,
16/08/2006)
Certificate 2544: PadziĜinātais kurss tīmekĜa izstrādāšanā ar Microsoft Visual Studio 2005. (16
stundas, 18/08/2006)
Certificate 2548: Sadalīto programmu izstrādes pamati izmantojot Microsoft Visual Studio 2005.
(24 stundas, 25/10/2006)
Certificate 2549: Pazilinātais sadalīto programmu izstrādei ar Microsoft Visual Studio 2005. (24
stundas, 30/10/2006)
Certificate 1846: Microsoft Solutions Framework būtība (programmatūras izstrādes projektu
vadīšana) (24 stundas, 02/11/2006)
Svetlana Ignatjeva
Certificate 1846: Microsoft Solutions Framework būtība (programmatūras izstrādes projektu
vadīšana) (24 stundas, 02/11/2006)
Olga Perevalova
Sertifikāts 2543: Pamati tīmekĜa programmēšanai ar MS Visual Studio 2005. (16.08.2006, st 24)
Sertifikāts 2544: PadziĜinātais kurss tīmekĜa izstrādāšanā ar MS Visual Studio 2005. (18.08.2006,
16 st)
Sertifikāts 2548: Sadalīto programmu izstrādes pamati izmantojot MS Visual Studio 2005.
(25.10.2006, 24 st)
Sertifikāts 2549: PadziĜinātais kurss sadalīto programmu. (30.10.2006, 16 st)
Pāvels Drozdovs
Certificate. SolidWorks Intermediate level training course (80 st., 01.09.2006.)
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Andris Vagalis
Seminārs. Building End-to-End Infrastructure Security. Windows XP, Vista, Server 2003 and
Active Directory. John Craddock and Sally Storey. Rīga. Radison SAS (8 st., 20.03.2007)
Lidija BrūniĦa
Sertifikāts 1846:Microsoft Approved Course: Microsoft Solutions Framework būtība
(programmatūras izstrādes projektu vadīšana). Baltijas Datoru Akadēmija 02/11/2006
Sertifikāts 2840: Kurss „LietotĦu drošība”. Baltijas Datoru Akadēmija 10/11/2006
(2007./2008.ST.G)
Pāvels Drozdovs
Certificate. Solid Edge 20 (24 st. 10.2007.)
Inna Senkeviča
E-kurss Datoru praktiskā lietošana (programmēšanas
pamati, multimediju mācību materiālu izstrāde un ieviešana)
(36 st.)
RTU TA Nr. 3607
RDBMS Concepts
Brainbench
Microsoft Certificate of Achievement. Managing Projects
with Microsoft Office Project 2007
BDA Nr. 5927
Olga Perevalova
Praktiskā projektu vadība (36 st.)
RTU TA Nr. 3583
E-kurss Datoru praktiskā lietošana (programmēšanas
pamati, multimediju mācību materiālu izstrāde un ieviešana)
(36 st.)
RTU TA Nr. 3574

11.06.2007.
19.09.2007.
31.10.2007.
23.05.2007.

11.06.2007.
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11.PIELIKUMS
LICENZĒTĀ PROGRAMMNODROŠINĀJUMA SARAKSTS
LICENSES
Windows NT Server 4.0
Access for server
Windows NT Workstation
Windows 2000 Pro
Windows XP Pro
Microsoft Office 2000 Pro OLP A AE
Microsoft BackOffice Server
MS Visual Studio 6.0 2008
ORACLE
Borland C++ Builder Professional
Borland Delphi 5.0 Professional
Painter 6.0 software EDU
Corel Draw 10.0 software EDU upgrade
Photoshop 7.0 software EDU upgrade
Macromedia Director 7.0 EDU
AutoCAD LT 2002
3DMAX 4.0
Windows 2003 server
MS SQL server
MS Share Point Server
SolidWorks 2006 EDU
NX4
iMold
MoldFlow
MasterCam X EDU
Sigmund
Solid Edge 20 EDU
AB Suite
MS SQL Server 2007
MS Project Server 2007

SKAITS
2
25
14
58
23
102
10 (client)
12+21
OAI
12
12
8
10
12
1
15
15
17
3
1
22
1
1
5
5
1
22
20
30
20
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12.PIELIKUMS
Daugavpils Universitātes maăistra studiju programmas "Datorzinātnes" salīdzinājums ar
līdzīgām studiju programmām
LATVIJAS UNIVERSITĀTES STUDIJU

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Maăistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Maăistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Obligātie kursi (A daĜa)
Objektorientētā programmēšana un C++
Objektorientētā analīze un modelēšana
Ikgadējs kursa darbs

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daĜa)
Algoritmi, automāti un formālās valodas
AngĜu valoda kā svešvaloda
Biznesa modelēšanas valodas un līdzekĜi – reāls
piemērs
Datu bāzu pamati
Lietvedības automatizācija
Objektorientētā analīze un modelēšana
Sistēmu projektēšana
Biznesa pamati
Projektu vadība
Efektīvu datu pārraides tīklu konstruēšana un
analīze
Datu aizsardzība un kriptogrāfija
Informācijas sabiedrība
Informācijas sistēmu projektēšana
MetamodeĜi un formālās specifikācijas
Algoritmiskās metodes mākslīgajā intelektā
Oracle
UML un tā lietišėās programmas
Biznesa procesu reinženierija
Datorgrafika
Kompilatori
Operētājsistēmas
Programmnodrošinājuma kvalitāte Specifikāciju
valodu principi

Teorētisko atziĦu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitĜošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežăītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišėo programmu attīstība Klients/ Serveris
tehnoloăijās
Multimediju tehnoloăijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maăistra darbs

Maăistra darbs
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TRANSPORTA

UN
TELEKOMUNIKĀCIJU
INSTITŪTA STUDIJU PROGRAMMA

Maăistra akadēmisko
“Datorzinātnes”

studiju

DAUGAVPILS

UNIVERSITĀTES

STUDIJU

PROGRAMMA

programma Maăistra
akadēmisko
“Datorzinātnes”

studiju

programma

Obligātie kursi (A daĜa)
Objektorientētās datu bāzes
Programmēšana objektorientētā vidē
Datortīklu programmēšana 2
Datorstatistika
Mūsdienu
atvērtās
sistēmas
Programmnodrošinājuma izstrāde valodā Ada
95
Intelektuālās sistēmas
SkaitĜošanas procesu teorija un struktūras
Pedagoăijas pamati
Datortīklu drošība
Optimizācijas teorija
Mākslīgie neironu tīkli
Web-programmēšana 2

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas
paradigmas,
valodas
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daĜa )
Pilnīga kvalitātes pārvaldība
Pētījumu metodoloăija
Datortīklu operētājsistēmas
Mūsdienu datortīkli
Datortīklu analīze un projektēšana
Lēmumu pieĦemšanas metodes un algoritmi

Teorētisko atziĦu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitĜošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežăītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišėo programmu attīstība Klients/ Serveris
tehnoloăijās
Multimediju tehnoloăijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maăistra darbs

Maăistra darbs

un

DU DatorzinātĦu maăistra programmas apjoms un saturs atbilst arī starptautiskajiem standartiem,
kurus apstiprina Daugavpils Universitātes studiju programmas un atsevišėu Eiropas Savienības un
ASV izglītības iestāžu studiju programmu salīdzinošā analīze.
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IMPĒRIJAS ZINĀTNES KOLEDŽAS STUDIJU
PROGRAMMA, LONDONAS TEHNOLOĂIJAS UN
MEDICĪNAS UNIVERISTĀTE

DAUGAVPILS

Obligātie kursi (A daĜa)
Datoru arhitektūra
Operētājsistēmu koncepcijas
Programmēšana
Objektorientēto programmu dizains
Laboratorijas darbs skaitĜošanā
Loăiskā un deklaratīvā programmēšana

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daĜa)
Programmnodrošinājuma izstrāde
Mākslīgais intelekts
Datu bāzes
Datortīkli un sadalītās sistēmas
Grafika
Uzdevumu paralēlais risinājums
Loăiskās programmēšanas prakse
Paralēlā un sadalītā programmēšana
Izpildes analīze
Multimediju sistēmas
Zināšanu vadības paplašinātās metodes

Teorētisko atziĦu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitĜošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežăītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišėo programmu attīstība Klients/ Serveris
tehnoloăijās
Multimediju tehnoloăijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maăistra darbs

Maăistra darbs

UNIVERSITĀTES

STUDIJU

PROGRAMMA

Maăistra akadēmisko
“Datorzinātnes”

studiju

programma

un
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DIENVIDKALIFORNIJAS
STUDIJU PROGRAMMA

UNIVERSITĀTES DAUGAVPILS

UNIVERSITĀTES

STUDIJU

PROGRAMMA

Maăistra
akadēmisko
“Datorzinātnes”

studiju

programma

Obligātie kursi (A daĜa)
SkaitĜošanas teorija
Operētājsistēmas
Programmēšanas valodu translēšana
Datorsistēmu organizācija

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas
paradigmas,
valodas
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daĜa)
Paplašinātās operētājsistēmas
Mākslīgais intelekts
Kompilatoru projektēšana
Programmēšanas
valodas
projektēšanas
problēmas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Datu bāzu sistēmas
Datorsistēmu arhitektūra
Galīgo automātu teorija
Ievads robottehnikā
Ievads datortīklos
Skaitliskās metodes
Datorgrafika
Failu un datu bāzu vadība
Skaitliskā analīze un skaitĜojumi
Programmnodrošinājuma vadība un ekonomika
Datoru komunikācijas

Teorētisko atziĦu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitĜošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežăītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišėo programmu attīstība Klients/ Serveris
tehnoloăijās
Multimediju tehnoloăijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

un

Maăistra darbs
Maăistra darbs
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13. PIELIKUMS
Bakalaura un maăistra studiju programmas "Datorzinātnes" attīstības plāns
Attīstības plāns sastāv no sešiem līmeĦiem.

Stratēăija
labākā varianta
sasniegšanai
Labākā varianta izvēle
Kritēriji labākā varianta izvēlei
Vairāki programmas analīzes varianti
DatorzinātĦu tendenču analīze
Programmas patreizējās situācijas analīze

Pirmais līmenis “Programmas patreizējās situācijas analīze” ietver šādas aktivitātes:
• nepārtraukta studiju procesa kontrole;
• kvalitātes kontroles sistēmas ieviešana;
• salīdzinājums ar līdzīgām programmām citās augstskolās;
• regulāra maăistra studiju programmas apspriešana Studiju Padomē;
• vērtējumu rezultātu analizēšana.
Otrais līmenis “DatorzinātĦu tendenču analīze” ietver šādas aktivitātes:
• programmnodrošinājuma attīstības tendenču novērtēšana;
• aparātnodrošinājuma attīstības tendenču novērtēšana;
• piedalīšanās datorzinātĦu nozares konferencēs;
• piedalīšanās starptautiskos projektos;
• sadarbība ar informācijas tehnoloăiju firmām.
Trešais līmenis “Vairāki programmas analīzes varianti” ietver šādas aktivitātes:
• daudzi programmas attīstības varianti, Ħemot vērā datorzinātĦu jomas tendences un
patreizējo cilvēku un materiālo resursu stāvokli;
• prognoze par nākotnē nepieciešamo programmatūru, aparatūru un cilvēku resursiem katram
no variantiem;
• dažādu alternatīvu izmaksu analīze.
Ceturtais līmenis „Kritēriji labākā varianta izvēlei” ietver šādas aktivitātes:
• kritēriju saraksta izveide par programmas attīstības lemšanu;
• atgriezeniskā saite ar absolventiem, darba devējiem, informācijas tehnoloăiju firmām
kritēriju apspriešanai;
• programmas kvalitātes svarīgākā kritērija izvēle.
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Piektais līmenis „Labākā varianta izvēle” ietver šādas aktivitātes:
• darbojošos kritēriju pielietošana alternatīvām;
• labākās alternatīvas izvēle.
Sestais līmenis „ Stratēăija labākā varianta sasniegšanai” ietver šādas aktivitātes:
• to darbību saraksta sastādīšana, kuras nepieciešamas, lai sasniegtu formulētos uzdevumus;
• darbu sadale starp darbiniekiem;
• nepieciešamo resursu konstatēšana;
• lēmuma akceptēšana par resursu sadalījumu;
• darbu savlaicīga plānošana;
• darbu izpilde;
• izpildes kontrole;
• informācijas apmaiĦas organizēšana starp iesaistītajiem dalībniekiem.
Tāds attīstības plāns nodrošina studiju programmai "Datorzinātnes" nepieciešamo elastīgumu un
garantē programmas ātru modernizēšanu, kas ir svarīgs datorzinātĦu programmu kvalitātes
nodrošināšanas kritērijs.
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2006./2007. st.g.

Maăistra studiju programmas
“Datorzinātnes”
pašnovērtējums par 2006./2007.studiju gadu
1.

Studiju programmas mērėi un uzdevumi. IzmaiĦas, ja tādas ir. ............................... 2

2.

Studiju programmas struktūra ....................................................................................... 3
2.1.
Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas sadaĜās ........ 3
2.1.1 IzmaiĦu analīze un pamatojums ............................................................................. 3
2.1.2 Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru kabineta
noteikumiem) ...................................................................................................................... 4
2.2.
Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu nepieciešamība (pielikumā
- jauno studiju kursu apraksti) ............................................................................................... 4

3.

4.

Studiju programmas realizācija ...................................................................................... 6
3.1.

Izmantotās studiju formas........................................................................................... 6

3.2.

Kontaktnodarbību un studējošo patstāvīgā darba attiecība ...................................... 7

3.3.

Studiju plāns ............................................................................................................... 7

Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība ..................................................... 7
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba
mijiedarbība ........................................................................................................................... 7
4.2.
Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura, maăistra darbu tēmu
atbilstība studiju programmas saturam.................................................................................. 8

5.

Vērtēšanas sistēma ............................................................................................................ 8
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles
pamatojums un analīze ........................................................................................................... 8
5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra
beigās). Izvēles pamatojums. .................................................................................................. 9

6.
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi.
IzmaiĦas, ja tādas ir.
Atbilstoši absolventu vēlmēm viĦu kvalifikācijas celšanai Daugavpils Universitātes
Informātikas katedra piedāvā bakalaura studiju programmu apgūšanu, lai tālāk varētu turpināt
studijas arī maăistrantūrā. Šis uzdevums DU Informātikas katedrā tiek uzskatīts par prioritāti,
jo mūsdienās datorzinātĦu jomas attīstība noris Ĝoti strauji un zināšanas, kas tiek iegūtas
Universitātē, jāatjauno turpat vai katrus 3 – 5 gadus. Tālākai speciālistu profesionālajai
izaugsmei nepieciešama augstāka līmeĦa atbilstoša izglītība un maăistra studiju programmas
“Datorzinātnes” galvenais uzdevums ir sagatavot profesionālus speciālistus augstākā līmenī
nekā bakalaurus.
Maăistru sagatavošanai ir būtiskas atšėirības no bakalauru sagatavošanas – prasības maăistru
darbiem ir augstākas, maăistra darbos jābūt aktuāliem pētījumiem ar jauniem rezultātiem un
to teorētiskajai un praktiskajai daĜai jābūt atbilstošai mūsdienu aktualitātēm. Tajā pat laikā
maăistra darbi Ĝoti lielā mērā veicina Informātikas katedras darbības attīstību – Ĝoti bieži
maăistra darbos tiek izskatītas problēmas, kuras nav iekĜautas Informātikas katedras
darbinieku pētījumu laukā. Un tādā veidā šie maăistra darbi ir viens no katedras attīstības
veicināšanas avotiem.
Galvenais maăistra studiju programmas “Datorzinātnes” uzdevums ir, balstoties uz bakalauru
studiju programmu, sagatavot augsta līmeĦa speciālistus datorzinātĦu jomā ar dziĜām
teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaĦām, spējīgus neatkarīgi pieĦemt lēmumus un
veikt radošus zinātniskus pētījumus.
Maăistra studiju programmas “Datorzinātnes” uzdevumi:
•
•

•
•

•

sniegt pamatzināšanas tādos teorētiskās matemātikas un informātikas studiju kursos kā
formālās sistēmas, matemātiskā modelēšana;
sniegt pamatzināšanas par datoru programmnodrošinājumu un aparātnodrošinājumu tādos
studiju kursos kā datu bāzu tehnoloăijas, objektorientētā programmēšana, CASE
tehnoloăijas, datortīkli un protokoli, multimedijas;
sniegt pamatiemaĦas praktiskā darbā ar datoriem ar teorētiskiem un lietišėi zinātnisku
pētījumu elementiem;
sniegt iespēju gūt pieredzi teorētiskajā un praktiskajā zinātniskajā darbībā datorzinātĦu
jomā, attīstot arī nepieciešamās iemaĦas un motivāciju zinātniskai darbībai arī nākošajam
– doktora studiju līmenim;
sagatavot studentus turpmākam darbam vidusskolās, firmās un uzĦēmumos, valsts
iestādēs.

2. Studiju programmas struktūra
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas
sadaĜās
2.1.1

IzmaiĦu analīze un pamatojums

Studiju programmas struktūra ir izmainīta saskaĦā ar LR Ministru kabineta Noteikumiem par
valsts akadēmiskās izglītības standartu – MK noteikumi Nr.2, Rīga, 2002. g. 3. janvārī (prot.
Nr. 1, 4.§).
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Zinātniskais grāds
Studiju ilgums
Prasības uzĦemšanai

Teorētisko atziĦu izpētes
obligātie kursi
Teorētisko atziĦu aprobācija
Maăistra darbs
Prasības maăistra grāda
iegūšanai
Studiju programmas direktori

DabaszinātĦu maăistrs datorzinātnēs
2 gadi (pilna laika studijas); 2.5 gadi (nepilna laika
studijas) *
DabaszinātĦu bakalaurs datorzinātnēs vai augstākās
profesionālās izglītības diploms datorzinātnēs, kas ir
bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes"
standarts.
Referāts
30 KP

30 KP
20 KP
Apgūt izglītības programmu 80 kredītpunktu apjomā
Maăistra darbs
Asoc.prof., Dr.phys. Sergejs HiĜkevičs
Dr.phys. Svetlana Ignatjeva
* Patreiz studiju programmā ‘Datorzinātnes’ studijas tiek organizētas tikai pilna laika grupā.
2006./2007. - izmaiĦu nav

2.1.2

Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru
kabineta noteikumiem)

Daugavpils Universitātes maăistra studiju programma “Datorzinātnes” atbilst LR Ministru
kabineta Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu – MK noteikumi Nr.2,
Rīga, 2002. g. 3. janvārī (prot. Nr. 1, 4.§).

STUDIJU PROGRAMMAS
SASTĀVDAěAS

Programmas apjoms
Teorētisko atziĦu izpētes
obligātie kursi
Teorētisko atziĦu aprobācija
Maăistra darbs

PRASĪBAS MINISTRU
KABINETA NOTEIKUMOS
(KREDĪTPUNKTI)
80 kredītpunktu

MAĂISTRA STUDIJU
PROGRAMMA
"DATORZINĀTNES"
(KREDĪTPUNKTI)

ne mazāk kā 30 kredītpunktu

80 KP
30 KP

ne mazāk kā 15 kredītpunktu

30 KP

ne mazāk kā 20 kredītpunktu

20 KP

2006./2007. - izmaiĦu nav

2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu
nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu apraksti)
Maăistra studiju programmā ir veiktas vairākas izmaiĦas studiju kursu sarakstā un to
struktūrā. Programma izstrādāta saskaĦā ar starptautiskiem un Latvijas standartiem
datorzinātĦu nozarē, DatorzinātĦu studiju programmas projektu 2001 (Computing Curricula
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2001 project, CC2001), salīdzinošo analīzi ar līdzīgām Latvijas un ārvalstu programmām un
Novērtēšanas komisijas rekomendācijām.
Veidojot kursus, par pamatu tiek Ħemtas idejas, nevis konkrētas lietas. Tas atvieglo kursu
mērėu izpratni gan maăistrantiem, gan fakultātei. Visādā gadījumā, mēs uzskatām – ir svarīgi
atzīt, ka arī uz priekšmetiem balstītai pieejai jābūt spējīgai mainīties līdz ar pārmaiĦām
tehnoloăiju jomā. Tādā strauju pārmaiĦu jomā kā datorzinātnes, koncentrēšanās uz tikai
specifiskām lietišėajām programmām, ražotājiem vai praktiskām realizācijām noved pie
problēmas – studenti nespēj reaăēt uz informācijas novecošanos.
Datortīkli un komunikācijas
Kursa ietvaros tika izmainīti laboratorijas darbu saturs, jo parādijās vairākas jaunas
programmas, un to kārtošanas sistēma. Iepriekšējā gadā laboratorijas darbi tika kārtoti pie
viena un tā paša datora, respektīvi nebija iespējas kārtot vairākiem studentiem vienlaicīgi, tad
šogad tika izveidota web sistēma, kura Ĝauj kārtot visiem studentiem vienlaicīgi.
Multimediju tehnoloăijas
Kurss papildināts ar sekojošām tēmām: „Macromedia Director animacija”, „grafisko objekto
interaktīva vadība”. Studenti nodarbībās veido prezentācijas izmantojot interaktīvu animāciju.
Darbu izstrāde notiek izmantojot programmas Macromedia Director MX jauno versiju.
Programmnodrošinājuma izstrāde
Programmnodrošinājuma izstrāde ir disciplīna, kurā teorija, zināšanas un prakse tiek
pielietotas kopumā, lai efektīvi veidotu programmnodrošinājuma sistēmas, kas atbilst lietotāju
un klientu prasībām. Profesors Juri Kiho (DatorzinātĦu Institūta vadītājs, Tartu Universitāte,
Igaunija) rekomendēja pievērst lielāku uzmanību to studiju kursu ieviešanai un mācīšanai, kas
saistīti ar mūsdienu programmnodrošinājuma izstrādi. Tādā veidā maăistra studiju programmā
tika iekĜauts kurss „Programmnodrošinājuma izstrāde”.
Grāmatas D.Šmite, D.Dosbergs, J.Borzovs "Informācijas un komunikācijas nozares tiesību un
standartu pamati" publicēšana piesaistīja uzmanību standartizēšanas jautājumiem un
maăistrantu veikto programmproduktu atbilstībai pieĦemtajiem standartiem.
Kursa programma tika saskaĦota ar tādiem kursiem kā Multimediju projekts un
Programmēšanas projekti.
Formālās valodas un kompilatori
Kursa satura rādītājā nav nekā principiāli jaunā, bet tika pārstrādāts materiāls, veltīts
vairākām tēmām, piemērām, "Formālās gramatikas" un "Sadalīta datu apstrāde". Mainījās arī
akcenti un laika sadale. Tika pārstrādāti uzdevumi un prasības ieskaitei. Ieskaite nomainīta ar
diferencēto ieskaiti.
Intelektuālās sistēmas
Studiju kursa ietvaros studentiem jāveic vairāki laboratorijas darbi. Divi laboratorijas darbi
(„Sašėelšanas kritēriji” un „Lēmumu koku konstruēšanas algoritmi”) studentiem jāveic
grupās. Tādā veidā iegūtie eksperimentu rezultāti tiek salīdzināti un analizēti, kas vēlāk
studentiem jāatspoguĜo secinājumos.
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
ZiĦojuma autori: mag. comp.sc. A. Vagalis un mag. comp. sc. V. Vanaăelis
Šo kursu lasām kopš 2004./05. m.g. Viss kurss ir sadalīts divos blokos – teorija un prakse.
Teorētiskajā blokā ir divas sadaĜas “Datoru arhitektūra” un “Operētājsistēmas”.
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Datoru arhitektūras sadaĜā tiek padziĜinātas zināšanas par mūsdienu datoru un ciparu iekārtu
uzbūvi un to darbības principiem. Operētājsistēmu sadaĜā tiek padziĜināti izskatīta OS uzbūve
un to darbības principi. Semestra sākumā katram maăistrantam tiek iedots viens temats
referāta sagatavošanai par datora arhitektūru un otrs - par operētājsistēmām. Tiek sastādīts
tematiskais plāns un grafiks, kad kuram studentam ar sagatavoto referātu ir jāuzstājas savu
kolēău auditorijas priekšā. Pēc uzstāšanās pasniedzējs nepieciešamības gadījumā papildina
izklāstīto tēmu. Šāda pieeja tiek praktizēta, lai attīstītu pastāvīgā darba iemaĦas, veidotu
prezentāciju prasmes un spēju uzstāties auditorijas priekšā. Un galvenais zināšanu
padziĜināšana atbilstošajā jomā un atbildība savu kolēău priekšā.
Prakses blokā: Web serveru instalācija un konfigurēšana. Tiek aplūkoti divi serveri Microsoft
IIS un Apache web serveris. Tie apskatīts ftp serveri. Par cik maăistrantiem 2 kursā ir
paredzēts strādāt ar Microsoft Project Server un šī programma bāzējas uz Windows
SharePoint Services, papildus tie apskatīts šī servisa instalēšana, konfigurēšana un
pamatjēdzieni darbam ar šo programmu. Katram studentam pēc attiecīgās tēmas nolasīšanas
tiek dots praktisks uzdevums, kurš ir jāizpilda. Patreiz šis kurss tiek lasīts arī bakalaura studiju
programmai, tāpēc vajadzētu šajā kursā ieviest dažas izmaiĦas: aplūkot visas šīs tēmas
padziĜinātāk un papildus SMTP, NNTP, PROXY servisus.
Lai gan tehniskie jautājumi nepārprotami ir svarīgākie jebkurā datorzinātĦu studiju
programmā, tie tomēr nav vienīgie izskatāmie attiecīgās jomas izglītības programmā.
Maăistriem ir jāizprot arī sociālais un profesionālais konteksts, kurā tiek izmantoti datori.
Maăistriem jāpārzina programmnodrošinājuma un aparātnodrošinājuma pārdevēju un lietotāju
juridisko tiesību pamati, kā arī – viĦiem jāspēj izvērtēt ētiskos aspektus, kas ir pieminēto
tiesību pamatā. ViĦiem jāapzinās savus trūkumus, nepilnības, kā arī viĦu izmantojamo
līdzekĜu ierobežojumus. Šī zināšanu lauka jautājumi iekĜauti kursā „Sociālās un profesionālās
problēmas”.

3. Studiju programmas realizācija
3.1. Izmantotās studiju formas
Studiju programma tiek realizēta lekcijās, semināros, praktiskajos darbos, laboratorijas
darbos, grupu darbā, disputos, mācību projektos, ar kooperatīvo mācīšanos, simulāciju, plaši
tiek izmantoti elektroniskie metodiskie materiāli un kursi.
Lekcijas notiek akadēmiskai grupai vai vairākām akadēmiskajām grupām jaunākajos kursos,
kuros virkne studiju kursu notiek paralēli ar maăistra studiju programmā ''Datorzinātnes''
studējošajiem. Docētāji lekcijās izmanto videoprojektorus, kodoskopus, tāfeles, datorus.
Videoprojektoru (daĜēji arī kodoskopu) izmantošanu lekcijās ir jāuzskata par visoptimālāko,
jo lekciju materiāla elektroniskās versijas Ĝauj nepieciešamības gadījumā operatīvi modificēt
un uzlabot lekcijās apskatāmo materiālu.
Laboratorijas darbi notiek datorzinātĦu kursā. Informātikas katedras laboratorijas ir moderni
aprīkotas (Informātikas katedras tehniskās bāzes aprakstu skat. 2. pielikumu) un to laboranti ir
augsti kvalificēti.
Obligātajos un izvēles kursos tiek izmantots komandas (grupu) darbs. Grupu darbs
galvenokārt tiek izmantots praktiskajās nodarbībās, analizējot un projektējot uzdevumu
veidošanu.
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Patstāvīgais darbs. Datorklašu darba grafikā ir paredzēts laiks arī studentu patstāvīgajam
darbam, ko nodrošina katedras laboranti.
Programmēšanas projekti Informātikas katedras akadēmiskais personāls ir pārliecināts, ka
visiem maăistriem ir svarīgi veikt kādu būtisku komandas projektu, kas paredz gan
projektēšanu, gan arī realizēšanu. Ir vairākas realizējamas stratēăijas šāda veida praktiskas
pieredzes gūšanai. Atsevišėos gadījumos ir iespējams strādāt ar vietējām firmām. Taču
visbiežāk šādu projektu pieredzi Informātikas katedra palīdz iegūt, izmantojot izglītības
struktūras.
Multimediju projekts. Šāda projekta izstrāde Ĝauj apvienot zināšanas, kas iegūtas kursu
“Multimediju tehnoloăijas”, “Grafika un vizuālā skaitĜošana”, “Cilvēka un datora
mijiedarbība” ietvaros.
Studentiem jāizstrādā multimediju lietišėā programma.
Lektora prakse. Prakse fakultātē paredz vai nu lekciju vadīšanu, vai semināru organizēšanu,
vai arī praktisko vai laboratorijas darbu veikšana saistībā ar sava maăistra darba tēmu.
3.2. Kontaktnodarbību un studējošo patstāvīgā darba attiecība
Studiju programmā kontaktnodarbības nepārsniedz 50% no kredītpunktiem. Bāzes attiecība
starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu ir 40% pret 60%. Viens kredītpunkts
atbilst 40 studiju stundām, kuras ietver sevī 16 akadēmiskās kontaktnodarbību stundas
(lekcijas, semināri, laboratorijas darbi) un 2 konsultāciju stundas, ja studiju kursa vērtēšanas
forma ir eksāmens.
3.3. Studiju plāns
Studiju plāns 2006./2007.st.g. -4.pielikums.
Nodarbību saraksts 2006./2007.st.g.-3.pielikums.

Studiju plāns atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem.

4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju
darba mijiedarbība
DabaszinātĦu un matemātikas fakultātes docētāji veic zinātnisku un pētniecisku darbu, vada
un piedalās Latvijas Zinātnes Padomes (LZP) grantos, starptautiskos pētījumu projektos, veic
starptautisku organizāciju, Latvijas valsts pārvaldes iestāžu un dažādu organizāciju pasūtītus
pētījumus.
Ar maăistra studiju programmu “Datorzinātnes” saistīto pētījumu galvenie virzieni ir šādi.
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GALVENIE ZINĀTNISKIE VIRZIENI

PERSONĀLS

Informatīvi-analītisko sistēmu izveide

Prof., Dr.habil.sc.comp. A. Borisovs
Dr.phys. S.Ignatjeva
Mag.comp.sc. O.Perevalova
Dr.paed. N.Bogdanova
Mag.paed. I.BoĜakova
Prof., Dr.phys. V. Pašėevičs
Dr. eng. V. KuăeĜevičs
Mag.comp.sc.Ē.Jerockis
Mag.comp.sc. I.Žilvinskis
Mag.comp.sc.V.Šilovs
Mag.comp.sc. E.Puzinkevičs
Bach.comp.sc. V.Stočka
Prof., Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych. A.Vorobjovs
Assoc.prof., Dr.paed. P.Drozdovs
mag.paed. V.Vanaăelis
A.Uškāns

Datortīklu tehnoloăijas

Web lietojumi un multimedijas

4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura,
maăistra darbu tēmu atbilstība studiju programmas saturam
SaskaĦā ar studiju būtību (akadēmiskā programma), īpaša uzmanība tiek veltīta maăistrantu
iesaistīšanai zinātniskajā darbā. Obligāta prasība maăistrantiem ir vismaz viena zinātniskā
publikācija. Lielākā daĜa maăistrantu studiju laikā Daugavpils Universitātē piedalās ar
ziĦojumiem zinātniskajās konferencēs, kas, savukārt, nodrošina papildus atgriezenisko saikni
ar studiju procesu. Katru gadu tiek veikta maăistrantūras reflektantu un maăistrantūras
absolventu aptauja, kuras rezultātu apkopošana palīdz veikt savlaicīgas korekcijas studiju
programmā, pielāgojot to studentu interesēm un prasībām, kā arī darba tirgus prasībām.
Studiju laikā studējošajiem savu pētījumu rezultāti jāapkopo referātos vismaz divās
konferencēs. Studenti var piedalīties ar saviem ziĦojumiem ikgadējā studentu zinātniskajā
konferencē, reăionālās un starptautiskās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Maăistra
darbu sarakstu skat. 5. pielikumā. (2007.st.g.)

5. Vērtēšanas sistēma
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts,
izvēles pamatojums un analīze
Zināšanu vērtēšanas kritēriji pēc desmit ballu skalas (skat. 6. pielikumu).
2006./2007. - izmaiĦu nav

8

5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai novērtēšana
tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums.
Semestra laikā tiek doti un vērtēti kontroldarbi, tiek fiksēta laboratorijas darbu izpilde.
Eksāmeni un ieskaites atbilstoši mācību plānam ir atskaites obligātās formas un notiek
eksāmenu sesijas laikā.

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē
6.1. Studējošo aptauju (par docētājiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un
analīze
2005./2006 . studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes maăistra studiju programmas
“Datorzinātnes” absolventu aptauja.
Apkopojot aptaujas rezultātā iegūtos datus, varam secināt, ka maăistra studiju programmas
“Datorzinātnes” studenti pozitīvi vērtē studiju programmu (66.67%), 26.67% studentu ir
pilnībā apmierināti ar programmu kopumā, bet 6.67% studentu ir daĜēji apmierināti ar izvēlēto
programmu.
Studenti uzskata, ka studiju programmas nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem
materiāliem ir pietiekams (60%).
No aptaujas rezultātiem izriet, ka studentus apmierina izvēles kursu piedāvājums (60%).
Studenti kopumā arī ir apmierināti ar sadarbību ar programmas docētājiem (86,67%).
Studiju programmas realizēšanu kopumā studenti ir novērtējuši kā apmierinošu (93,33%).

2006./2007 . studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes maăistra studiju programmas
“Datorzinātnes” absolventu aptauja.
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Vērtējot studentu atbildes uz jautājumu “Vai jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?”, jāsecina, ka 29 % aptaujāto atzīst programmas darbību ar visaugstāko vērtējumu,
65 % uzskata to par labu, 6 % kā daĜēji apmierinošu.
Studenti uzskata, ka studiju programmas nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem
materiāliem ir pietiekams (65%). Programmai gan pagaidām nav pietiekami daudz literatūras
papīra variantā. Bet elektronisko mācību un metodisko materiālu Informātikas katedrā ir Ĝoti
daudz.
No aptaujas rezultātiem izriet, ka studentus apmierina izvēles kursu piedāvājums (65%).
Studenti kopumā arī ir apmierināti ar sadarbību ar programmas docētājiem (88%).
Studiju programmas realizēšanu kopumā studenti ir novērtējuši kā apmierinošu (87%).
Aptaujas rezultātus var apskatīt 7. pielikumā.

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu
VĀRDS, UZVĀRDS

ZINĀTNISKAIS
GRĀDS

STUDIJU KURSI

Pasniedzēji

1.

Svetlana Ignatjeva

Dr.phys.

2.

Pāvels Drozdovs

Assoc.prof.,
Dr.paed.

3.

Viktors KuăeĜevičs

Dr.eng.

4.

Ieva BoĜakova

5.

Nellija Bogdanova

Doktorante,
Mag.paed.
Dr.paed.

6.

Olga Perevalova

Mag.comp.sc.

7.
8.

Andris Vagalis
Vilnis Vanaăelis

Mag.comp.sc.
Doktorants,

Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Datorstatistika
Multimediju tehnoloăijas
Informācijas aizsardzība
Multimediju projekts
Informācijas vadība
Programmēšanas projekti
Programmatūras izstrādes tehnoloăijas
MS DotNet pamatā
Intelektuālās sistēmas
Cilvēka un datora mijiedarbība
Grafika un vizuālā skaitĜošana
Algoritmi un sarežăītība
Formālās valodas un kompilatori
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
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9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.

Edvīns Puzinkevičs
Vasilijs Šilovs
Artūrs Uškāns

Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Bach.comp.sc.

Edvīns Puzinkevičs
Imants Žilvinskis
Vasilijs Šilovs
Andris Vagalis

Laboranti
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.

Datortīkli un komunikācijas
Multimediju tehnoloăijas
Multimediju tehnoloăijas
Multimediju tehnoloăijas

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma
prasībām
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām.
9.pielikums. Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas.
Šis pielikums papildināts ar akadēmiskā personāla zinātniskajām publikācijām
2006./2007. studiju gadā.
8.pielikums. Akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskajās konferencēs.
Šis pielikums papildināts ar zinātniskajām konferencēm 2006./2007. studiju gadā, kurās
piedalījās akadēmiskais personāls.
10.pielikums. Sertifikātu saraksts.
Šis pielikums papildināts ar sertifikātiem, kas saĦemti 2006/2007 st.gada.

Katedras pasniedzēji turpina celt savu profesionālo līmeni, studējot doktorantūrā, veicot
pētījumus par šādām tēmām:
•
•

•
•

Mag. paed. I.BoĜakova uzsāka studijas RTU doktorantūrā 2002.g. – tēma „Induktīvās
apmācības metodes klasificēšanas un prognozēšanas uzdevumos” (zin. vad. A.Borisovs);
Mag. paed. V.Vanaăelis uzsāka studijas DU doktorantūrā 2002.g. – tēma „Logo vides
izmantošana dažādos priekšmetos sākumskolas skolēnu apmācīšanā izmantojot datoru.”
(zin. vad. E.KrastiĦa, P.Drozdovs);
Mag. comp. sc. E.Puzinkevičs uzsāka studijas TSI doktorantūrā 2005.g. – tēma
“Uzkrājumu vadības procesu modelēšana” (zin. vad. E.Kopitovs);
Lektore N.Bogdanova 2005.gada pavasarī aizstāvēja promocijas darbu „Informāciju
tehnoloăiju izmantošana datorgrafikas kursa metodikas analīzei un projektēšanai”
(pedagoăijas zinātnes nozare augstskolas pedagoăijas apakšnozarē);

Patlaban Informātikas katedra piedalās projektos:
1. 2005. – 2006., PHARE projekts „Latgales inženiertehnoloăiju klastera izveide”
Nr.2003/004-979-06-03/1/0025
2. ESF fonda aktivitātes 3.2.5.2. „Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču
paaugstināšana atbilstoši starptautiskām sertifikācijas programmām”
3. ESF fonda aktivitātes 3.2.4.2. „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomiski svarīgās
nozarēs” projekts „Tālākizglītības e-kursa „Datordizains IT speciālistiem”
(VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0110/0094)
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Nr. 2006/0075/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0071/0030 „Sociālo pedagogu un klases
audzinātāju profesionālo kompetenču paaugstināšana darbam skolā”
Nr.2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065 „Profesionālās augstākās
izglītības programmas „Informācijas tehnoloăijas” kvalifikācijas prakses sagatavošana”
Nr. 2006/0036/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0055/0199 ESF projekts „Inženieru
apmācības programmas izstrāde darbam ar CAD projektēšanas programmām (IAP CAD)”,

7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju
programmā
Maăistra studiju programmā “Datorzinātnes” iesaistīto profesoru un asociēto profesoru
saraksts un viĦu docēto kursu kopapjoms
VĀRDS,
UZVĀRDS

Pāvels
Drozdovs

ZINĀTNISKAIS

DARBA VEIDS

GRĀDS

Assoc.prof,
Dr.paed.

Aleksejs
Profesors,
Vorobjovs Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych.

Pamatdarbā
Pamatdarbā

KURSA
KREDĪTPUNKTI

STUDIJU KURSI

2
5
2

Informācijas aizsardzība
Multimediju projekts
Sociālās un profesionālās
problēmas (SadaĜa:
Teorētisko atziĦu
aprobācija)
Cilvēka un datora
mijiedarbība
(SadaĜa: Teorētisko atziĦu
aprobācija)
Lektora prakse
Datoru arhitektūra un
operētājsistēmas
(SadaĜa: Teorētisko atziĦu
izpētes obligātie kursi)

2

Valfrīds
Paškevičs

Prof., Dr.phys.

Pamatdarbā

5
5

21

7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē
programmas kvalitāti
Nav valsts programmas pasniedzēju kvalifikācijas celšanai.

12

8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums
8.1. Studiju programmas finansēšana
Galvenais studiju programmas finansu avots ir valsts budžets. Studiju programmu
iespējams apgūt arī par maksu.
Studiju maksa 2006./2007. studiju gadā:
• 1.kurss-850 Ls
• 2.kurss-770 Ls

ir

8.2. Programmas materiālais nodrošinājums
Studiju programmas studenti studiju procesā, pētījumu darbā, projektu realizēšanai, maăistra
darba izstrādei utt. var izmantot:
· 6 speciālas auditorijas un laboratorijas Informātikas katedrā;
· Daugavpils Universitātes CISCO System Networking Local Academy datorklasi ar
jaunu piekĜuves tehnoloăiju (pēc plkst. 14.00 datorklase pieejama patstāvīgajam
darbam);
· DU Multimediju Centra tehniskos resursus;
· DU Informācijas Tehnoloăiju Centra tehniskos resursus;
Studentiem ir iespēja izmantot arī:
· kopēšanas iekārtas;
· vizuālās prezentācijas iekārtu;
· video filmēšanas, video montēšanas iekārtas, audio iekārtas;
· fototehniku;
· serverus, datorus, LAN, Internetu (licenzētā programnodrošinājuma sarakstu sk. 13.
pielikumā; Informātikas katedras tehniskās bāzes aprakstu skat. 2. pielikumā).
Informātikas katedras akadēmiskā personāla rīcībā ir 16 datori (tie visi ir pieslēgti Internet
tīklam). Datori tiek izmantoti pētnieciskajam darbam, sadarbības projektu realizēšanai,
publikāciju sagatavošanai, piekĜūšanai katedras bibliotēkas datu bāzei, katedras ikdienas
darbā.
Krāsu printeris tiek izmantots studentu kursa darbu un diplomdarbu izdrukāšanai, studentu
darbu izstāžu sagatavošanai, citiem drukāšanas mērėiem un mācību materiālu noformēšanai.
TV iekārtas, ierakstīšanas iekārtas tiek izmantotas Multimediju Centrā.
Studentiem un Universitātes akadēmiskajam personālam ir pastāvīga iespēja strādāt Internet
tīklā, Daugavpils Universitātes lokālajā tīklā, izmantot elektronisko pastu.
Ir noslēgti Sadarbības Līgumi ar vairākām Latvijas un citu valstu pētniecības un izglītības
iestādēm par iespēju izmantot šo iestāžu materiālos resursus.
Nodarbībām tiek izmantotas katedras laboratorijas: 226., 403., 404., 406., 408., 410.
Pilnvērtīgai mācību procesa nodrošināšanai (Ħemot vērā to, ka speciālistu sagatavošanai šajā
jomā Latvijā ir prioritāte) nepieciešams finansējums nākamajiem trīs gadiem
 remontam 403., 404. un 407. auditorijām;
 speciālu mēbeĜu iegādei darbam datorklasēs (84 galdus un krēslus).
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8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un
informāciju.
DU bibliotēkas fonds ir 320993 vienības: grāmatas - 291383, periodiskie izdevumi –
29457. Bibliotēkai ir 2 brīvpieejas lasītavas ar 135 lietotāju vietām, informācijas zāle ar 24
lietotāju vietām.
DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas datortehnoloăijas:
- interneta pieslēgums;
- elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);
- automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002. gada ir uzsākts DU bibliotēkas
kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reăiona publisko bibliotēku un DU
bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies „Vienotās
lasītāja kartes” sistēmā un no 2002.gada decembra lasītāji var izmantot 13 Latvijas lielāko
bibliotēku fondus un pakalpojumus;
LIIS (Latvijas izglītības informatizācijas sistēma),
EDU CSD (DU Informātikas katedras izglītības materiāli),
DU TSC (Daugavpils Universitātes Tālmācības studiju centrs),
- pilnu elektronisko tekstu abonētās datu bāzes:
EBSCO Publishing - sastāv no 2 daĜām: EBSCOhost Web un MEDLINE;
daudznozaru žurnālu (7000) datu bāze;
HeinOnline - juridiskie žurnāli, ASV līgumi un vienošanās, ASV augstākās tiesas
dokumenti;
RUBRICON - universāla uzziĦu izdevumu datu bāze;
WESTLAW International - juridiskās literatūras, ziĦu, biznesa un valsts arhīvu datu
bāze;
ProQuest - daudznozaru datu bāze, t.sk. ProQuest Computing;
LETONIKA - uzziĦu un tulkošanas sistēma internetā;
NAIS - Latvijas normatīvo aktu datu bāze.
Cambridge Scientific Abstracts (CSA) - tematiskais aptvērums, visas nozīmīgākās
pētniecības jomas;
Emerald - menedžmenta, mārketinga, finanšu u.c. datu bāze;
Gale & KGSaur - daudznozaru datu bāze;
Kluwer Online - daudznozaru datu bāze;
Oxford Journals Online - daudznozaru datu bāze;
Oxford Scholarship Online - 700 grāmatu pilnie teksti humanitārajās un sociālajās
zinātnēs;
OCLC - daudznozaru datu bāze;
Source OECD - sociālo zinātĦu datu bāze;
SpringerLink - eksakto, medicīnas un tehnikas zinātnes datu bāze;
Trial of Education, Managament, Nursing & Health Sciences, Psyhology Blackwell
Publishing - daudznozaru datu bāze;
Cambridge Journals Online - 180 žurnāli dažādās zinātĦu nozarēs;
CAGE - daudznozaru datu bāze.
Jāatzīmē, ka iepriekšējos studiju gados ir palielinājušās iespējas iegādāties mācību un
zinātnisko literatūru, pateicoties DU bibliotēkas finansēšanas sistēmas sakārtošanai. Rezultātā
DU bibliotēkas fondi un Informātikas katedras literatūras klāsts ir palielinājies par vairāk nekā
300 dažādu informātikas nozaru grāmatām.
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9. Ārējie sakari
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu
izpildes kontekstā
Viens no mācību programmas uzdevumiem – izveidot profesionālu pieeju risināmajiem
uzdevumiem. Profesionālisma ieviešanas nepieciešamību mācību programmā nosaka reālās
dzīves vajadzības, tādas kā: pieaugošais pieprasījums pēc augstas kvalitātes produktiem,
programmapgādes izstrādātāju atbildības līmeĦa paaugstināšanās un nepieciešamība pēc
mācību iestādes beigšanas regulāri paaugstināt kvalifikāciju. Lielākā daĜa studentu iestājoties
universitātē šos jautājumus neizprot, kas rada sarežăījumus pasniedzējiem un nākamajiem
darba devējiem. Jo vairāk profesionālās prakses ir studentiem, jo pievilcīgākas viĦiem kĜūst
mācības un reālāka iespēja iegūt darbu nākotnē. Profesionālā prakse mācību programmā var
kalpot par katalizatoru, kas atmodina un uztur studentu interesi par informātiku.
Darba devēji, protams, ir ieinteresēti, lai studenti būtu spējīgi strādāt profesionāli.
Studenti, kuri ir pazīstami ar profesionālās darbības realitāti, izprot efektīvas sadarbības ar
kolēăiem un klientiem iemaĦu nozīmi, pieliek visus spēkus tam, lai savu darbu veiktu
kvalitatīvi, tiecas pastāvīgi paaugstināt savu kvalifikāciju un pilnveidot savas firmas darbu.
Tādas firmas kā SIA “Promis”, Krāslava, SIA “LatInSoft”, SIA “ProLineD”, SIA “Digitalia”,
SIA “Bis D”, SIA “Logs”, SIA “Ako Links”, IU “Sevans”, katru gadu piedāvā profesionālās
prakses vietas.
Prakses rezultātu kopīga analīze Ĝauj koriăēt mācību plānus un atsevišėu kursu saturu
atbilstoši darba devēju vēlmēm.
Viens no svarīgākajiem veidiem, kā darba devēji var atbalstīt mācību procesu, ir iestāžu
darbinieku iesaistīšana studentu apmācībā. UzĦēmumu un privātfirmu darbinieki var sniegt
atbalstu vairākos virzienos:
• ViĦi var lasīt lekcijas par saviem uzĦēmumiem, to darbu un ražošanas procesiem
• ViĦi var asistēt pasniedzējiem, kuri vada kursus.
• ViĦi var dot studentiem savu uzĦēmumu mācību un pētnieciskos materiālus, kā arī vadīt
korporatīvos kursus un treniĦus studentu auditorijai.
• ViĦi var būt konsultatīvo komiteju locekĜi un piedalīties konstruktīvā fakultātes un
studentu problēmu apspriešanā.
Arī mēs cenšamies veidot savas attiecības ar darba devējiem pēc šīs shēmas.
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs
Ciešāka Informātikas katedras sadarbība ar līdzīgām studiju programmām realizēta ar
Ventspils Augstskolu, Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes Matemātikas un
informātikas institūtu, Rēzeknes Augstskolu, Liepājas Pedagoăisko Augstskolu, BoloĦas
Universitāti (Itālija). Sadarbība realizēta šādos veidos:
• piedalīšanās zinātniskajās konferencēs (10.pielikums);
• kopēju zinātnisko publikāciju sagatavošana;
• atbalsts akadēmiskā personāla apmācīšanā (doktora studijas LU un RTU);
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•
•

atbalsts konkursa organizēšanā, lai komplektētu profesoru štatu fakultātē (LU, TSI,
RTU);
zinātnisko kopprojektu realizēšana (LU, RA).

Daugavpils Universitātes maăistra studiju programma “Datorzinātnes” ir Ĝoti līdzīga Latvijas
Universitātes un Transporta un Telekomunikāciju Institūta atbilstošajai studiju programmai
(salīdzinājumu skat. 14. pielikumā).
Daugavpils Universitātes maăistra studiju programma “Datorzinātnes” atbilst DatorzinātĦu
studiju programmas projekta 2001 (Computing Curricula 2001 project, CC2001) gala
atskaitei – Elektrības un Elektronikas Inženieru Institūta Datoru biedrības (The Computer
Society of the Institute for Electrical and Electronic Engineers, IEEE-CS) un SkaitĜojamo
Mašīnu Asociācijas (the Association for Computing Machinery, ACM) savstarpējs projekts,
lai izstrādātu pamatrekomendācijas datorzinātĦu jomā. Šajā atskaitē ir datorzinātĦu sadaĜas
pārskats.
9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums
pa valstīm)
Nav.
9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs (sadalījums pa valstīm)
Nav.
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm)
Nav.

10. Studiju programmas attīstības plāns
DatorzinātĦu studiju programmām, salīdzinot ar citu nozaru izglītības programmām, ir
vairākas raksturīgas īpatnības. Viena no tām ir saistīta ar nepieciešamību veikt nopietnas
izmaiĦas datorzinātĦu programmās katrus 2 – 4 gadus. Programmu straujajām pārmaiĦām
nepieciešams īpašs aktivitāšu kopums, lai nodrošinātu nepieciešamo attīstību – savādāk pēc
dažiem gadiem programma novecosies.
Daugavpils Universitātes Informātikas katedra pievērš nopietnu uzmanību maăistra
akadēmisko studiju programmas attīstībai un pēdējo gadu laikā tika izveidots šāds maăistra un
bakalaura studiju programmu attīstības plāns (skat. 13. pielikumu).

2007. gada 30.septembrī

Programmas direktors:doc. S. Ignatjeva
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1. pielikums
STUDIJU KURSU ANOTĀCIJAS
KURSA NOSAUKUMS

KURSA ANOTĀCIJA

TEORĒTISKO ATZIĥU
IZPĒTES OBLIGĀTIE KURSI

Informācijas vadība

Informācijas pārvaldība (IP) spēlē būtisku lomu tikpat kā visās
jomās, kurās tiek izmantoti datori. Šī joma ietver informācijas
iegūšanu, pārvēršanu ciparu formā, atspoguĜošanu, organizēšanu,
pārveidošanu un prezentēšanu; algoritmus efektīvai saglabātās
informācijas piekĜūšanai un atjaunināšanai, datu modelēšanu un
abstrahēšanu, kā arī faila glabāšanas fiziskās metodes. Šī joma
ietver arī informācijas drošību, slepenību, vienotību, kā arī
aizsardzību sadalītā vidē. Studentiem jāprot attīstīt konceptuālos
un fiziskos datu modeĜus; noteikt, kuras IP metodes ir atbilstošas
konkrētas problēmas risināšanai; jāprot izvēlēties un pielietot
atbilstošo IP lēmumu, kurš atspoguĜo visus atbilstošos
ierobežojumus, tajā skaitā – mērogojamību un lietojamību.

Programmēšanas
paradigmas, valodas un
programmu izstrādes
sistēmas

Programmēšanas valoda ir programmētāja galvenā saskarne ar
datoru. Programmētājiem jāsaprot dažādi programmēšanas stili
nevis tikai jāzina, kā programmē kādā konkrētā programmēšanas
valodā. Kurss, protams, ietver objektorientētās programmēšanas
un dizaina problēmas, funkcionālo un loăisko programmēšanu,
skriptu valodas.

Datoru arhitektūra un
operētājsistēmas

Pēc šī kursa noklausīšanās studentiem jāzina operētājsistēmu
projektēšanas pamatproblēmas, operētājsistēmu vēsturiskā
attīstība, mūsdienu aktuālākās problēmas operētājsistēmu
projektēšanas jomā, tādas kā sadalītās sistēmas un datortīkli.

Datortīkli un komunikācijas

Šī kursa mērėis ir iemācīt vairāklīmeĦu sadalītu sistēmu uzbūves
principus un izstrādi. Tas tiek darīts, iepazīstinot ar Interneta
komunikāciju pamatiem un klienta/servera risinājumu arhitektūru,
ieskaitot funkcijas un mijiedarbību starp pārlūkprogrammu, web
serveri, operētājsistēmu un failu sistēmām, starplīmeni, datubāzu
serveri un aplikāciju serveriem. Tiek aplūkotas dažādas
koncepcijas, tajā skaitā dažādi klienta/servera datu apstrādes
veidi, attāla pieslēguma metodikas un skriptu valodas HTML,
Dynamic HTML, XML, ASP, CGI un DCOM.

Programmnodrošinājuma
izstrāde

Šis kurss iepazīstina ar programmēšanas priekšmetu, aplūko
galvenās projektēšanas koncepcijas un principus, projektēšanas
pamatmetodes, objektorientētu analīzi un projektēšanu, uz
komponentēm balstītu skaitĜošanu, programmatūras dzīves ciklu
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un procesu modeĜus. Tas kombinē vairākus ar vidēja apjoma
programmatūras sistēmas projektēšanu, ieviešanu un testēšanu
saistītas tēmas un praktisko pieredzi šāda projekta realizācijā
programmētāju komandas sastāvā.

Intelektuālās sistēmas

Studenti tiek iepazīstināti ar ekspertsistēmu pamatstruktūru, ar
secināšanas mehānisma būtību un populārākajām secināšanas
stratēăijām Modus Ponens un Modus Tollens. Kursā paredzēts
apgūt lēmumu koku konstruēšanas algoritmu ID3 un CART
praktisko pielietošanu. Studenti tiek iepazīstināti arī ar neironu
tīklu pamatjēdzieniem.

TEORĒTISKO ATZIĥU
APROBĀCIJA
PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKO
SEMINĀRU UN PRAKTISKO
NODARBĪBU DARBĀ *

* Katram maăistra akadēmisko studiju programmas studējošajam
jāpiedalās semināros un praktiskajos darbos kopumā ne mazāk kā
10 kredītpunktu apjomā.

Diskrētās struktūras

Kursā paredzēts iepazīstināt ar diskrētās matemātikas pamatiem
no datorzinātĦu jomas viedokĜa, koncentrējot uzmanību uz
stingriem teorētiskiem pamatiem turpmākajam darbam. Tēmās
iekĜauts: funkcijas, relācijas un kopas; pamatloăika; pierādījumu
metodes; skaitĜošanas pamati; diskrētā varbūtība; ciparu loăiskās
un ciparu sistēmas.

Grafika un vizuālā
skaitĜošana

Kursa mērėis ir attīstīt studentu spēju atšėirt dažādu līmeĦu
grafiskā programmnodrošinājuma iespējas un aprakstīt katra
atbilstību. Sniegt teorētiskas atziĦas un praktiskas iemaĦas
datorgrafikas principos un metodēs, kā arī iepazīstināt ar
standartiem šajā jomā.
Kursa svarīgākās tēmas ir trīsdimensiju struktūru un notikumu
vizualizēšana uz grafiskā displeja (grafiskā veidā).

Sociālās un profesionālās
problēmas

Šī kursa būtība ir palīdzēt studējošajiem izprast kultūras, sociālās,
juridiskās un ētiskās pamatproblēmas, kas saistītas ar
datordisciplīnām. DatorzinātĦu jomas profesionāĜiem jāprot tikt
galā ar tādām problēmām kā hakeri, privātums, kritiskas drošības
programmatūra, ziĦošana par pārkāpumiem un resursu
izmantošana.

Formālās valodas un
kompilatori

Kurss iepazīstina studentus ar programmēšanas valodu
translēšanas teoriju un praksi. Kursa tēmu sarakstā iekĜauts:
kompilatoru uzbūve, leksiskā analīze, sintaktiskā analīze, simbolu
tabulas, paziĦojumu apstrāde, atmiĦas vadība, koda ăenerēšana un
optimizēšanas metodes.
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Cilvēka un datora
mijiedarbība

Šajā kursā studentus iepazīstina ar cilvēka un mašīnas savstarpēji
saistītiem faktoriem, kuri ietekmē datorsistēmu dizainu un dialogu
ar šīm sistēmām; ar teoriju un pētījumiem psiholoăisko faktoru
jomā, kuri jāizskata, projektējot interaktīvās datorsistēmas. Īpašs
akcents ir uz zināšanu attīstību cilvēka uzvedības psiholoăiskajos
aspektos, atmiĦu, problēmu risināšanu un valodu, un uz to, kā šie
procesi ietekmē cilvēka un datorsistēmu mijiedarbību.

Algoritmi un sarežăītība

Šajā kursā tiek izskatītas problēmas no vairākām jomām, tādām
kā – datu strukturēšana, algoritmu projektēšana, grafu algoritmi
un skaitĜojumu ăeometrija. Akcentēta tiek šādu tēmu apgūšana:
paplašinātās datu struktūru metodes, algoritmu projektēšana un
algoritmu analīze. Starp apskatāmajām tēmām ir iekĜauts:
algoritmiskās analīzes pamati, algoritmiskās stratēăijas, galvenie
skaitĜošanas pamati, dalītie algoritmi, paplašināto algoritmu
analīze, kriptogrāfiskie algoritmi, ăeometriskie algoritmi,
paralēlie algoritmi.

Datorstatistika

Kursa mērėis ir sniegt studentiem zināšanas par sarežăītākām
statistikas metodēm un iepazīstināt ar šo metožu realizēšanas
programmnodrošinājuma izmantošanu.
Veicināt studentu spēju klasificēt un noteikt dimensiju
samazināšanas problēmas, kā arī iemācīt studentus definēt
klasifikācijas un dimensiju reducēšanas problēmas un izvēlēties
un pielietot atbilstošās problēmu risināšanas metodes, pielietot
soĜu algoritmus labākā modeĜa konstruēšanai, izmantot intensīvās
datoru metodes klasisko uzdevumu risināšanai, izmantot
atbilstošu statistikas programmnodrošinājumu.

Informācijas aizsardzība

Studenti apgūst mūsdienu datorsistēmu aizsardzības apiešanu, tajā
skaitā programmatūras uzlaušanas realizāciju, vājo vietu
meklēšanu datortīklu aizsardzības mehānismos, kā arī efektīvas
metodes, kā stāties pretī šīm tehnoloăijām. Tiek aplūkoti detalizēti
realizācijas mehānismi galvenajiem attālo uzbrukumu veidiem
TCP/IP protokoliem un Interneta infrastruktūrai.

Lietišėo programmu attīstība
Klients/ Serveris
tehnoloăijās

Programmas galvenais akcents ir sadalītas N-līmeĦu
klienta/servera arhitektūras apgūšana un izpēte. Šī arhitektūra
izmanto daudzus klientus un mērogojamas servera puses
tehnoloăijas, lai radītu augstas veiktspējas sistēmas, kas tiek
mērogotas uz vairākiem serveru līmeĦiem.
Programmēšanas kurs bezvadu programmatūras izstrādei
mobilām ierīcēm (piemēram, mobilajiem telefoniem, divvirzienu
peidžeriem un plaukstdatoriem), lai piekĜūtu uzĦēmuma līmeĦa
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datorsistēmām. Akcents tiek likts uz Java un XML mobilas
programmatūras izstrādei, un uz J2EE tehnoloăijām servera puses
servisiem J2EE aplikāciju serveros un citās uzĦēmuma līmeĦa
infrastruktūrās, piemēram, Web serveros, CORBA serveros,
pārkodējošos portālos un Web servisos. Laboratorijas darbi sastāv
no mobilo aplikāciju un servera-puses servisa rakstīšanas.
Multimediju tehnoloăijas

Izmantojot SGML, HTML, XML standartus, tiek izskatīta lietišėo
programmu izstrāde. Darbs, izmantojot mūsdienu multimediju
programmas. Multimediju lietišėo programmu izstrāde
informācijas ierakstīšanai uz CD-ROM, DVD-ROM un
izvietošanai Internet tīklā reālā laika režīmā.

PĒTĪJUMU REZULTĀTU
APROBĀCIJA

Programmēšanas projekti

Informātikas katedras akadēmiskais personāls ir pārliecināts, ka
visiem maăistriem ir svarīgi veikt kādu būtisku komandas
projektu, kas paredz gan projektēšanu, gan arī realizēšanu. Ir
vairākas realizējamas stratēăijas šāda veida praktiskas pieredzes
gūšanai. Atsevišėos gadījumos ir iespējams strādāt ar vietējām
firmām. Taču visbiežāk šādu projektu pieredzi Informātikas
katedra palīdz iegūt, izmantojot izglītības struktūras.

Multimediju projekts

Šāda projekta izstrāde Ĝauj apvienot zināšanas, kas iegūtas kursu
“Multimediju tehnoloăijas”, “Grafika un vizuālā skaitĜošana”,
“Cilvēka un datora mijiedarbība” ietvaros.
Studentiem jāizstrādā multimediju lietišėā programma.

Publikāciju sagatavošana un
uzstāšanās konferencēs

Studiju laikā studējošajiem savu pētījumu rezultāti jāapkopo
referātos vismaz divās konferencēs. Studenti var piedalīties ar
saviem ziĦojumiem ikgadējā studentu zinātniskajā konferencē,
reăionālās un starptautiskās konferencēs gan Latvijā, gan
ārvalstīs.

PRAKSE

Lektora prakse

Prakse fakultātē paredz vai nu lekciju vadīšanu, vai semināru
organizēšanu, vai arī praktisko vai laboratorijas darbu veikšana
saistībā ar sava maăistra darba tēmu.

PĒTNIECISKAIS DARBS

Maăistra darbs

Populārākais maăistra darba modelis ir studenta pilnībā izstrādāts
programmprodukts, kurš atbilst visām starptautiskām un Latvijas
prasībām, kas tiek izvirzītas programmproduktiem.
Cits modelis, vēlamāks un tajā pat laikā arī sarežăītāks –
patstāvīgs zinātnisks pētījums.
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2. pielikums
INFORMĀTIKAS KATEDRAS TEHNISKĀ BĀZE
NOSAUKUMS

RAKSTURLIELUMI

7 datori

PIV 3.2 GHz, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 19” monitors, klaviatūra, pele,
100 Mb Ethernet, skaĦas karte, video karte, DVD-R

15 datori

PIV HT 2.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 19” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-RW, skaĦas kartes

14 datori

PIV 2.4 GHz, 512 Mb DDR RAM, 40 Gb HDD, 17” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-ROM, skaĦas kartes

19 datori

PIV 1.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 20 Gb HDD, 17” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-ROM, skaĦas kartes

12 datori

PIII 800, 256 Mb SDRAM, 10 Gb HDD, 17“ monitori, klaviatūras,
peles, 100 Mb Ethernet, DVD-ROM, skaĦas kartes

14 datori

PIII 700, 256 Mb SDRAM, 60 Gb HDD, 17“ monitori, klaviatūras,
peles, 100 Mb Ethernet, skaĦas kartes

5 datori

P 133, 32 Mb RAM, 2 Gb HDD, 15“ monitori, klaviatūras, peles,
100 Mb Ethernet
PC 386, 8 Mb RAM, 400 Mb HDD, 15” monitori, klaviatūras,
peles, 10 Mb Ethernet
Centino 1.7, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 15 XGA TFT,
DVD/CD-RW, 100 Mbit Ethernet

12 datori
1 portatīvais
dators +1
4 printeri
2 printeri
3 skaneri
UPS-8
Wacom tablet

HP Laser Jet 4L, HP Laser Jet 1200
HP Desk Jet 1220C
HP Scan Jet 3c
SMART
digitizer with pen and drivers

Dators darbam ar
video

PIV 1.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 20 Gb HDD, 17” monitors, klaviatūra, pele,
100 Mb Ethernet, skaĦas karte, video karte Matrix DigiSuite LE, CD-ROM

Dators darbam ar
video

PIV 3.2 GHz, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 19” monitors, klaviatūra, pele,
100 Mb Ethernet, skaĦas karte, video karte Matrox RT, DVD-ROM

Dators darbam ar
audio

P 166 MMX, 64 Mb SDRAM, 2Gb HDD, 15“ monitors, klaviatūra,
pele, 10 Mb Ethernet, CD-ROM, skaĦas karte

18 datori darbam
ar CAD
Printeris
Printeris
Serveris

PIV 3.6 GHz, 1 Gb DDR RAM, 80 Gb HDD, nvideo Quadro FX560, 17” LCD
monitor, klaviatūra, pele, 100 Mb Ethernet, skaĦas karte, DVD-ROM
HP Desk Jet 1220C
HP Laser Jet 520N
HP PROLINE
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3. pielikums
Maăistra pilna laika studiju programmas “Datorzinātnes” (kods 4548100)
nodarbību saraksts 2006./2007.st.g.

Sestdiena
(2.nedēĜa)

17.30 – 19.05
19.15 – 20.50
8.00 – 9.35
9.45 – 11.20
11.30 -13.05
14.00 – 15.35
15.45 – 17.20

Docētājs
As.Prof.P.Drozdovs
Doc.S.Ignatjeva

Piektdiena
(1.nedēĜa)

14.00 – 15.35
15.45 – 17.20

Kursa nosaukums
Informācijas
aizsardzība
Programmēšanas
paradigmas, valodas
un programmu
izstrādes sistēmas
Informācijas vadība

Laiks
9.45 – 11.20
11.30 -13.05
14.00 – 15.35
15.45 – 17.20
17.30 – 19.05

Kursa nosaukums
Cilvēka un datora
mijiedarbība

Piektdiena
(2.nedēĜa)

Laiks
11.30 -13.05

2.studiju gads

9.45 – 11.20
11.30 -13.05
14.00 – 15.35
15.45 – 17.20

Multimediju
tehnoloăijas

Docētājs
Doc N.Bogdanova

Multimediju projekts As.prof.P.Drozdovs

Doc.V.KuăeĜevičs

Datoru arhitektūra
un operētājsistēmas

As.A.Vagalis

Programmatūras
izstrādes
tehnoloăijas MS
DotNet pamatā

Doc.V.KuăeĜevičs

8.00 – 9.35
9.45 – 11.20
11.30 -13.05

Programmēšanas
projekti

14.00 – 15.35
15.45 – 17.20

Datoru arhitektūra un As.V.Vanaăelis
operētājsistēmas

As.E.Puzinkevičs
(As.V.Šilovs,
As.A.Uškāns)

9.45 – 11.20
Sestdiena
(2.nedēĜa)

Sestdiena
(1.nedēĜa)

Piektdiena
(1.nedēĜa, 2.nedēĜa)

1.studiju gads

APSTIPRINU
Studiju daĜas vadītāja
M.ěebedjkova
2006.gada ______________

11.30 -13.05

Datortīkli un
komunikācijas

As.V.Vanaăelis

Doc.V.KuăeĜevičs
Programmas direktore

DabaszinātĦu un matemātikas fakultātes dekāns

S.Ignatjeva

A.Salītis
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APSTIPRINU
Studiju daĜas vadītāja
M.ěebedjkova
2007.gada ______________

Maăistra pilna laika studiju programmas “Datorzinātnes” (kods 4548100) nodarbību saraksts
2006./2007.st.g.
1.studiju gads

Ceturtdiena I

9.45 – 11.20

Ceturtdiena I I

Laiks

9.45 – 11.20

Kursa nosaukums

Docētājs

Maăistra darba izstrāde
11.30 -13.05

11.30 -13.05

Maăistra darba izstrāde

14.00-15.35

Datorgrafikas algoritmi*

Doc N.Bogdanova

Formālās valodas un
kompilatori*

Lekt.O.Perevalova

15.45 – 17.20

Programmnodrošinājuma
izstrāde

Doc.S.Ignatjeva

17.30 – 19.05

Informācijas vadība

Doc.V.KuăeĜevičs

19.15 – 20.50

Programmēšanas projekti

Doc.V.KuăeĜevičs

Datortīkli un komunikācijas

As.V.Vanaăelis

Programmnodrošinājuma
izstrāde

Doc.S.Ignatjeva

Intelektuālās sistēmas

Lekt.I.BoĜakova

Piektdiena

11.30 -13.05
14.00 – 15.35

Sestdiena I

8.00 – 9.35
9.45 – 11.20
11.30 -13.05
14.00 – 15.35

Sestdiena II

15.45 – 17.20

*

8.00 – 9.35
9.45 – 11.20
11.30 -13.05
14.00 – 15.35

2.semestrī jāizvēlas viens no diviem dotajiem studiju kursiem
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2.studiju gads
Laiks

14.00 – 15.35

Piektdiena II

15.45-17.20

11.30 -13.05

Sestdiena

Piektdiena I

11.30 -13.05

9.45 – 11.20

14.00 – 15.35

Kursa nosaukums

Docētājs

Datorstatistika

Doc.S.Ignatjeva

Multimediju projekts

As.prof.P.Drozdovs

Maăistra darba izstrāde

Datorstatistika

Doc.S.Ignatjeva

Multimediju projekts

As.prof.P.Drozdovs

Maăistra darba izstrāde
11.30 -13.05

Programmas direktore

DMF fakultātes dekāns

S.Ignatjeva

V. Paškevičs
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4. pielikums
Apstiprināts
DMF Domes sēdē
2006.gada_____________
Maăistra pilna laika studiju programmas „Datorzinātnes” (progr. kods 4548100)
studiju plāns 2006./2007.st.g.
Studiju kurss

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība

Kursa pārbaudes forma
(semestra numurs)
Eksāmens
Ieskaite

KP

2

6

Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas

1

4

1

5

Datortīkli un komunikācijas

3

6

Programmnodrošinājuma izstrāde

2

5

Intelektuālās sistēmas

2

4

Kontaktstundu skaits
Kopā

Lekcijas

Prakt.n.,
semināri

96
6(KP)
64
4(KP)
80
5(KP)
96
6(KP)
80
5(KP)
64
4(KP)

32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)

64
4(KP)
32
2(KP)
48
3(KP)
64
4(KP)
48
3(KP)
32
2(KP)

11. Teorētisko atziĦu aprobācija
Piedalīšanās zinātnisko semināru un
praktisko nodarbību darbā*
Formālās valodas un kompilatori ***

2

2

32
2(KP)

16
1(KP)

16
1(KP)

Cilvēka un datora mijiedarbība ****

3

2

16
1(KP)

Datorstatistika ****

4

2

Informācijas aizsardzība **

1

32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)

16
1(KP)
32
2(KP)
16
1(KP)

2

16
1(KP)

Kontaktstundu sadalījums pa semestriem
1.studiju gads
1.sem.
2.sem.
64
4(KP)
64
4(KP)
80
5(KP)

2.studiju gads
3.sem.
4.sem.

32
2(KP)

64
4(KP)
80
5(KP)
64
4(KP)

32
2(KP)

32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
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Multimediju tehnoloăijas

3

4

Programmatūras izstrādes tehnoloăijas MS
DotNet pamatā **

1

2

Datorgrafikas algoritmi ***

2

2

48
4(KP)
32
2(KP)

24
2(KP)
16
1(KP)

24
2(KP)
16
1(KP)

32
2(KP)

16
1(KP)

16
1(KP)

48
4(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)

32
32
48
2(KP)
2(KP)
4(KP)
* Katram maăistra akadēmisko studiju programmas studējošajam jāpiedalās semināros un praktiskajos darbos kopumā ne mazāk ka 10 kredītpunktu apjomā.
** 1.semestrī jāizvēlas viens no diviem dotajiem studiju kursiem
*** 2.semestrī jāizvēlas viens no diviem dotajiem studiju kursiem
**** jāizvēlas viens no diviem dotajiem studiju kursiem

12. Pētījumu rezultātu aprobācija
Programmēšanas projekti

2

5

Multimediju projekts

4

5

Publikāciju sagatavošana un uzstāšanas
konferencēs

80
5(KP)
80
5(KP)

32
2(KP)
32
2(KP)

48
3(KP)
48
3(KP)

48
3(KP)

32
2(KP)

32
2(KP)
48
3 (KP)

32
2 (KP)

5
2(KP)

3(KP)

6
5(KP)
310
26KP

20
5(KP)
6
5(KP)
90
15KP

13. Prakse

Lektora prakse
Maăistra darba izstrāde

3

5
20

Kopā

Programmas direktore

S.Ignatjeva

DMF Domes priekšsēdētājs

A.Salītis

6
5(KP)
294
23KP

6
5(KP)
134
16KP
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5. pielikums
MAĂISTRA DARBU SARAKSTS (2007)

Vārds, Uzvārds
Anna Andrejeva
Natālija Grīnfelde
Jānis Kolužs
Vitālijs Konastantinovs
Jevăēnijs Kružkovs

Tēma
Attēlu uzlabošanas telpiskās metodes
"Statistica" kā Data mining realizācijas
instruments
Migrācijas problēmu analīze no MS
Windows vides uz atvērtā koda
platformām
Programmas interfeisa analīze no lietotāja
un izstrādātāja viedokĜa
Pasūtītāja loma visās programmproduktu
izstrādes posmos

Vadītājs

Dr.paed. Nellija
Bogdanova
Dr.phys. Svetlana
Ignatjeva
Mg.cs. Andris
Vagalis

Atzīme

5 (viduvēji)
7 (labi)
10 (izcili)

Dr.V.KuăeĜevičs

6 (gandrīz labi)

Dr.phys. Svetlana
Ignatjeva

6 (gandrīz labi)
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6. pielikums
Zināšanu vērtēšanas kritēriji
PUNKTI

VĀRDISKAIS

SKAIDROJUMS

NOSAUKUMS

10

izcili

9

teicami

8

Ĝoti labi

7

labi

6

gandrīz labi

5

viduvēji

4

gandrīz viduvēji

3

vāji

2

Ĝoti vāji

1

neapmierinoši

zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas prasības,
liecina par patstāvīgiem pētījumiem, par problēmas dziĜu
izpratni
pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta
prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas
pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču
reizēm trūkst dziĜākas izpratnes un spējas zināšanas
patstāvīgi piemērot sarežăītākiem jautājumiem
apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus
konstatējami arī atsevišėi mazāk svarīgi trūkumi zināšanu
apguvē
apgūtas studiju programmas prasības, taču konstatējama
atsevišėu lielāku problēmu nepietiekami dziĜa izpratne
visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī
konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekami dziĜa
izpratne
vairumā apgūtas studiju programmas prasības, bet
konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekama
izpratne un grūtības ar iegūto zināšanu praktisko
izmantošanu
apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām
problēmām, taču nav spēju tās praktiski izmantot
apgūtas virspusējas zināšanas par atsevišėām priekšmeta
problēmām, taču citās svarīgās problēmās pilnīgi trūkst
orientācijas
nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku
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7.pielikums

29

30
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8. pielikums

Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs
(2005./2006.st.g.)
•

2005.g. Starptautiskajā konferencē „Information Society and Modern Business”
Ventspilī.

•

2006.g. Starptautiskajā konference „Dabaszinātnes un martemātika Daugavpils
Universitātē pagātnē un mūsdienās”, Daugavpils.

(2006./2007.st.g.)
•
•

ATEE Spring University Klaipeda 2007. [Data Representation Methods for Study Cource
Development.]
7th Conference on Baltic Studies in Europe. Lüneburg, 2007. [Increase of Information
Competence’s Level of University Post Graduate Specialist]
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9. pielikums
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PUBLIKĀCIJAS
(2005./2006.ST.G)
1. Bogdanova N. The use of information technologies for the analysis and design of the methodology
for a study course of computer graphics. Proceedings of 4th Intrnational Conference “Person.
Colour. Nature. Music”. Daugavpils, 2005, 409-423.
2. Bogdanova N. Tiling by Corel Draw tools. Starptautiskā konference „Dabaszinātnes un martemātika
Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās”, Daugavpils, 2006.g. 15.-17. lpp.
3. BoĜakova I. Starptautiskā zinātniskā konference “MENDEL’2005”, Brno, Čehija. „Classification of
Statistical Data Using Inductive Learning Algorithms”.
4. BoĜakova I. The Best Attribute Selection for Data Classification. Starptautiskā konference
„Dabaszinātnes un martemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās”, Daugavpils,
2006.g. 18.-19. lpp.
5. Drozdovs P., S.Ignatjeva. Organization of students’ teamwork at a multimedia project. Scientific
articles of the fourth international conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC. Daugavpils,
2005. 430 – 437 p.
6. Drozdovs P. CD-ROM “Daugavpils”, 2005.
7. Drozdov P. Methodology for development of CAD/CAM/CAE/PLM center. Starptautiskā
konference „Dabaszinātnes un martemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās”,
Daugavpils, 2006.g. 27.-28. lpp.
8. Ignatjeva S. Data mining in business. 2nd International Conference „Information Society and
Modern Business” July 1-2, 2005 Ventspils University College.
9. Ignatjeva S. Java programmingon physics examples. MPTL 10 Multimedia in Physics Teaching and
Learning. Workshop of the European Physical Society, October 5-7,2005, Berlin Germany,
Abstracts.
10. Ignatjeva S., Drozdovs P. Teaching of Computer Science to students of not profile specialities.
Starptautiskā konference „Dabaszinātnes un martemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un
mūsdienās”, Daugavpils, 2006.g. 45.-46. lpp.
11. Jerockis Ē. Informācijas Tehnoloăiju centrs: no klases lokālā tīkla līdz reăionāliem informatizācijas
projektiem. Starptautiskā konference „Dabaszinātnes un martemātika Daugavpils Universitātē
pagātnē un mūsdienās”, Daugavpils, 2006.g. 50.-51. lpp.
12. Пузинкевич Э. Реализация на персональном компьютере модели управления запасами
транспортного предприятия. /8. zinātnatniski praktiskai un mācību metodiakas konferences
„ZINĀTNE UN TEHNOLOĂIJA – SOLIS NAKOTNĒ”, TSI, 2006.
13. Puzinkevich E. Scientific conference of Daugavpils University: "Users identification in Windows
XP with smart cards". Starptautiskā konference „Dabaszinātnes un martemātika Daugavpils
Universitātē pagātnē un mūsdienās”, Daugavpils, 2006.g. 94.-95. lpp.
14. Vagalis A. Open Source Using Facility in Multimedia Technologies. The Fourth International
conference “Person. Color. Nature. Music.”, Daugavpils, 2005, 530-535 lpp.
15. Vagalis A. Atvērtā koda programmatūra izglītības sistēmā. Starptautiskā konference „Dabaszinātnes
un martemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienša”, Daugavpils, 2006.g., 108.-109. lpp.
16. Vanaăelis V. Teaching Computer Science in the Primary School. The Fourth International
conference “Person. Color. Nature. Music.”, Daugavpils, 2005, 530-535 lpp.
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AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PUBLIKĀCIJAS
(2006./2007.ST.G)
Bogdanova N. (2007). Data Representation Methods for Study Cource Development. Proceedings
of Spring University. Changing Education in a Changing Society. Klaipeda, Vol. 2,
18 – 23.
Bogdanova N., Ignatjeva S. (2007). Increase of Information Competence’s Level of University Post
Graduate Specialist. Proceedings of the 7th Conference on Baltic Studies in Europe.
Lüneburg, 30 – 31.
BoĜakova I. Daugavpils Universitātes starptautiskā konference „Dabaszinātnes un matemātika
Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās”, „The best attribute selection for
data classification”, Daugavpils, 2006, 18-19
BoĜakova I. 2.PoĜu un starptautiskā konference „PD Forum-Conference on Computer Science”,
Lodz, Polija. „The Comparison of Splitting Criteria For Decision Tree
Construction”, konferences materiāli, Lodz, 2006
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10. pielikums
SERTIFIKĀTU SARAKSTS
Inna Senkeviča
ECDL
LV000837
22.10.2003.
Microsoft Office Specialist, MS Access 2000
01.09.2005.
Microsoft Approved Course: 2074 Designing and Implementing
OLAP solutions using Microsoft SQL Server 2000
Cert. of achivment
16.12.2005.
Edvīns Puzinkevičs
Microsoft ASP .NET
09.2005.
Web aplikāciju izstrāde ar Visual Studio .NET
09.2005.
Developing and Implementing Web pplications with Microsoft Visual
C# .NET and Microsoft Visual Studio .NET.
ID SR2103314.
Registration: M6FDUS502D
CISCO (1 semestris)
Vilnis Vanaăelis
ECDL
LV000839
22.10.2003.
Microsoft Course: 2003 Microsoft 2003
ievešana un administrēšana
Cert. of achivment
23.04.2004.
Microsoft Course: 2273 Managing and Maintaining
a Microsoft Windows Server 2003 Environment
MCP ID
CISCO (1 semestris)
Olga Perevalova
ECDL
E-kurss Datoru praktiskā lietošana programmēšanas
apmācībai un lietojumprogrammatūras apgūšanai
Bilingvalo mācību kursi (80 st.)
Microsoft Course: 2543 Core Web Application
Vija Vagale
ECDL
Microsoft Course: 2273 Managing and Maintaining
a Microsoft Windows Server 2003 Environment
Andris Vagalis
ECDL
Microsoft Course: 2273 Managing and Maintaining
a Microsoft Windows Server 2003 Environment

LV000228

17.12.2001.

RTU TA 000843
LVAVA 2005-394

18.07.2004.
02.04.2005.

LV000718

14.03.2003.

MCP ID 3496215

28.02.2006.

LV000697

01.03.2003.

MCP ID 3496214

28.02.2006.

Lidija BrūniĦa
Algoritmu izstrādes metodes informātikas uzdevumus

4130

Vija Jankoviče
ECDL
Algoritmu izstrādes metodes informātikas uzdevumus

LV000715
4134

Nellija Bogdanova
ECDL
Technologies with Microsoft Visual Studio 2005
Ēriks Jerockis

2004.

14.03.2003.
2004.

14.03.2003.
18.08.2006.
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SolidWorks
SIA „COLLA”
31.07.06–11.08.2006.
Ieva BoĜakova
ECDL
14.03.2003.
‘9th Estonian Winter School in Computer Science 2004’
2004.
‘3rd Estonian Summer School in Computer and System Science’
2004.
‘ES strukturālo fondu projektu vadīšana’
Nr. 110 2004.g. 02.-04.11. un 10.-11.11.
Sertifikāts par dalību
Igaunijas ziemas datorskolā ‘10th Estonian Winter
School in Computer Science 2005’, postera prezentācija
„Classification trees as a tool to acquire knowledge
for expert systems”
2005.
Miervaldis Mendriks
CISCO (1 semestris)
Imants Žilvinskis
CISCO (instruktors)
Informātikas katedras personāla sertifikātu saraksts (2006/2007)
Nellija Bogdanova
Certificate 2124: Programmēšana as C#. (40 stundas, 04/08/2006)
Certificate 2541: Datu piekĜuves pamatpaĦēmieni ar Microsoft Visual Studio 2005. (24 stundas,
09/08/2006)
Certificate 2543: Pamati tīmekĜa programmēšanai ar Microsoft Visual Studio 2005. (24 stundas,
16/08/2006)
Certificate 2544: PadziĜinātais kurss tīmekĜa izstrādāšanā ar Microsoft Visual Studio 2005. (16
stundas, 18/08/2006)
Certificate 2548: Sadalīto programmu izstrādes pamati izmantojot Microsoft Visual Studio 2005.
(24 stundas, 25/10/2006)
Certificate 2549: Pazilinātais sadalīto programmu izstrādei ar Microsoft Visual Studio 2005. (24
stundas, 30/10/2006)
Certificate 1846: Microsoft Solutions Framework būtība (programmatūras izstrādes projektu
vadīšana) (24 stundas, 02/11/2006)
Svetlana Ignatjeva
Certificate 1846: Microsoft Solutions Framework būtība (programmatūras izstrādes projektu
vadīšana) (24 stundas, 02/11/2006)
Olga Perevalova
Sertifikāts 2543: Pamati tīmekĜa programmēšanai ar MS Visual Studio 2005. (16.08.2006, st 24)
Sertifikāts 2544: PadziĜinātais kurss tīmekĜa izstrādāšanā ar MS Visual Studio 2005. (18.08.2006,
16 st)
Sertifikāts 2548: Sadalīto programmu izstrādes pamati izmantojot MS Visual Studio 2005.
(25.10.2006, 24 st)
Sertifikāts 2549: PadziĜinātais kurss sadalīto programmu. (30.10.2006, 16 st)
Pāvels Drozdovs
Certificate. SolidWorks Intermediate level training course (80 st., 01.09.2006.)
Andris Vagalis
Seminārs. Building End-to-End Infrastructure Security. Windows XP, Vista, Server 2003 and
Active Directory. John Craddock and Sally Storey. Rīga. Radison SAS (8 st., 20.03.2007)
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Lidija BrūniĦa
Sertifikāts 1846:Microsoft Approved Course: Microsoft Solutions Framework būtība
(programmatūras izstrādes projektu vadīšana). Baltijas Datoru Akadēmija 02/11/2006
Sertifikāts 2840: Kurss „LietotĦu drošība”. Baltijas Datoru Akadēmija 10/11/2006
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11. pielikums
LICENZĒTĀ PROGRAMMNODROŠINĀJUMA SARAKSTS

LICENSES
Windows NT Server 4.0
Access for server
Windows NT Workstation
Windows 2000 Pro
Windows XP Pro
Microsoft Office 2000 Pro OLP A AE
Microsoft BackOffice Server
MS Visual Studio 6.0
ORACLE
Borland C++ Builder Professional
Borland Delphi 5.0 Professional
Painter 6.0 software EDU
Corel Draw 10.0 software EDU upgrade
Photoshop 7.0 software EDU upgrade
Macromedia Director 7.0 EDU
AutoCAD LT 2002
3DMAX 4.0
Windows 2003 server
MS SQL server
MS Share Point Server
SolidWorks 2006 EDU
NX4
iMold
MoldFlow
MasterCam X EDU
Sigmund

SKAITS
2
25
14
58
23
102
10 (client)
12+21
OAI
12
12
8
10
12
1
15
15
17
3
1
22
1
1
5
5
1
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12. pielikums
Daugavpils Universitātes maăistra studiju programmas "Datorzinātnes" salīdzinājums ar
līdzīgām studiju programmām
LATVIJAS UNIVERSITĀTES STUDIJU

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Maăistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Maăistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Obligātie kursi (A daĜa)
Objektorientētā programmēšana un C++
Objektorientētā analīze un modelēšana
Ikgadējs kursa darbs

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daĜa)
Algoritmi, automāti un formālās valodas
AngĜu valoda kā svešvaloda
Biznesa modelēšanas valodas un līdzekĜi –
reāls piemērs
Datu bāzu pamati
Lietvedības automatizācija
Objektorientētā analīze un modelēšana
Sistēmu projektēšana
Biznesa pamati
Projektu vadība
Efektīvu datu pārraides tīklu konstruēšana un
analīze
Datu aizsardzība un kriptogrāfija
Informācijas sabiedrība
Informācijas sistēmu projektēšana
MetamodeĜi un formālās specifikācijas
Algoritmiskās metodes mākslīgajā intelektā
Oracle
UML un tā lietišėās programmas
Biznesa procesu reinženierija
Datorgrafika
Kompilatori
Operētājsistēmas
Programmnodrošinājuma kvalitāte
Specifikāciju valodu principi

Teorētisko atziĦu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitĜošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežăītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišėo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloăijās
Multimediju tehnoloăijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maăistra darbs

Maăistra darbs
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TRANSPORTA

UN
TELEKOMUNIKĀCIJU
INSTITŪTA STUDIJU PROGRAMMA

DAUGAVPILS

UNIVERSITĀTES

STUDIJU

PROGRAMMA

Maăistra akadēmisko studiju programma Maăistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”
“Datorzinātnes”
Obligātie kursi (A daĜa)
Objektorientētās datu bāzes
Programmēšana objektorientētā vidē
Datortīklu programmēšana 2
Datorstatistika
Mūsdienu
atvērtās
sistēmas
Programmnodrošinājuma izstrāde valodā Ada
95
Intelektuālās sistēmas
SkaitĜošanas procesu teorija un struktūras
Pedagoăijas pamati
Datortīklu drošība
Optimizācijas teorija
Mākslīgie neironu tīkli
Web-programmēšana 2

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daĜa )
Pilnīga kvalitātes pārvaldība
Pētījumu metodoloăija
Datortīklu operētājsistēmas
Mūsdienu datortīkli
Datortīklu analīze un projektēšana
Lēmumu pieĦemšanas metodes un algoritmi

Teorētisko atziĦu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitĜošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežăītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišėo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloăijās
Multimediju tehnoloăijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maăistra darbs

Maăistra darbs

DU DatorzinātĦu maăistra programmas apjoms un saturs atbilst arī starptautiskajiem standartiem,
kurus apstiprina Daugavpils Universitātes studiju programmas un atsevišėu Eiropas Savienības un
ASV izglītības iestāžu studiju programmu salīdzinošā analīze.
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IMPĒRIJAS ZINĀTNES KOLEDŽAS STUDIJU
PROGRAMMA, LONDONAS TEHNOLOĂIJAS
UN MEDICĪNAS UNIVERISTĀTE

DAUGAVPILS

Obligātie kursi (A daĜa)
Datoru arhitektūra
Operētājsistēmu koncepcijas
Programmēšana
Objektorientēto programmu dizains
Laboratorijas darbs skaitĜošanā
Loăiskā un deklaratīvā programmēšana

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daĜa)
Programmnodrošinājuma izstrāde
Mākslīgais intelekts
Datu bāzes
Datortīkli un sadalītās sistēmas
Grafika
Uzdevumu paralēlais risinājums
Loăiskās programmēšanas prakse
Paralēlā un sadalītā programmēšana
Izpildes analīze
Multimediju sistēmas
Zināšanu vadības paplašinātās metodes

Teorētisko atziĦu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitĜošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežăītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišėo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloăijās
Multimediju tehnoloăijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maăistra darbs

Maăistra darbs

UNIVERSITĀTES

STUDIJU

PROGRAMMA

Maăistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”
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DIENVIDKALIFORNIJAS
STUDIJU PROGRAMMA

UNIVERSITĀTES DAUGAVPILS

UNIVERSITĀTES

STUDIJU

PROGRAMMA

Maăistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”
Obligātie kursi (A daĜa)
SkaitĜošanas teorija
Operētājsistēmas
Programmēšanas valodu translēšana
Datorsistēmu organizācija

Teorētisko atziĦu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daĜa)
Paplašinātās operētājsistēmas
Mākslīgais intelekts
Kompilatoru projektēšana
Programmēšanas
valodas
projektēšanas
problēmas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Datu bāzu sistēmas
Datorsistēmu arhitektūra
Galīgo automātu teorija
Ievads robottehnikā
Ievads datortīklos
Skaitliskās metodes
Datorgrafika
Failu un datu bāzu vadība
Skaitliskā analīze un skaitĜojumi
Programmnodrošinājuma
vadība
un
ekonomika
Datoru komunikācijas

Teorētisko atziĦu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitĜošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežăītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišėo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloăijās
Multimediju tehnoloăijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maăistra darbs

Maăistra darbs
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13. pielikums
Bakalaura un maăistra studiju programmas "Datorzinātnes" attīstības plāns

Attīstības plāns sastāv no sešiem līmeĦiem.

Stratēăija
labākā varianta
sasniegšanai
Labākā varianta izvēle
Kritēriji labākā varianta izvēlei
Vairāki programmas analīzes varianti
DatorzinātĦu tendenču analīze
Programmas patreizējās situācijas analīze

Pirmais līmenis “Programmas patreizējās situācijas analīze” ietver šādas aktivitātes:
• nepārtraukta studiju procesa kontrole;
• kvalitātes kontroles sistēmas ieviešana;
• salīdzinājums ar līdzīgām programmām citās augstskolās;
• regulāra maăistra studiju programmas apspriešana Studiju Padomē;
• vērtējumu rezultātu analizēšana.
Otrais līmenis “DatorzinātĦu tendenču analīze” ietver šādas aktivitātes:
• programmnodrošinājuma attīstības tendenču novērtēšana;
• aparātnodrošinājuma attīstības tendenču novērtēšana;
• piedalīšanās datorzinātĦu nozares konferencēs;
• piedalīšanās starptautiskos projektos;
• sadarbība ar informācijas tehnoloăiju firmām.
Trešais līmenis “Vairāki programmas analīzes varianti” ietver šādas aktivitātes:
• daudzi programmas attīstības varianti, Ħemot vērā datorzinātĦu jomas tendences un
patreizējo cilvēku un materiālo resursu stāvokli;
• prognoze par nākotnē nepieciešamo programmatūru, aparatūru un cilvēku resursiem katram
no variantiem;
• dažādu alternatīvu izmaksu analīze.
Ceturtais līmenis „Kritēriji labākā varianta izvēlei” ietver šādas aktivitātes:
• kritēriju saraksta izveide par programmas attīstības lemšanu;
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•
•

atgriezeniskā saite ar absolventiem, darba devējiem, informācijas tehnoloăiju firmām
kritēriju apspriešanai;
programmas kvalitātes svarīgākā kritērija izvēle.

Piektais līmenis „Labākā varianta izvēle” ietver šādas aktivitātes:
• darbojošos kritēriju pielietošana alternatīvām;
• labākās alternatīvas izvēle.
Sestais līmenis „ Stratēăija labākā varianta sasniegšanai” ietver šādas aktivitātes:
• to darbību saraksta sastādīšana, kuras nepieciešamas, lai sasniegtu formulētos uzdevumus;
• darbu sadale starp darbiniekiem;
• nepieciešamo resursu konstatēšana;
• lēmuma akceptēšana par resursu sadalījumu;
• darbu savlaicīga plānošana;
• darbu izpilde;
• izpildes kontrole;
• informācijas apmaiĦas organizēšana starp iesaistītajiem dalībniekiem.
Tāds attīstības plāns nodrošina studiju programmai "Datorzinātnes" nepieciešamo elastīgumu un
garantē programmas ātru modernizēšanu, kas ir svarīgs datorzinātĦu programmu kvalitātes
nodrošināšanas kritērijs.
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi.
IzmaiĦas, ja tādas ir.
Atbilstoši absolventu vēlmēm viĦu kvalifikācijas celšanai Daugavpils Universitātes
Informātikas katedra piedāvā bakalaura studiju programmu apgūšanu, lai tālāk varētu turpināt
studijas arī maăistrantūrā. Šis uzdevums DU Informātikas katedrā tiek uzskatīts par prioritāti,
jo mūsdienās datorzinātĦu jomas attīstība noris Ĝoti strauji un zināšanas, kas tiek iegūtas
Universitātē, jāatjauno turpat vai katrus 3 – 5 gadus. Tālākai speciālistu profesionālajai
izaugsmei nepieciešama augstāka līmeĦa atbilstoša izglītība un maăistra studiju programmas
“Datorzinātnes” galvenais uzdevums ir sagatavot profesionālus speciālistus augstākā līmenī
nekā bakalaurus.
Maăistru sagatavošanai ir būtiskas atšėirības no bakalauru sagatavošanas – prasības maăistru
darbiem ir augstākas, maăistra darbos jābūt aktuāliem pētījumiem ar jauniem rezultātiem un
to teorētiskajai un praktiskajai daĜai jābūt atbilstošai mūsdienu aktualitātēm. Tajā pat laikā
maăistra darbi Ĝoti lielā mērā veicina Informātikas katedras darbības attīstību – Ĝoti bieži
maăistra darbos tiek izskatītas problēmas, kuras nav iekĜautas Informātikas katedras
darbinieku pētījumu laukā. Un tādā veidā šie maăistra darbi ir viens no katedras attīstības
veicināšanas avotiem.
Galvenais maăistra studiju programmas “Datorzinātnes” uzdevums ir, balstoties uz bakalauru
studiju programmu, sagatavot augsta līmeĦa speciālistus datorzinātĦu jomā ar dziĜām
teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaĦām, spējīgus neatkarīgi pieĦemt lēmumus un
veikt radošus zinātniskus pētījumus.
Maăistra studiju programmas “Datorzinātnes” uzdevumi:
•
•

•
•

•

sniegt pamatzināšanas tādos teorētiskās matemātikas un informātikas studiju kursos kā
formālās sistēmas, matemātiskā modelēšana;
sniegt pamatzināšanas par datoru programmnodrošinājumu un aparātnodrošinājumu tādos
studiju kursos kā datu bāzu tehnoloăijas, objektorientētā programmēšana, CASE
tehnoloăijas, datortīkli un protokoli, multimedijas;
sniegt pamatiemaĦas praktiskā darbā ar datoriem ar teorētiskiem un lietišėi zinātnisku
pētījumu elementiem;
sniegt iespēju gūt pieredzi teorētiskajā un praktiskajā zinātniskajā darbībā datorzinātĦu
jomā, attīstot arī nepieciešamās iemaĦas un motivāciju zinātniskai darbībai arī nākošajam
– doktora studiju līmenim;
sagatavot studentus turpmākam darbam vidusskolās, firmās un uzĦēmumos, valsts
iestādēs.

3

2. Studiju programmas struktūra
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiĦas attiecīgajās programmas
sadaĜās
2.1.1

IzmaiĦu analīze un pamatojums

Studiju programmas struktūra ir izmainīta saskaĦā ar LR Ministru kabineta Noteikumiem par
valsts akadēmiskās izglītības standartu – MK noteikumi Nr.2, Rīga, 2002. g. 3. janvārī (prot.
Nr. 1, 4.§).
Zinātniskais grāds
Studiju ilgums
Prasības uzĦemšanai

DabaszinātĦu maăistrs datorzinātnēs
2 gadi (pilna laika studijas); 2.5 gadi (nepilna laika
studijas) *
DabaszinātĦu bakalaurs datorzinātnēs vai augstākās
profesionālās izglītības diploms datorzinātnēs, kas ir
bakalaura studiju programmas
"Datorzinātnes"
standarts.
Referāts
30 KP

Teorētisko atziĦu izpētes
obligātie kursi
Teorētisko atziĦu
30 KP
aprobācija
Maăistra darbs
20 KP
Prasības maăistra grāda
Apgūt izglītības programmu 80 kredītpunktu apjomā
iegūšanai
Maăistra darbs
Studiju programmas
Asoc.prof., Dr.phys. Sergejs HiĜkevičs
direktori
Dr.phys. Svetlana Ignatjeva
* Patreiz studiju programmā ‘Datorzinātnes’ studijas tiek organizētas tikai pilna laika grupā.
2.1.2

Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru
kabineta noteikumiem)

Daugavpils Universitātes maăistra studiju programma “Datorzinātnes” atbilst LR Ministru
kabineta Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu – MK noteikumi Nr.2,
Rīga, 2002. g. 3. janvārī (prot. Nr. 1, 4.§).

STUDIJU PROGRAMMAS
SASTĀVDAěAS

Programmas apjoms
Teorētisko atziĦu izpētes
obligātie kursi
Teorētisko atziĦu aprobācija
Maăistra darbs

PRASĪBAS MINISTRU
KABINETA NOTEIKUMOS
(KREDĪTPUNKTI)
80 kredītpunktu

MAĂISTRA STUDIJU
PROGRAMMA
"DATORZINĀTNES"
(KREDĪTPUNKTI)

ne mazāk kā 30 kredītpunktu

80 KP
30 KP

ne mazāk kā 15 kredītpunktu

30 KP

ne mazāk kā 20 kredītpunktu

20 KP
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2.2. Studiju kursu satura izmaiĦas. IzmaiĦu analīze, izmaiĦu
nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu apraksti)
Maăistra studiju programmā ir veiktas vairākas izmaiĦas studiju kursu sarakstā un to
struktūrā. Programma izstrādāta saskaĦā ar starptautiskiem un Latvijas standartiem
datorzinātĦu nozarē, DatorzinātĦu studiju programmas projektu 2001 (Computing Curricula
2001 project, CC2001), salīdzinošo analīzi ar līdzīgām Latvijas un ārvalstu programmām un
Novērtēšanas komisijas rekomendācijām.
Veidojot kursus, par pamatu tiek Ħemtas idejas, nevis konkrētas lietas. Tas atvieglo kursu
mērėu izpratni gan maăistrantiem, gan fakultātei. Visādā gadījumā, mēs uzskatām – ir svarīgi
atzīt, ka arī uz priekšmetiem balstītai pieejai jābūt spējīgai mainīties līdz ar pārmaiĦām
tehnoloăiju jomā. Tādā strauju pārmaiĦu jomā kā datorzinātnes, koncentrēšanās uz tikai
specifiskām lietišėajām programmām, ražotājiem vai praktiskām realizācijām noved pie
problēmas – studenti nespēj reaăēt uz informācijas novecošanos.
Datortīkli un komunikācijas
Kursa ietvaros tika izmainīti laboratorijas darbu saturs, jo parādijās vairākas jaunas
programmas, un to kārtošanas sistēma. Iepriekšējā gadā laboratorijas darbi tika kārtoti pie
viena un tā paša datora, respektīvi nebija iespējas kārtot vairākiem studentiem vienlaicīgi, tad
šogad tika izveidota web sistēma, kura Ĝauj kārtot visiem studentiem vienlaicīgi.
Multimediju tehnoloăijas
Kurss papildināts ar sekojošām tēmām: „Macromedia Director animacija”, „grafisko objekto
interaktīva vadība”. Studenti nodarbībās veido prezentācijas izmantojot interaktīvu
animāciju. Darbu izstrāde notiek izmantojot programmas Macromedia Director MX jauno
versiju.
Programmnodrošinājuma izstrāde
Programmnodrošinājuma izstrāde ir disciplīna, kurā teorija, zināšanas un prakse tiek
pielietotas kopumā, lai efektīvi veidotu programmnodrošinājuma sistēmas, kas atbilst lietotāju
un klientu prasībām. Profesors Juri Kiho (DatorzinātĦu Institūta vadītājs, Tartu Universitāte,
Igaunija) rekomendēja pievērst lielāku uzmanību to studiju kursu ieviešanai un mācīšanai, kas
saistīti ar mūsdienu programmnodrošinājuma izstrādi. Tādā veidā maăistra studiju programmā
tika iekĜauts kurss „Programmnodrošinājuma izstrāde”.
Grāmatas D.Šmite, D.Dosbergs, J.Borzovs "Informācijas un komunikācijas nozares tiesību un
standartu pamati" publicēšana piesaistīja uzmanību standartizēšanas jautājumiem un
maăistrantu veikto programmproduktu atbilstībai pieĦemtajiem standartiem.
Kursa programma tika saskaĦota ar tādiem kursiem kā Multimediju projekts un
Programmēšanas projekti.
Formālās valodas un kompilatori
Kursa satura rādītājā nav nekā principiāli jaunā, bet tika pārstrādāts materiāls, veltīts
vairākām tēmām, piemērām, "Formālās gramatikas" un "Sadalīta datu apstrāde". Mainījās arī
akcenti un laika sadale. Tika pārstrādāti uzdevumi un prasības ieskaitei. Ieskaite nomainīta ar
diferencēto ieskaiti.
Intelektuālās sistēmas
Studiju kursa ietvaros studentiem jāveic vairāki laboratorijas darbi. Divi laboratorijas darbi
(„Sašėelšanas kritēriji” un „Lēmumu koku konstruēšanas algoritmi”) studentiem jāveic
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grupās. Tādā veidā iegūtie eksperimentu rezultāti tiek salīdzināti un analizēti, kas vēlāk
studentiem jāatspoguĜo secinājumos.
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
ZiĦojuma autori: mag. comp.sc. A. Vagalis un mag. comp. sc. V. Vanaăelis
Šo kursu lasām kopš 2004./05. m.g. Viss kurss ir sadalīts divos blokos – teorija un prakse.
Teorētiskajā blokā ir divas sadaĜas “Datoru arhitektūra” un “Operētājsistēmas”.
Datoru arhitektūras sadaĜā tiek padziĜinātas zināšanas par mūsdienu datoru un ciparu iekārtu
uzbūvi un to darbības principiem. Operētājsistēmu sadaĜā tiek padziĜināti izskatīta OS uzbūve
un to darbības principi. Semestra sākumā katram maăistrantam tiek iedots viens temats
referāta sagatavošanai par datora arhitektūru un otrs - par operētājsistēmām. Tiek sastādīts
tematiskais plāns un grafiks, kad kuram studentam ar sagatavoto referātu ir jāuzstājas savu
kolēău auditorijas priekšā. Pēc uzstāšanās pasniedzējs nepieciešamības gadījumā papildina
izklāstīto tēmu. Šāda pieeja tiek praktizēta, lai attīstītu pastāvīgā darba iemaĦas, veidotu
prezentāciju prasmes un spēju uzstāties auditorijas priekšā. Un galvenais zināšanu
padziĜināšana atbilstošajā jomā un atbildība savu kolēău priekšā.
Prakses blokā: Web serveru instalācija un konfigurēšana. Tiek aplūkoti divi serveri Microsoft
IIS un Apache web serveris. Tie apskatīts ftp serveri. Par cik maăistrantiem 2 kursā ir
paredzēts strādāt ar Microsoft Project Server un šī programma bāzējas uz Windows
SharePoint Services, papildus tie apskatīts šī servisa instalēšana, konfigurēšana un
pamatjēdzieni darbam ar šo programmu. Katram studentam pēc attiecīgās tēmas nolasīšanas
tiek dots praktisks uzdevums, kurš ir jāizpilda. Patreiz šis kurss tiek lasīts arī bakalaura studiju
programmai, tāpēc vajadzētu šajā kursā ieviest dažas izmaiĦas: aplūkot visas šīs tēmas
padziĜinātāk un papildus SMTP, NNTP, PROXY servisus.
Lai gan tehniskie jautājumi nepārprotami ir svarīgākie jebkurā datorzinātĦu studiju
programmā, tie tomēr nav vienīgie izskatāmie attiecīgās jomas izglītības programmā.
Maăistriem ir jāizprot arī sociālais un profesionālais konteksts, kurā tiek izmantoti datori.
Maăistriem jāpārzina programmnodrošinājuma un aparātnodrošinājuma pārdevēju un lietotāju
juridisko tiesību pamati, kā arī – viĦiem jāspēj izvērtēt ētiskos aspektus, kas ir pieminēto
tiesību pamatā. ViĦiem jāapzinās savus trūkumus, nepilnības, kā arī viĦu izmantojamo
līdzekĜu ierobežojumus. Šī zināšanu lauka jautājumi iekĜauti kursā „Sociālās un profesionālās
problēmas”.

3. Studiju programmas realizācija
3.1. Izmantotās studiju formas
Studiju programma tiek realizēta lekcijās, semināros, praktiskajos darbos, laboratorijas
darbos, grupu darbā, disputos, mācību projektos, ar kooperatīvo mācīšanos, simulāciju, plaši
tiek izmantoti elektroniskie metodiskie materiāli un kursi.
Lekcijas notiek akadēmiskai grupai vai vairākām akadēmiskajām grupām jaunākajos kursos,
kuros virkne studiju kursu notiek paralēli ar maăistra studiju programmā ''Datorzinātnes''
studējošajiem. Docētāji lekcijās izmanto videoprojektorus, kodoskopus, tāfeles, datorus.
Videoprojektoru (daĜēji arī kodoskopu) izmantošanu lekcijās ir jāuzskata par visoptimālāko,
jo lekciju materiāla elektroniskās versijas Ĝauj nepieciešamības gadījumā operatīvi modificēt
un uzlabot lekcijās apskatāmo materiālu.
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Laboratorijas darbi notiek datorzinātĦu kursā. Informātikas katedras laboratorijas ir moderni
aprīkotas (Informātikas katedras tehniskās bāzes aprakstu skat. 2. pielikumu) un to laboranti ir
augsti kvalificēti.
Obligātajos un izvēles kursos tiek izmantots komandas (grupu) darbs. Grupu darbs
galvenokārt tiek izmantots praktiskajās nodarbībās, analizējot un projektējot uzdevumu
veidošanu.
Patstāvīgais darbs. Datorklašu darba grafikā ir paredzēts laiks arī studentu patstāvīgajam
darbam, ko nodrošina katedras laboranti.
Programmēšanas projekti Informātikas katedras akadēmiskais personāls ir pārliecināts, ka
visiem maăistriem ir svarīgi veikt kādu būtisku komandas projektu, kas paredz gan
projektēšanu, gan arī realizēšanu. Ir vairākas realizējamas stratēăijas šāda veida praktiskas
pieredzes gūšanai. Atsevišėos gadījumos ir iespējams strādāt ar vietējām firmām. Taču
visbiežāk šādu projektu pieredzi Informātikas katedra palīdz iegūt, izmantojot izglītības
struktūras.
Multimediju projekts. Šāda projekta izstrāde Ĝauj apvienot zināšanas, kas iegūtas kursu
“Multimediju tehnoloăijas”, “Grafika un vizuālā skaitĜošana”, “Cilvēka un datora
mijiedarbība” ietvaros.
Studentiem jāizstrādā multimediju lietišėā programma.
Lektora prakse. Prakse fakultātē paredz vai nu lekciju vadīšanu, vai semināru organizēšanu,
vai arī praktisko vai laboratorijas darbu veikšana saistībā ar sava maăistra darba tēmu.
3.2. Kontaktnodarbību un studējošo patstāvīgā darba attiecība
Studiju programmā kontaktnodarbības nepārsniedz 50% no kredītpunktiem. Bāzes attiecība
starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu ir 40% pret 60%. Viens kredītpunkts
atbilst 40 studiju stundām, kuras ietver sevī 16 akadēmiskās kontaktnodarbību stundas
(lekcijas, semināri, laboratorijas darbi) un 2 konsultāciju stundas, ja studiju kursa vērtēšanas
forma ir eksāmens.
3.3. Studiju plāns
2001./2002. gadā programma tika sekmīgi akreditēta uz 6 gadiem. SaskaĦā ar jauno studiju
plānu (skat. 4. pielikumu) tika ieviestas dažas izmaiĦas studiju programmā pirmajā studiju
gadā: kursu nosaukumi un saturs ir saskaĦoti ar akreditācijas dokumentiem, izmanīts studiju
grafiks.
Studiju plāns atbilst studiju programmas mērėiem un uzdevumiem.
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4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju
darba mijiedarbība
DabaszinātĦu un matemātikas fakultātes docētāji veic zinātnisku un pētniecisku darbu, vada
un piedalās Latvijas Zinātnes Padomes (LZP) grantos, starptautiskos pētījumu projektos, veic
starptautisku organizāciju, Latvijas valsts pārvaldes iestāžu un dažādu organizāciju pasūtītus
pētījumus.
Ar maăistra studiju programmu “Datorzinātnes” saistīto pētījumu galvenie virzieni ir šādi.

GALVENIE ZINĀTNISKIE VIRZIENI

PERSONĀLS

Informatīvi-analītisko sistēmu izveide

Prof., Dr.habil.sc.comp. A. Borisovs
Dr.phys. S.Ignatjeva
Mag.comp.sc. O.Perevalova
Mag.comp.sc. N.Bogdanova
mag.paed. I.BoĜakova
Prof., Dr.phys. V. Pašėevičs
Dr. eng. V. KuăeĜevičs
Mag.comp.sc.Ē.Jerockis
Mag.comp.sc. I.Žilvinskis
Mag.comp.sc.V.Šilovs
Mag.comp.sc. E.Puzinkevičs
Bach.comp.sc. V.Stočka
Prof., Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych. A.Vorobjovs
Dr.paed. P.Drozdovs
mag.paed. V.Vanaăelis
Mag.comp.sc.R.Stašāns
A.Uškāns

Datortīklu tehnoloăijas

Web lietojumi un multimedijas

4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura,
maăistra darbu tēmu atbilstība studiju programmas saturam
SaskaĦā ar studiju būtību (akadēmiskā programma), īpaša uzmanība tiek veltīta maăistrantu
iesaistīšanai zinātniskajā darbā. Obligāta prasība maăistrantiem ir vismaz viena zinātniskā
publikācija. Lielākā daĜa maăistrantu studiju laikā Daugavpils Universitātē piedalās ar
ziĦojumiem zinātniskajās konferencēs, kas, savukārt, nodrošina papildus atgriezenisko saikni
ar studiju procesu. Katru gadu tiek veikta maăistrantūras reflektantu un maăistrantūras
absolventu aptauja, kuras rezultātu apkopošana palīdz veikt savlaicīgas korekcijas studiju
programmā, pielāgojot to studentu interesēm un prasībām, kā arī darba tirgus prasībām.
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Studiju laikā studējošajiem savu pētījumu rezultāti jāapkopo referātos vismaz divās
konferencēs. Studenti var piedalīties ar saviem ziĦojumiem ikgadējā studentu zinātniskajā
konferencē, reăionālās un starptautiskās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Maăistra
darbu sarakstu skat. 5. pielikumā.

5. Vērtēšanas sistēma
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts,
izvēles pamatojums un analīze
Zināšanu vērtēšanas kritēriji pēc desmit ballu skalas (skat. 6. pielikumu).
5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai novērtēšana
tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums.
Semestra laikā tiek doti un vērtēti kontroldarbi, tiek fiksēta laboratorijas darbu izpilde.
Eksāmeni un ieskaites atbilstoši mācību plānam ir atskaites obligātās formas un notiek
eksāmenu sesijas laikā.

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē
6.1. Studējošo aptauju (par docētājiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un
analīze
2005./2006 . studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes maăistra studiju programmas
“Datorzinātnes” absolventu aptauja.
Apkopojot aptaujas rezultātā iegūtos datus, varam secināt, ka maăistra studiju programmas
“Datorzinātnes” studenti pozitīvi vērtē studiju programmu (66.67%), 26.67% studentu ir
pilnībā apmierināti ar programmu kopumā, bet 6.67% studentu ir daĜēji apmierināti ar izvēlēto
programmu.
Studenti uzskata, ka studiju programmas nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem
materiāliem ir pietiekams (60%). Programmai gan pagaidām nav pietiekami daudz literatūras
papīra variantā. Bet elektronisko mācību un metodisko materiālu Informātikas katedrā ir Ĝoti
daudz.
No aptaujas rezultātiem izriet, ka studentus apmierina izvēles kursu piedāvājums (60%).
Studenti kopumā arī ir apmierināti ar sadarbību ar programmas docētājiem (86,67%).
Studiju programmas realizēšanu kopumā studenti ir novērtējuši kā apmierinošu (93,33%).
Aptaujas rezultātus var apskatīt 7. pielikumā.
6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju
nodarbinātība
2004. gadā tika veikta darba devēju aptauja. Anketas paraugu sk. 8. pielikumā.
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Pārstāvētas šādas pilsētas: Daugavpils, Rēzekne, Rīga, PreiĜi, Aknīste, Ėekava, Skrudaliena,
Valmiera, ViĜāni (darba devēju saraksts 9. pielikumā).
Darba devēji ir apmierināti ar lasītajiem kursiem un beidzēju sagatavotības līmeni. PieĦemot
darbā viĦiem tiek dota priekšroka. Darba devēji ir ieinteresēti savu darbinieku kvalifikācijas
celšanā šīs programmas ietvaros, ir gatavi atbalstīt mācību turpināšanu izdalot tam laiku, bet
parasti nav gatavi līdzfinansēšanai.

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiĦas salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu
VĀRDS, UZVĀRDS

ZINĀTNISKAIS
GRĀDS

STUDIJU KURSI

Pasniedzēji
1.

Svetlana Ignatjeva

Dr.phys.

2.

Pāvels Drozdovs

Assoc.prof.,
Dr.paed.

3.

Viktors KuăeĜevičs

Dr.eng.

4.

Ieva BoĜakova

5.

Nellija Bogdanova

Doktorante,
Mag.paed.
Doktorante,
Mag.comp.sc.

6.

Olga Perevalova

Mag.comp.sc.

7.
8.

Andris Vagalis
Vilnis Vanaăelis

Mag.comp.sc.
Doktorants,
Mag.comp.sc.

9.
10.
11.

Edvīns Puzinkevičs
Vasilijs Šilovs
Artūrs Uškāns

Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Bach.comp.sc.

1.
2.
3.
4.

Edvīns Puzinkevičs
Imants Žilvinskis
Vasilijs Šilovs
Andris Vagalis

Laboranti
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.

Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Datorstatistika
Multimediju tehnoloăijas
Informācijas aizsardzība
Multimediju projekts
Informācijas vadība
Programmēšanas projekti
Programmatūras izstrādes tehnoloăijas MS
DotNet pamatā
Intelektuālās sistēmas
Cilvēka un datora mijiedarbība
Grafika un vizuālā skaitĜošana
Algoritmi un sarežăītība
Formālās valodas un kompilatori
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Multimediju tehnoloăijas
Multimediju tehnoloăijas
Multimediju tehnoloăijas
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7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma
prasībām
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām.
Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajās konferencēs apkopota 10. pielikumā.
Akadēmiskā personāla publikācijas 11. pielikumā.
Informātikas katedras personāla sertifikātu saraksts 12. pielikumā.

Katedras pasniedzēji turpina celt savu profesionālo līmeni, studējot doktorantūrā, veicot
pētījumus par šādām tēmām:
•
•

•
•

Mag. paed. I.BoĜakova uzsāka studijas RTU doktorantūrā 2002.g. – tēma „Induktīvās
apmācības metodes klasificēšanas un prognozēšanas uzdevumos” (zin. vad. A.Borisovs);
Mag. paed. V.Vanaăelis uzsāka studijas DU doktorantūrā 2002.g. – tēma „Logo vides
izmantošana dažādos priekšmetos sākumskolas skolēnu apmācīšanā izmantojot datoru.”
(zin. vad. E.KrastiĦa, P.Drozdovs);
Mag. comp. sc. E.Puzinkevičs uzsāka studijas TSI doktorantūrā 2005.g. – tēma
“Uzkrājumu vadības procesu modelēšana” (zin. vad. E.Kopitovs);
Lektore N.Bogdanova 2005.gada pavasarī aizstāvēja promocijas darbu „Informāciju
tehnoloăiju izmantošana datorgrafikas kursa metodikas analīzei un projektēšanai”
(pedagoăijas zinātnes nozare augstskolas pedagoăijas apakšnozarē);

Patlaban Informātikas katedra piedalās projektos:
1. 2005. – 2006., PHARE projekts „Latgales inženiertehnoloăiju klastera izveide”
Nr.2003/004-979-06-03/1/0025
2. ESF fonda aktivitātes 3.2.5.2. „Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču
paaugstināšana atbilstoši starptautiskām sertifikācijas programmām”
3. ESF fonda aktivitātes 3.2.4.2. „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomiski svarīgās
nozarēs” projekts „Tālākizglītības e-kursa „Datordizains IT speciālistiem”
(VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0110/0094)

7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju
programmā
Maăistra studiju programmā “Datorzinātnes” iesaistīto profesoru un asociēto profesoru
saraksts un viĦu docēto kursu kopapjoms
VĀRDS,
UZVĀRDS
Pāvels
Drozdovs

ZINĀTNISKAIS

DARBA VEIDS

GRĀDS

Assoc.prof,
Dr.paed.

Pamatdarbā

KURSA
KREDĪTPUNKTI
2
5

STUDIJU KURSI

Informācijas aizsardzība
Multimediju projekts
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Aleksejs
Vorobjovs

Profesors,
Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych.

Pamatdarbā

2

Sociālās un profesionālās
problēmas (SadaĜa:
Teorētisko atziĦu aprobācija)

2

Cilvēka un datora
mijiedarbība
(SadaĜa: Teorētisko atziĦu
aprobācija)
Lektora prakse

5
Guntis
Liberts

Prof.,
Dr.habil.phys.

Pamatdarbā

6

Valfrīds
Paškevičs

Prof., Dr.phys.

Pamatdarbā

5

Datortīkli un komunikācijas
(SadaĜa: Teorētisko atziĦu
izpētes obligātie kursi)
Datoru arhitektūra un
operētājsistēmas
(SadaĜa: Teorētisko atziĦu
izpētes obligātie kursi)
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7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē
programmas kvalitāti
Nav valsts programmas pasniedzēju kvalifikācijas celšanai.

8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums
8.1. Studiju programmas finansēšana
Galvenais studiju programmas finansu avots ir valsts budžets un maksa par studijām. Patlaban
maksa par studijām sedz 19% izmaksu.
Studentu skaits, kuri iegūst izglītību par budžeta līdzekĜiem, no kopējā maăistrantūras
studentu skaita (procentos)
2003./2004. studiju gads

2004./2005. studiju gads

44%

14%

par maksu

86%

56%
no budžeta
līdzekĜiem

2005./2006. studiju gads

19%

81%
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8.2. Programmas materiālais nodrošinājums
Studiju programmas studenti studiju procesā, pētījumu darbā, projektu realizēšanai, maăistra
darba izstrādei utt. var izmantot:
·
·

6 speciālas auditorijas un laboratorijas Informātikas katedrā;
Daugavpils Universitātes CISCO System Networking Local Academy datorklasi ar
jaunu piekĜuves tehnoloăiju (pēc plkst. 14.00 datorklase pieejama patstāvīgajam
darbam);
· DU Multimediju Centra tehniskos resursus;
· DU Informācijas Tehnoloăiju Centra tehniskos resursus;
Studentiem ir iespēja izmantot arī:
· kopēšanas iekārtas;
· vizuālās prezentācijas iekārtu;
· video filmēšanas, video montēšanas iekārtas, audio iekārtas;
· fototehniku;
· serverus, datorus, LAN, Internetu (licenzētā programnodrošinājuma sarakstu sk. 13.
pielikumā; Informātikas katedras tehniskās bāzes aprakstu skat. 2. pielikumā).
Informātikas katedras akadēmiskā personāla rīcībā ir 16 datori (tie visi ir pieslēgti Internet
tīklam). Datori tiek izmantoti pētnieciskajam darbam, sadarbības projektu realizēšanai,
publikāciju sagatavošanai, piekĜūšanai katedras bibliotēkas datu bāzei, katedras ikdienas
darbā.
Krāsu printeris tiek izmantots studentu kursa darbu un diplomdarbu izdrukāšanai, studentu
darbu izstāžu sagatavošanai, citiem drukāšanas mērėiem un mācību materiālu noformēšanai.
TV iekārtas, ierakstīšanas iekārtas tiek izmantotas Multimediju Centrā.
Studentiem un Universitātes akadēmiskajam personālam ir pastāvīga iespēja strādāt Internet
tīklā, Daugavpils Universitātes lokālajā tīklā, izmantot elektronisko pastu.
Ir noslēgti Sadarbības Līgumi ar vairākām Latvijas un citu valstu pētniecības un izglītības
iestādēm par iespēju izmantot šo iestāžu materiālos resursus.
Nodarbībām tiek izmantotas katedras laboratorijas: 226., 403., 404., 406., 408., 410.
Pilnvērtīgai mācību procesa nodrošināšanai (Ħemot vērā to, ka speciālistu sagatavošanai šajā
jomā Latvijā ir prioritāte) nepieciešams finansējums nākamajiem trīs gadiem
 remontam 403., 404. un 407. auditorijām;
 speciālu mēbeĜu iegādei darbam datorklasēs (84 galdus un krēslus).
8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un
informāciju. IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
Katedrai ir izglītojošs serveris edu.csd.dau.lv ar metodiskajiem un mācību materiāliem. Visi
datori ir saslēgti tīklā un ir ar Internet pieslēgumu.
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Literatūra tiek iegādāta katru gadu aptuveni 300 Ls apmērā.
Daugavpils Universitātes iekĜaušanās ORACLE Academic Iniciative (OAI) (Līgums Nr 0148/2003-1, 07.01.2003.) programmā sniedz virkni priekšrocību universitātei un studentiem:
a. patstāvīgi tiek atjaunots programmnodrošinājums daudzfunkcionālu datu bāžu
izveidošanai,
b. studentiem ir iespēja strādāt ar licenzētu programmnodrošinājumu,
c. universitāte saĦem curriculu un tehnisko atbalstu no izstrādātāja.

9. Ārējie sakari
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu
izpildes kontekstā
Viens no mācību programmas uzdevumiem – izveidot profesionālu pieeju risināmajiem
uzdevumiem. Profesionālisma ieviešanas nepieciešamību mācību programmā nosaka reālās
dzīves vajadzības, tādas kā: pieaugošais pieprasījums pēc augstas kvalitātes produktiem,
programmapgādes izstrādātāju atbildības līmeĦa paaugstināšanās un nepieciešamība pēc
mācību iestādes beigšanas regulāri paaugstināt kvalifikāciju. Lielākā daĜa studentu iestājoties
universitātē šos jautājumus neizprot, kas rada sarežăījumus pasniedzējiem un nākamajiem
darba devējiem. Jo vairāk profesionālās prakses ir studentiem, jo pievilcīgākas viĦiem kĜūst
mācības un reālāka iespēja iegūt darbu nākotnē. Profesionālā prakse mācību programmā var
kalpot par katalizatoru, kas atmodina un uztur studentu interesi par informātiku.
Darba devēji, protams, ir ieinteresēti, lai studenti būtu spējīgi strādāt profesionāli.
Studenti, kuri ir pazīstami ar profesionālās darbības realitāti, izprot efektīvas sadarbības ar
kolēăiem un klientiem iemaĦu nozīmi, pieliek visus spēkus tam, lai savu darbu veiktu
kvalitatīvi, tiecas pastāvīgi paaugstināt savu kvalifikāciju un pilnveidot savas firmas darbu.
Tādas firmas kā SIA “Promis”, Krāslava, SIA “LatInSoft”, SIA “ProLineD”, SIA “Digitalia”,
SIA “Bis D”, SIA “Logs”, SIA “Ako Links”, IU “Sevans”, katru gadu piedāvā profesionālās
prakses vietas.
Prakses rezultātu kopīga analīze Ĝauj koriăēt mācību plānus un atsevišėu kursu saturu
atbilstoši darba devēju vēlmēm.
Viens no svarīgākajiem veidiem, kā darba devēji var atbalstīt mācību procesu, ir iestāžu
darbinieku iesaistīšana studentu apmācībā. UzĦēmumu un privātfirmu darbinieki var sniegt
atbalstu vairākos virzienos:
• ViĦi var lasīt lekcijas par saviem uzĦēmumiem, to darbu un ražošanas procesiem
• ViĦi var asistēt pasniedzējiem, kuri vada kursus.
• ViĦi var dot studentiem savu uzĦēmumu mācību un pētnieciskos materiālus, kā arī vadīt
korporatīvos kursus un treniĦus studentu auditorijai.
• ViĦi var būt konsultatīvo komiteju locekĜi un piedalīties konstruktīvā fakultātes un
studentu problēmu apspriešanā.
Arī mēs cenšamies veidot savas attiecības ar darba devējiem pēc šīs shēmas.
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9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs
Ciešāka Informātikas katedras sadarbība ar līdzīgām studiju programmām realizēta ar
Ventspils Augstskolu, Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes Matemātikas un
informātikas institūtu, Rēzeknes Augstskolu, Liepājas Pedagoăisko Augstskolu, BoloĦas
Universitāti (Itālija). Sadarbība realizēta šādos veidos:
• piedalīšanās zinātniskajās konferencēs (10.pielikums);
• kopēju zinātnisko publikāciju sagatavošana;
• atbalsts akadēmiskā personāla apmācīšanā (doktora studijas LU un RTU);
• atbalsts konkursa organizēšanā, lai komplektētu profesoru štatu fakultātē (LU, TSI,
RTU);
• zinātnisko kopprojektu realizēšana (LU, RA).
Daugavpils Universitātes maăistra studiju programma “Datorzinātnes” ir Ĝoti līdzīga Latvijas
Universitātes un Transporta un Telekomunikāciju Institūta atbilstošajai studiju programmai
(salīdzinājumu skat. 14. pielikumā).
Daugavpils Universitātes maăistra studiju programma “Datorzinātnes” atbilst DatorzinātĦu
studiju programmas projekta 2001 (Computing Curricula 2001 project, CC2001) gala
atskaitei – Elektrības un Elektronikas Inženieru Institūta Datoru biedrības (The Computer
Society of the Institute for Electrical and Electronic Engineers, IEEE-CS) un SkaitĜojamo
Mašīnu Asociācijas (the Association for Computing Machinery, ACM) savstarpējs projekts,
lai izstrādātu pamatrekomendācijas datorzinātĦu jomā. Šajā atskaitē ir datorzinātĦu sadaĜas
pārskats.
9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums
pa valstīm)
Nav.
9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs (sadalījums pa valstīm)
Nav.
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm)
Nav.

10. Studiju programmas attīstības plāns
DatorzinātĦu studiju programmām, salīdzinot ar citu nozaru izglītības programmām, ir
vairākas raksturīgas īpatnības. Viena no tām ir saistīta ar nepieciešamību veikt nopietnas
izmaiĦas datorzinātĦu programmās katrus 2 – 4 gadus. Programmu straujajām pārmaiĦām
nepieciešams īpašs aktivitāšu kopums, lai nodrošinātu nepieciešamo attīstību – savādāk pēc
dažiem gadiem programma novecosies.
Daugavpils Universitātes Informātikas katedra pievērš nopietnu uzmanību maăistra
akadēmisko studiju programmas attīstībai un pēdējo gadu laikā tika izveidots šāds maăistra un
bakalaura studiju programmu attīstības plāns (skat. 15. pielikumu).

15
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Programmas direktors:
doc. S. Ignatjeva
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1. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
STUDIJU KURSU ANOTĀCIJAS
KURSA NOSAUKUMS

KURSA ANOTĀCIJA

TEORĒTISKO ATZIŅU
IZPĒTES OBLIGĀTIE
KURSI

Informācijas vadība

Informācijas pārvaldība (IP) spēlē būtisku lomu tikpat kā visās
jomās, kurās tiek izmantoti datori. Šī joma ietver informācijas
iegūšanu, pārvēršanu ciparu formā, atspoguļošanu, organizēšanu,
pārveidošanu un prezentēšanu; algoritmus efektīvai saglabātās
informācijas piekļūšanai un atjaunināšanai, datu modelēšanu un
abstrahēšanu, kā arī faila glabāšanas fiziskās metodes. Šī joma
ietver arī informācijas drošību, slepenību, vienotību, kā arī
aizsardzību sadalītā vidē. Studentiem jāprot attīstīt konceptuālos
un fiziskos datu modeļus; noteikt, kuras IP metodes ir atbilstošas
konkrētas problēmas risināšanai; jāprot izvēlēties un pielietot
atbilstošo IP lēmumu, kurš atspoguļo visus atbilstošos
ierobežojumus, tajā skaitā – mērogojamību un lietojamību.

Programmēšanas
paradigmas, valodas un
programmu izstrādes
sistēmas

Programmēšanas valoda ir programmētāja galvenā saskarne ar
datoru. Programmētājiem jāsaprot dažādi programmēšanas stili
nevis tikai jāzina, kā programmē kādā konkrētā programmēšanas
valodā. Kurss, protams, ietver objektorientētās programmēšanas
un dizaina problēmas, funkcionālo un loģisko programmēšanu,
skriptu valodas.

Datoru arhitektūra un
operētājsistēmas

Pēc šī kursa noklausīšanās studentiem jāzina operētājsistēmu
projektēšanas pamatproblēmas, operētājsistēmu vēsturiskā
attīstība, mūsdienu aktuālākās problēmas operētājsistēmu
projektēšanas jomā, tādas kā sadalītās sistēmas un datortīkli.

Datortīkli un komunikācijas

Šī kursa mērķis ir iemācīt vairāklīmeņu sadalītu sistēmu uzbūves
principus un izstrādi. Tas tiek darīts, iepazīstinot ar Interneta
komunikāciju pamatiem un klienta/servera risinājumu arhitektūru,
ieskaitot funkcijas un mijiedarbību starp pārlūkprogrammu, web
serveri, operētājsistēmu un failu sistēmām, starplīmeni, datubāzu
serveri un aplikāciju serveriem. Tiek aplūkotas dažādas
koncepcijas, tajā skaitā dažādi klienta/servera datu apstrādes
veidi, attāla pieslēguma metodikas un skriptu valodas HTML,
Dynamic HTML, XML, ASP, CGI un DCOM.

Programmnodrošinājuma
izstrāde

Šis kurss iepazīstina ar programmēšanas priekšmetu, aplūko
galvenās projektēšanas koncepcijas un principus, projektēšanas
pamatmetodes, objektorientētu analīzi un projektēšanu, uz
komponentēm balstītu skaitļošanu, programmatūras dzīves ciklu
un procesu modeļus. Tas kombinē vairākus ar vidēja apjoma
programmatūras sistēmas projektēšanu, ieviešanu un testēšanu
saistītas tēmas un praktisko pieredzi šāda projekta realizācijā
programmētāju komandas sastāvā.

Intelektuālās sistēmas

Studenti tiek iepazīstināti ar ekspertsistēmu pamatstruktūru, ar
secināšanas mehānisma būtību un populārākajām secināšanas
stratēģijām Modus Ponens un Modus Tollens. Kursā paredzēts
apgūt lēmumu koku konstruēšanas algoritmu ID3 un CART
praktisko pielietošanu. Studenti tiek iepazīstināti arī ar neironu
tīklu pamatjēdzieniem.

TEORĒTISKO ATZIŅU
APROBĀCIJA
PIEDALĪŠANĀS
ZINĀTNISKO SEMINĀRU
UN PRAKTISKO
NODARBĪBU DARBĀ *

* Katram maģistra akadēmisko studiju programmas studējošajam
jāpiedalās semināros un praktiskajos darbos kopumā ne mazāk kā
10 kredītpunktu apjomā.

Diskrētās struktūras

Kursā paredzēts iepazīstināt ar diskrētās matemātikas pamatiem
no datorzinātņu jomas viedokļa, koncentrējot uzmanību uz
stingriem teorētiskiem pamatiem turpmākajam darbam. Tēmās
iekļauts: funkcijas, relācijas un kopas; pamatloģika; pierādījumu
metodes; skaitļošanas pamati; diskrētā varbūtība; ciparu loģiskās
un ciparu sistēmas.

Grafika un vizuālā
skaitļošana

Kursa mērķis ir attīstīt studentu spēju atšķirt dažādu līmeņu
grafiskā programmnodrošinājuma iespējas un aprakstīt katra
atbilstību. Sniegt teorētiskas atziņas un praktiskas iemaņas
datorgrafikas principos un metodēs, kā arī iepazīstināt ar
standartiem šajā jomā.
Kursa svarīgākās tēmas ir trīsdimensiju struktūru un notikumu
vizualizēšana uz grafiskā displeja (grafiskā veidā).

Sociālās un profesionālās
problēmas

Šī kursa būtība ir palīdzēt studējošajiem izprast kultūras, sociālās,
juridiskās un ētiskās pamatproblēmas, kas saistītas ar
datordisciplīnām. Datorzinātņu jomas profesionāļiem jāprot tikt
galā ar tādām problēmām kā hakeri, privātums, kritiskas drošības
programmatūra, ziņošana par pārkāpumiem un resursu
izmantošana.

Formālās valodas un
kompilatori

Kurss iepazīstina studentus ar programmēšanas valodu
translēšanas teoriju un praksi. Kursa tēmu sarakstā iekļauts:
kompilatoru uzbūve, leksiskā analīze, sintaktiskā analīze, simbolu
tabulas, paziņojumu apstrāde, atmiņas vadība, koda ģenerēšana un
optimizēšanas metodes.

Cilvēka un datora
mijiedarbība

Šajā kursā studentus iepazīstina ar cilvēka un mašīnas savstarpēji
saistītiem faktoriem, kuri ietekmē datorsistēmu dizainu un dialogu
ar šīm sistēmām; ar teoriju un pētījumiem psiholoģisko faktoru
jomā, kuri jāizskata, projektējot interaktīvās datorsistēmas. Īpašs
akcents ir uz zināšanu attīstību cilvēka uzvedības psiholoģiskajos
aspektos, atmiņu, problēmu risināšanu un valodu, un uz to, kā šie
procesi ietekmē cilvēka un datorsistēmu mijiedarbību.

Algoritmi un sarežģītība

Šajā kursā tiek izskatītas problēmas no vairākām jomām, tādām
kā – datu strukturēšana, algoritmu projektēšana, grafu algoritmi
un skaitļojumu ģeometrija. Akcentēta tiek šādu tēmu apgūšana:
paplašinātās datu struktūru metodes, algoritmu projektēšana un
algoritmu analīze. Starp apskatāmajām tēmām ir iekļauts:
algoritmiskās analīzes pamati, algoritmiskās stratēģijas, galvenie
skaitļošanas pamati, dalītie algoritmi, paplašināto algoritmu
analīze, kriptogrāfiskie algoritmi, ģeometriskie algoritmi,
paralēlie algoritmi.

Datorstatistika

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par sarežģītākām
statistikas metodēm un iepazīstināt ar šo metožu realizēšanas
programmnodrošinājuma izmantošanu.
Veicināt studentu spēju klasificēt un noteikt dimensiju
samazināšanas problēmas, kā arī iemācīt studentus definēt
klasifikācijas un dimensiju reducēšanas problēmas un izvēlēties
un pielietot atbilstošās problēmu risināšanas metodes, pielietot
soļu algoritmus labākā modeļa konstruēšanai, izmantot intensīvās
datoru metodes klasisko uzdevumu risināšanai, izmantot
atbilstošu statistikas programmnodrošinājumu.

Informācijas aizsardzība

Studenti apgūst mūsdienu datorsistēmu aizsardzības apiešanu, tajā
skaitā programmatūras uzlaušanas realizāciju, vājo vietu
meklēšanu datortīklu aizsardzības mehānismos, kā arī efektīvas
metodes, kā stāties pretī šīm tehnoloģijām. Tiek aplūkoti detalizēti
realizācijas mehānismi galvenajiem attālo uzbrukumu veidiem
TCP/IP protokoliem un Interneta infrastruktūrai.

Lietišķo programmu attīstība
Klients/ Serveris
tehnoloģijās

Programmas galvenais akcents ir sadalītas N-līmeņu
klienta/servera arhitektūras apgūšana un izpēte. Šī arhitektūra
izmanto daudzus klientus un mērogojamas servera puses
tehnoloģijas, lai radītu augstas veiktspējas sistēmas, kas tiek
mērogotas uz vairākiem serveru līmeņiem.
Programmēšanas kurs bezvadu programmatūras izstrādei
mobilām ierīcēm (piemēram, mobilajiem telefoniem, divvirzienu
peidžeriem un plaukstdatoriem), lai piekļūtu uzņēmuma līmeņa
datorsistēmām. Akcents tiek likts uz Java un XML mobilas
programmatūras izstrādei, un uz J2EE tehnoloģijām servera puses
servisiem J2EE aplikāciju serveros un citās uzņēmuma līmeņa
infrastruktūrās, piemēram, Web serveros, CORBA serveros,
pārkodējošos portālos un Web servisos. Laboratorijas darbi sastāv
no mobilo aplikāciju un servera-puses servisa rakstīšanas.

Multimediju tehnoloģijas

Izmantojot SGML, HTML, XML standartus, tiek izskatīta lietišķo
programmu izstrāde. Darbs, izmantojot mūsdienu multimediju
programmas.
Multimediju
lietišķo
programmu
izstrāde
informācijas ierakstīšanai uz CD-ROM, DVD-ROM un
izvietošanai Internet tīklā reālā laika režīmā.

PĒTĪJUMU REZULTĀTU
APROBĀCIJA

Programmēšanas projekti

Informātikas katedras akadēmiskais personāls ir pārliecināts, ka
visiem maģistriem ir svarīgi veikt kādu būtisku komandas
projektu, kas paredz gan projektēšanu, gan arī realizēšanu. Ir
vairākas realizējamas stratēģijas šāda veida praktiskas pieredzes
gūšanai. Atsevišķos gadījumos ir iespējams strādāt ar vietējām
firmām. Taču visbiežāk šādu projektu pieredzi Informātikas
katedra palīdz iegūt, izmantojot izglītības struktūras.

Multimediju projekts

Šāda projekta izstrāde ļauj apvienot zināšanas, kas iegūtas kursu
“Multimediju tehnoloģijas”, “Grafika un vizuālā skaitļošana”,
“Cilvēka un datora mijiedarbība” ietvaros.
Studentiem jāizstrādā multimediju lietišķā programma.

Publikāciju sagatavošana un
uzstāšanās konferencēs

Studiju laikā studējošajiem savu pētījumu rezultāti jāapkopo
referātos vismaz divās konferencēs. Studenti var piedalīties ar
saviem ziņojumiem ikgadējā studentu zinātniskajā konferencē,
reģionālās un starptautiskās konferencēs gan Latvijā, gan
ārvalstīs.

PRAKSE

Lektora prakse

Prakse fakultātē paredz vai nu lekciju vadīšanu, vai semināru
organizēšanu, vai arī praktisko vai laboratorijas darbu veikšana
saistībā ar sava maģistra darba tēmu.

PĒTNIECISKAIS DARBS

Maģistra darbs

Populārākais maģistra darba modelis ir studenta pilnībā izstrādāts
programmprodukts, kurš atbilst visām starptautiskām un Latvijas
prasībām, kas tiek izvirzītas programmproduktiem.
Cits modelis, vēlamāks un tajā pat laikā arī sarežģītāks –
patstāvīgs zinātnisks pētījums.

2. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"

INFORMĀTIKAS KATEDRAS TEHNISKĀ BĀZE
NOSAUKUMS
9 datori
14 datori
19 datori
12 datori
14 datori
5 datori
12 datori
8 datori
1 portatīvais dators
4 printeri
2 printeri
3 skaneri
Wacom 9×12 tablet
digitizer with pen and
drivers
UPS-8
Dators darbam ar video

Dators darbam ar audio

RAKSTURLIELUMI
PIV HT 2.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 19” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-RW, skaņas kartes
PIV 2.4 GHz, 512 Mb DDR RAM, 40 Gb HDD, 17” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-ROM, skaņas kartes
PIV 1.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 20 Gb HDD, 17” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-ROM, skaņas kartes
PIII 800, 256 Mb SDRAM, 10 Gb HDD, 17“ monitori, klaviatūras,
peles, 100 Mb Ethernet, DVD-ROM, skaņas kartes
PIII 700, 256 Mb SDRAM, 60 Gb HDD, 17“ monitori, klaviatūras,
peles, 100 Mb Ethernet, skaņas kartes
P 133, 32 Mb RAM, 2 Gb HDD, 15“ monitori, klaviatūras, peles,
100 Mb Ethernet
PC 386, 8 Mb RAM, 400 Mb HDD, 15” monitori, klaviatūras,
peles, 10 Mb Ethernet
PC 286, 1 Mb RAM, 40 Mb HDD, 14” monitori, klaviatūras, peles,
3.5” FDD
Centino 1.7, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 15 XGA TFT,
DVD/CD-RW, 100 Mbit Ethernet
HP Laser Jet 4L, HP Laser Jet 1200
HP Desk Jet 1220C
HP Scan Jet 3c

SMART
PIV 1.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 20 Gb HDD, 17” monitors,
klaviatūra, pele, 100 Mb Ethernet, skaņas karte, video karte Matrix
DigiSuite LE, CD-ROM
P 166 MMX, 64 Mb SDRAM, 2Gb HDD, 15“ monitors, klaviatūra,
pele, 10 Mb Ethernet, CD-ROM, skaņas karte
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STUDIJU GRAFIKS 2003./2004.G.

I kurss
2003.g.
Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

05.09.
12.09.
19.09.
26.09.
03.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
07.11.
14.11.
21.11.
28.11.
05.12.
12.12.
19.12.

11.10.

01.11.
15.11.
29.11
13.12.

2004.g.
Janvāris

09.01.
16.01.

10.01.
17.01.

Februāris

06.02.
13.02.
20.02.
27.02.
05.03.
12.03.
19.03.
26.03.
02.04.
16.04.
23.04.

07.02.
14.02.

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

07.05.
14.05.
21.05.
28.05.
04.06.
11.06.
18.06.

28.02
06.03.
20.03.
27.03.
17.04.
24.04.

15.05.
22.05.

12.06.
19.06.

II kurss
2003.g.
Septembris

Oktobris

05.09.
12.09.
19.09.
26.09.

- eksāmenu sesija
- eksāmenu sesija

06.09
20.09.
04.10.
11.10.

- eksāmenu sesija
- eksāmenu sesija
- eksāmenu sesija

18.10
Novembris

01.11.
15.11.
29.11
13.12.

Decembris

2004.g.
Janvāris

09.01.

10.01.
17.01.

Februāris
Marts
Aprīlis
12.04. – 18.04.
Maijs
Jūnijs

04.06. – 19.06.

- eksāmenu sesija
- eksāmenu sesija
- maģistra darba izstrādāšana
- maģistra darba izstrādāšana
- maģistra darba izstrādāšana
- pirmsaizstāvēšana
- maģistra darba izstrādāšana
- noslēguma pārbaudījumi

DMF dekāns

A.Salītis

Informātikas katedras vadītājs

P.Drozdovs

Programmas direktore

S.Ignatjeva
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Studiju plāns
2002./2003. un 2003./2004. studiju gads
TEORĒTISKO ATZIŅU IZPĒTES OBLIGĀTIE KURSI
Informācijas vadība.
Programmēšanas paradigmas, valodas un programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas.
Programmnodrošinājuma izstrāde.
Intelektuālās sistēmas
TEORĒTISKO ATZIŅU APROBĀCIJA
PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKO SEMINĀRU UN PRAKTISKO NODARBĪBU DARBĀ *
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitļošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežģītība
Datorstatistika
Informācijas aizsardzība
Lietišķo programmu attīstība Klients/ Serveris tehnoloģijās
Multimediju tehnoloģijas
PĒTĪJUMU REZULTĀTU APROBĀCIJA
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts
Publikāciju sagatavošana un uzstāšanās konferencēs
Prakse
Lektora prakse
PĒTNIECISKAIS DARBS
Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana

8
8
5

eks.
eks.
eks.

6
4
4

eks.
tests
eks.
eks.

4
2
2
2
2
4
2
2
4
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
eks.

4
5
5

ieskaite
ieskaite

1.sem
6
8

2.sem.
2

3.sem

5
4

2
4
4

2

4
2

2
5
5

5

5

20
80

4.sem.

20
20

20

20

20
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Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
MAĢISTRA DARBU SARAKSTS

284 M04-05

VardsUzvardsStu
Tema
dent
Marina Ivanovska Kriptogrāfiskā lietojuma ievietošana
Lotus Notes vidē
Natalja Ēvalde
Militārās struktūras ārējās un iekšējās
drošības nodrošināšana saskaņā ar
NATO standartiem, izmantojot IDEF0,
DFD un IDEF3 notācijas
Irēna Murāne
Elektroniskais paraksts

285 M04-06

Rita Saukāne

286 M04-07

Andrejs Smilgins

287 M04-08

Oļegs Račickis

288 M04-09

Dainis Susejs

ID

Code

282 M04-03
283 M04-04

ZinVad
Pāvels
Drozdovs
Svetlana
Ignatjeva

Pāvels
Drozdovs
Mākslīgo neironu tīklu un lēmumu koku Ieva
apmācības algoritmu risināšanas
Boļakova
specifikas
Korporatīvā portāla izstrādāšana,
Viktors
izmantojot Oracle9i pielikumu serveri
Kuģelevičs
Klasifikatoru sistēmas adaptīvā sistēmā Ieva
Boļakova
Informācijas aizsardzības kriptogrāfiskie Pāvels
aspekti
Drozdovs

Gads Diskete
2004

Yes

2004

Yes

2004

Yes

2004

Yes

2004

Yes

2004

Yes

2004

No
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Zināšanu vērtēšanas kritēriji
PUNKTI

VĀRDISKAIS
NOSAUKUMS

SKAIDROJUMS

10

izcili

9

teicami

8

ļoti labi

7

labi

6

gandrīz labi

5

viduvēji

4

gandrīz viduvēji

3

vāji

2

ļoti vāji

1

neapmierinoši

zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas prasības,
liecina par patstāvīgiem pētījumiem, par problēmas dziļu
izpratni
pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta
prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas
pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču
reizēm trūkst dziļākas izpratnes un spējas zināšanas
patstāvīgi piemērot sarežģītākiem jautājumiem
apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus
konstatējami arī atsevišķi mazāk svarīgi trūkumi zināšanu
apguvē
apgūtas studiju programmas prasības, taču konstatējama
atsevišķu lielāku problēmu nepietiekami dziļa izpratne
visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī
konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekami dziļa
izpratne
vairumā apgūtas studiju programmas prasības, bet
konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekama
izpratne un grūtības ar iegūto zināšanu praktisko
izmantošanu
apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām
problēmām, taču nav spēju tās praktiski izmantot
apgūtas virspusējas zināšanas par atsevišķām priekšmeta
problēmām, taču citās svarīgās problēmās pilnīgi trūkst
orientācijas
nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku

7. pielikums
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE
INFORMĀTIKAS KATEDRA
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA "DATORZINĀTNES"
MAĢISTRANTA APTAUJAS ANKETA

1. Kurā gadā Jūs saņēmāt
bakalaura grādu
diplomu par augstāko profesionālo izglītību
2. Kur Jūs dzīvojat patreiz?
Daugavpils
Rīga

3. Norādiet, kāda jomā Jūs patreiz strādājat:
Valsts dienesti
Izglītība/Apmācība
Ražošana/Celtniecība
Tirdzniecība/Imports/Eksports
Ekonomika/Finanses/Bankas

4. Kāds bija iemesls, kas Jūs pamudināja turpināt izglītības iegūšanu:
Papildus zināšanu nepieciešamība
Savas konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū
Darbības jomas maiņa
Amata paaugstināšanas iespēja

5. Lūdzu, veiciet pasniegšanas līmeņa, studiju kursu apjoma un svarīguma
analīzi:
studiju kursu svarīguma pakāpe piecu baļļu sistēmā:
5 – ļoti svarīgs
4 – svarīgs
3 – vidēji svarīgs
2 – nesvarīgs
1 – nav vajadzīgs
pasniegšanas līmenis:
5 – ļoti augsts
4 – augsts
3 – vidējs
2 – zems
1 – ļoti zems.
Lūdzu, atzīmējiet, ko pēc Jūsu domām vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).

Studiju kursa nosaukums
Datu bāzu tehnoloģijas
Objektorientētā analīze, projektēšana un
programmēšana
Objektorientētās lietišķās programmas
Multimediju tehnoloģijas
Datortīkli
Datorgrafika un animācija
Matemātiskā modelēšana
Datoru drošība
Datoru aparātnodrošinājums
Operētājsistēmas
CASE tehnoloģijas. Informācijas
sistēmu projektēšanas mūsdienu
metodes un līdzekļi
Strukturizētā pieprasījumu valoda SQL
Intelektuālās sistēmas
Programmēšanas projekti
Formālās specifikācijas

Pasniegšanas
līmenis

Kursa
svarīgums

Izmaiņas kursa
apjomā

6. Kuru no zemāk uzskaitītajiem studiju kursu ieviešanu maģistrantūras
programmā Jūs uzskatītu par nepieciešamu. Novērtējiet to svarīgumu piecu
baļļu sistēmā.

1. Studiju kursa nosaukums
Kompilatoru konstruēšana
Sistēmprogrammēšana
Ekonomiskās darbības matemātiskais un informatīvais nodrošinājums

7. Vai Jūs apmierina izvēlētā mācību iestāde un studiju programma?
pilnīgi apmierina
pamatā apmierina
daļēji apmierina
neapmierina
pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no universitātes

Kursa
svarīgums

8. pielikums
Daugavpils Universitāte
Informātikas katedra
Parādes 1, 414. aud.
Daugavpils, LV 5400
Latvija
mmc@dau.lv

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA "DATORZINĀTNES"
DARBA DEVĒJA ANKETA

1. Sniedziet, lūdzu, nedaudz informācijas par Jūsu organizāciju:
Nosaukums
Galvenā biroja atrašanās vieta
Darbības joma
2. Vai Jūsu organizācijā ir darbinieki ar maģistra grādu datorzinātņu jomā?
Jā
Nē

Skaits

3. Vai Jūs, pieņemot jaunus darbiniekus savā organizācijā, dodiet priekšroku
cilvēkiem ar maģistra grādu datorzinātņu jomā?
Jā
Nē
4. Vai Jūs esat ieinteresēti savu darbinieku kvalifikācijas celšanā, veicot
apmācību maģistrantūrā datorzinātņu jomā?
Jā
Nē
5. Vai Jūs veicinātu savu darbinieku apmācību maģistrantūrā datorzinātņu jomā:
Sponsorējot finansiāli
Jā
Nē

Sniedzot iespēju apmeklēt nodarbības
Jā
Nē

6. Novērtējiet studiju kursus zemāk redzamajā sarakstā pēc to svarīguma pakāpes
darbam Jūsu organizācijā (pēc piecu baļļu sistēmas)
Studiju kursa nosaukums

Kursa svarīgums

Datu bāzu tehnoloģijas
Objektorientētā analīze, projektēšana un programmēšana
Objektorientētās lietišķās programmas
Multimediju tehnoloģijas
Datortīkli
Datorgrafika un animācija
Matemātiskā modelēšana
Datoru drošība
Datoru aparātnodrošinājums
Operētājsistēmas
CASE tehnoloģijas. Informācijas sistēmu projektēšanas
mūsdienu metodes un līdzekļi
Strukturizētā pieprasījumu valoda SQL
Intelektuālās sistēmas
Programmēšanas projekti
Formālās specifikācijas
7. Kuru studiju kursu ieviešanu maģistrantūras programmā no zemāk
uzskaitītajiem Jūs uzskatītu par nepieciešamu. Novērtējiet to svarīgumu piecu
baļļu sistēmā

Studiju kursa nosaukums

Kursa
svarīgums

Kompilatoru konstruēšana
Sistēmprogrammēšana
Ekonomiskās darbības matemātiskais un informatīvais nodrošinājums

8. Ja Jūs esat ieinteresēti turpmākā sadarbībā ar Daugavpils Universitātes
Informātikas katedru, norādiet, lūdzu, kontaktkoordinātes.

9. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
DARBA DEVĒJU SARAKSTS

ORGANIZĀCIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Valmieras Pārgaujas Ģimnāzija
Ķekavas vidusskola
Rēzeknes 2.vidusskola.
Valsts Ieņēmumu dienests
SIA "Selena L", Rēzekne
ZS 34. kājnieku bataljons
Rēzeknes Ģimnāzija
LTK
PAS "Siltums", Rēzekne
Logopēdiskā internātskola
Daugavpils16.vidusskola.
Tieslietu Ministrija
Educations pārvalde
SIA "Latinsoft" māc.centrs
Daugavpils 5.pamatskola
Krievu Ģimnāzija

ORGANIZĀCIJA
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

LCS SIA
Daugavpils Poļu vidusskola
Valsts darba inspekcija
Skrudalienas pamatskola.
Aknīstes vidusskola
DU datoru mācību kursi
DU ITC
SIA "TSF&"
Preiļu valsts ģimnāzija
Viļānu vidusskola
SIA "LatInSoft"
VRS DAP, Rīga
DU
AS "Latvijas Krājbanka"
SIA "Digitalia"
SIA "Promis"

10. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
PIEDALĪŠANĀS STARPTAUTISKAJĀS KONFERENCĒS
Bogdanova N. Didactic Aspects of Contex-modular Approach 6th ATEE Spring University
Riga, Latvia, May 2-3, 2003
Bogdanova N., Ilishko D., Kokina I. Rationale for extending altruistic bonds towards the
different other in a violent world 7th ATEE Spring University Tartu, Estonia, May 2-3, 2004
Bogdanova N. Designing of Academic Courses on Base the Technology of Designing of
Information Systems. 7th International Generative Art Conference “GA2004”. – Milano,
Politecnico di Milano, December 14-16, 2004.
Boļakova I. Rīgas Tehniskās universitātes 44.starptautiskā zinātniskā konference,
“Advantages of the use of algorithm CN2 for classification rules induction of the Latin
alphabet letters” 2003.g. 9.-11.oktobris
Boļakova I. Starptautiskā zinātniskā konference “MENDEL’2004”, Brno, Čehija.
„Knowledge Acquisition by Inductive Learning Methods” 2004.g.16.- 18.jūnijs
Boļakova I. Seminārs „Uzņēmējdarbība un universitāte”, Latvijas Universitāte sadarbībā ar
Lielbritānijas vēstniecību Latvijā 2004.g. 9.septembris

11. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PUBLIKĀCIJAS (2003.-2004.)
Bogdanova N. Didactic basics of context-modular approach.// Proceedings of Vienna
International Working Conference – eLearning and eCulture 2002. – Osterreichische
Computer Gesellschaft, 2003. 21-26 pp.
Ignatjeva S., Romanovskis T. Interactive Screen Tools for Measurements on Images of
Physical Phenomena MPTL 8 Multimedia in Physics Teaching and learning Workshop on of
the European Physical Society September 14 -16, 2003, Prague, Czech Republic Abstracts of
oral contributions
Bogdanova N., Ilishko D., Kokina I. Rationale for extending altruistic bonds towards the
different other in a violent world. – 7th ATEE Spring University Tartu, Estonia, May 2-3,
2004.
Bogdanova N. Designing of Academic Courses on Base the Technology of Designing of
Information Systems // Proceedings of 7th International Generative Art Conference
“GA2004”. – Milano, Politecnico di Milano, 2004. pp.45-50.
Ignatjeva S., Liberts G. Interactive screen tools of advanced physical experiment. MPTL9
Multimedia in Physics Teaching and learning ,Workshop of the European Physical Society
September 13 -15, 2004, Graz, Austria, Abstracts .
Boļakova I., Advantages of the use of algorithm CN2 for classification rules induction of the
Latin alphabet letters, Rīgas Tehniskās universitātes 44.starptautiskās zinātniskās konferences
rakstu krājums, 2003.
Boļakova I., Knowledge Acquisition by Inductive Learning Methods, Starptautiskās
zinātniskās konferences “MENDEL’2004” (Brno, Čehija) rakstu krājums, 2004

12. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
INFORMĀTIKAS KATEDRAS PERSONĀLA SERTIFIKĀTU SARAKSTS
CISCO Sertifikāti

Imants Žilvinskis
Edvīns Puzinkevičs
Miervaldis Mendriks

ECDL Sertifikāti

Ieva Boļakova
Olga Perevalova
Nellija Bogdanova
Inna Senkeviča
Vija Vagale
Andris Vagalis
Vija Jankoviče
Vilnis Vanaģelis

BRAINBENCH Sertifikāti

Edvīns Puzinkevičs
Aptitude Octoder 18, 2000
Edvīns Puzinkevičs
-

Sertifikāti

-

instruktors
1 semestris
1 semestris

Programmer/Analyst
Math Fundamentals.

Ieva Boļakova
- ‘9th Estonian Winter
School in Computer Science 2004’ 2004.
Ieva Boļakova
- ‘3rd Estonian Summer
School in Computer and System Science’2004.
Ieva Boļakova
- ‘ES strukturālo fondu
projektu vadīšana’ Nr. 110, 2004.g. 02.-04.11. un
10.-11.11.
Olga Perevalova
- "E-kurss Datoru
praktiskā lietošana programmēšanas apmācībai un
lietojumprogrammatūras apgūšanai" RTU, TA Nr
000843, 08.07.2004.

13. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
LICENZĒTĀ PROGRAMMNODROŠINĀJUMA SARAKSTS

LICENSES
Windows NT Server 4.0
Access for server
Windows NT Workstation
Windows 2000 Pro
Windows XP Pro
Microsoft Office 2000 Pro OLP A AE
Microsoft BackOffice Server
MS Visual Studio 6.0
ORACLE
Borland C++ Builder Professional
Borland Delphi 5.0 Professional
Painter 6.0 software EDU
Corel Draw 10.0 software EDU upgrade
Photoshop 7.0 software EDU upgrade
Macromedia Director 7.0 EDU
AutoCAD LT 2002
3DMAX 4.0

SKAITS
2
25
14
58
23
64 +23
10 (client)
12
OAI
12
12
8
10
12
1
15
15

14. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmas "Datorzinātnes"
salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
LATVIJAS
PROGRAMMA

UNIVERSITĀTES

STUDIJU

DAUGAVPILS

UNIVERSITĀTES

STUDIJU

PROGRAMMA

Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Obligātie kursi (A daļa)
Objektorientētā programmēšana un C++
Objektorientētā analīze un modelēšana
Ikgadējs kursa darbs

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daļa)
Algoritmi, automāti un formālās valodas
Angļu valoda kā svešvaloda
Biznesa modelēšanas valodas un līdzekļi –
reāls piemērs
Datu bāzu pamati
Lietvedības automatizācija
Objektorientētā analīze un modelēšana
Sistēmu projektēšana
Biznesa pamati
Projektu vadība
Efektīvu datu pārraides tīklu konstruēšana un
analīze
Datu aizsardzība un kriptogrāfija
Informācijas sabiedrība
Informācijas sistēmu projektēšana
Metamodeļi un formālās specifikācijas
Algoritmiskās metodes mākslīgajā intelektā
Oracle
UML un tā lietišķās programmas
Biznesa procesu reinženierija
Datorgrafika
Kompilatori
Operētājsistēmas
Programmnodrošinājuma
kvalitāte
Specifikāciju valodu principi

Teorētisko atziņu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitļošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežģītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišķo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloģijās
Multimediju tehnoloģijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maģistra darbs

Maģistra darbs

TRANSPORTA

UN TELEKOMUNIKĀCIJU
INSTITŪTA STUDIJU PROGRAMMA

DAUGAVPILS

UNIVERSITĀTES

Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Obligātie kursi (A daļa)
Objektorientētās datu bāzes
Programmēšana objektorientētā vidē
Datortīklu programmēšana 2
Datorstatistika
Mūsdienu
atvērtās
sistēmas
Programmnodrošinājuma izstrāde valodā Ada
95
Intelektuālās sistēmas
Skaitļošanas procesu teorija un struktūras
Pedagoģijas pamati
Datortīklu drošība
Optimizācijas teorija
Mākslīgie neironu tīkli
Web-programmēšana 2

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daļa )
Pilnīga kvalitātes pārvaldība
Pētījumu metodoloģija
Datortīklu operētājsistēmas
Mūsdienu datortīkli
Datortīklu analīze un projektēšana
Lēmumu pieņemšanas metodes un algoritmi

Teorētisko atziņu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitļošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežģītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišķo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloģijās
Multimediju tehnoloģijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maģistra darbs

Maģistra darbs

STUDIJU

PROGRAMMA

DU Datorzinātņu maģistra programmas apjoms un saturs atbilst arī starptautiskajiem
standartiem, kurus apstiprina Daugavpils Universitātes studiju programmas un
atsevišķu Eiropas Savienības un ASV izglītības iestāžu studiju programmu
salīdzinošā analīze.

IMPĒRIJAS ZINĀTNES KOLEDŽAS STUDIJU DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU
PROGRAMMA, LONDONAS TEHNOLOĢIJAS PROGRAMMA
UN MEDICĪNAS UNIVERISTĀTE
Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”
Obligātie kursi (A daļa)
Datoru arhitektūra
Operētājsistēmu koncepcijas
Programmēšana
Objektorientēto programmu dizains
Laboratorijas darbs skaitļošanā
Loģiskā un deklaratīvā programmēšana

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daļa)
Programmnodrošinājuma izstrāde
Mākslīgais intelekts
Datu bāzes
Datortīkli un sadalītās sistēmas
Grafika
Uzdevumu paralēlais risinājums
Loģiskās programmēšanas prakse
Paralēlā un sadalītā programmēšana
Izpildes analīze
Multimediju sistēmas
Zināšanu vadības paplašinātās metodes

Teorētisko atziņu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitļošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežģītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišķo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloģijās
Multimediju tehnoloģijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maģistra darbs

Maģistra darbs

DIENVIDKALIFORNIJAS

UNIVERSITĀTES DAUGAVPILS

STUDIJU PROGRAMMA

UNIVERSITĀTES

STUDIJU

PROGRAMMA

Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”
Obligātie kursi (A daļa)
Skaitļošanas teorija
Operētājsistēmas
Programmēšanas valodu translēšana
Datorsistēmu organizācija

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daļa)
Paplašinātās operētājsistēmas
Mākslīgais intelekts
Kompilatoru projektēšana
Programmēšanas
valodas
projektēšanas
problēmas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Datu bāzu sistēmas
Datorsistēmu arhitektūra
Galīgo automātu teorija
Ievads robottehnikā
Ievads datortīklos
Skaitliskās metodes
Datorgrafika
Failu un datu bāzu vadība
Skaitliskā analīze un skaitļojumi
Programmnodrošinājuma
vadība
un
ekonomika
Datoru komunikācijas

Teorētisko atziņu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitļošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežģītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišķo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloģijās
Multimediju tehnoloģijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maģistra darbs

Maģistra darbs

15. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
Bakalaura un maģistra studiju programmas "Datorzinātnes" attīstības plāns

Attīstības plāns sastāv no sešiem līmeņiem.

Stratēģija
labākā varianta
sasniegšanai
Labākā varianta izvēle
Kritēriji labākā varianta izvēlei
Vairāki programmas analīzes varianti
Datorzinātņu tendenču analīze
Programmas patreizējās situācijas analīze
Pirmais līmenis “Programmas patreizējās situācijas analīze” ietver šādas aktivitātes:
• nepārtraukta studiju procesa kontrole;
• kvalitātes kontroles sistēmas ieviešana;
• salīdzinājums ar līdzīgām programmām citās augstskolās;
• regulāra maģistra studiju programmas apspriešana Studiju Padomē;
• vērtējumu rezultātu analizēšana.
Otrais līmenis “Datorzinātņu tendenču analīze” ietver šādas aktivitātes:
• programmnodrošinājuma attīstības tendenču novērtēšana;
• aparātnodrošinājuma attīstības tendenču novērtēšana;
• piedalīšanās datorzinātņu nozares konferencēs;
• piedalīšanās starptautiskos projektos;
• sadarbība ar informācijas tehnoloģiju firmām.
Trešais līmenis “Vairāki programmas analīzes varianti” ietver šādas aktivitātes:
• daudzi programmas attīstības varianti, ņemot vērā datorzinātņu jomas
tendences un patreizējo cilvēku un materiālo resursu stāvokli;
• prognoze par nākotnē nepieciešamo programmatūru, aparatūru un cilvēku
resursiem katram no variantiem;
• dažādu alternatīvu izmaksu analīze.

Ceturtais līmenis „Kritēriji labākā varianta izvēlei” ietver šādas aktivitātes:
• kritēriju saraksta izveide par programmas attīstības lemšanu;
• atgriezeniskā saite ar absolventiem, darba devējiem, informācijas tehnoloģiju
firmām kritēriju apspriešanai;
• programmas kvalitātes svarīgākā kritērija izvēle.
Piektais līmenis „Labākā varianta izvēle” ietver šādas aktivitātes:
• darbojošos kritēriju pielietošana alternatīvām;
• labākās alternatīvas izvēle.
Sestais līmenis „ Stratēģija labākā varianta sasniegšanai” ietver šādas aktivitātes:
• to darbību saraksta sastādīšana, kuras nepieciešamas, lai sasniegtu formulētos
uzdevumus;
• darbu sadale starp darbiniekiem;
• nepieciešamo resursu konstatēšana;
• lēmuma akceptēšana par resursu sadalījumu;
• darbu savlaicīga plānošana;
• darbu izpilde;
• izpildes kontrole;
• informācijas apmaiņas organizēšana starp iesaistītajiem dalībniekiem.
Tāds attīstības plāns nodrošina studiju programmai "Datorzinātnes" nepieciešamo
elastīgumu un garantē programmas ātru modernizēšanu, kas ir svarīgs datorzinātņu
programmu kvalitātes nodrošināšanas kritērijs.

2004./2005. st.g.
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi.
Izmaiņas, ja tādas ir.
Atbilstoši absolventu vēlmēm viņu kvalifikācijas celšanai Daugavpils Universitātes
Informātikas katedra piedāvā bakalaura studiju programmu apgūšanu, lai tālāk varētu turpināt
studijas arī maģistrantūrā. Šis uzdevums DU Informātikas katedrā tiek uzskatīts par prioritāti,
jo mūsdienās datorzinātņu jomas attīstība noris ļoti strauji un zināšanas, kas tiek iegūtas
Universitātē, jāatjauno turpat vai katrus 3 – 5 gadus. Tālākai speciālistu profesionālajai
izaugsmei nepieciešama augstāka līmeņa atbilstoša izglītība un maģistra studiju programmas
“Datorzinātnes” galvenais uzdevums ir sagatavot profesionālus speciālistus augstākā līmenī
nekā bakalaurus.
Maģistru sagatavošanai ir būtiskas atšķirības no bakalauru sagatavošanas – prasības maģistru
darbiem ir augstākas, maģistra darbos jābūt aktuāliem pētījumiem ar jauniem rezultātiem un
to teorētiskajai un praktiskajai daļai jābūt atbilstošai mūsdienu aktualitātēm. Tajā pat laikā
maģistra darbi ļoti lielā mērā veicina Informātikas katedras darbības attīstību – ļoti bieži
maģistra darbos tiek izskatītas problēmas, kuras nav iekļautas Informātikas katedras
darbinieku pētījumu laukā. Un tādā veidā šie maģistra darbi ir viens no katedras attīstības
veicināšanas avotiem.
Galvenais maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” uzdevums ir, balstoties uz bakalauru
studiju programmu, sagatavot augsta līmeņa speciālistus datorzinātņu jomā ar dziļām
teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaņām, spējīgus neatkarīgi pieņemt lēmumus un
veikt radošus zinātniskus pētījumus.
Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” uzdevumi:
sniegt pamatzināšanas tādos teorētiskās matemātikas un informātikas studiju kursos kā
formālās sistēmas, matemātiskā modelēšana;
• sniegt pamatzināšanas par datoru programmnodrošinājumu un aparātnodrošinājumu tādos
studiju kursos kā datu bāzu tehnoloģijas, objektorientētā programmēšana, CASE
tehnoloģijas, datortīkli un protokoli, multimedijas;
• sniegt pamatiemaņas praktiskā darbā ar datoriem ar teorētiskiem un lietišķi zinātnisku
pētījumu elementiem;
• sniegt iespēju gūt pieredzi teorētiskajā un praktiskajā zinātniskajā darbībā datorzinātņu
jomā, attīstot arī nepieciešamās iemaņas un motivāciju zinātniskai darbībai arī nākošajam
– doktora studiju līmenim;
• sagatavot studentus turpmākam darbam vidusskolās, firmās un uzņēmumos, valsts
iestādēs.
•
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2. Studiju programmas struktūra
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiņas attiecīgajās programmas
sadaļās
2.1.1

Izmaiņu analīze un pamatojums

Studiju programmas struktūra ir izmainīta saskaņā ar LR Ministru kabineta Noteikumiem par
valsts akadēmiskās izglītības standartu – MK noteikumi Nr.2, Rīga, 2002. g. 3. janvārī (prot.
Nr. 1, 4.§).
Zinātniskais grāds
Studiju ilgums
Prasības uzņemšanai

Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs
2 gadi (pilna laika studijas); 2.5 gadi (nepilna laika
studijas) *
Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs vai augstākās
profesionālās izglītības diploms datorzinātnēs, kas ir
bakalaura
studiju
programmas "Datorzinātnes"
standarts.
Referāts
30 KP

Teorētisko atziņu izpētes
obligātie kursi
Teorētisko atziņu
30 KP
aprobācija
Maģistra darbs
20 KP
Prasības maģistra grāda
Apgūt izglītības programmu 80 kredītpunktu apjomā
iegūšanai
Maģistra darbs
Studiju programmas
Asoc.prof., Dr.phys. Sergejs Hiļkevičs
direktori
Dr.phys. Svetlana Ignatjeva
* Patreiz studiju programmā ‘Datorzinātnes’ studijas tiek organizētas tikai pilna laika grupā.
2.1.2

Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru
kabineta noteikumiem)

Daugavpils Universitātes maģistra studiju programma “Datorzinātnes” atbilst LR Ministru
kabineta Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu – MK noteikumi Nr.2,
Rīga, 2002. g. 3. janvārī (prot. Nr. 1, 4.§).

STUDIJU PROGRAMMAS
SASTĀVDAĻAS

PRASĪBAS MINISTRU
KABINETA NOTEIKUMOS
(KREDĪTPUNKTI)

MAĢISTRA STUDIJU
PROGRAMMA
"DATORZINĀTNES"
(KREDĪTPUNKTI)

Programmas apjoms
Teorētisko atziņu izpētes
obligātie kursi
Teorētisko atziņu aprobācija

80 kredītpunktu
ne mazāk kā 30 kredītpunktu

80 KP
30 KP

ne mazāk kā 15 kredītpunktu

30 KP

Maģistra darbs

ne mazāk kā 20 kredītpunktu

20 KP
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2.2. Studiju kursu satura izmaiņas. Izmaiņu analīze, izmaiņu
nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu apraksti)
Maģistra studiju programmā ir veiktas vairākas izmaiņas studiju kursu sarakstā un to
struktūrā. Programma izstrādāta saskaņā ar starptautiskiem un Latvijas standartiem
datorzinātņu nozarē, Datorzinātņu studiju programmas projektu 2001 (Computing Curricula
2001 project, CC2001), salīdzinošo analīzi ar līdzīgām Latvijas un ārvalstu programmām un
Novērtēšanas komisijas rekomendācijām.
Veidojot kursus, par pamatu tiek ņemtas idejas, nevis konkrētas lietas. Tas atvieglo kursu
mērķu izpratni gan maģistrantiem, gan fakultātei. Visādā gadījumā, mēs uzskatām – ir svarīgi
atzīt, ka arī uz priekšmetiem balstītai pieejai jābūt spējīgai mainīties līdz ar pārmaiņām
tehnoloģiju jomā. Tādā strauju pārmaiņu jomā kā datorzinātnes, koncentrēšanās uz tikai
specifiskām lietišķajām programmām, ražotājiem vai praktiskām realizācijām noved pie
problēmas – studenti nespēj reaģēt uz informācijas novecošanos.
Programmnodrošinājuma izstrāde
Programmnodrošinājuma izstrāde ir disciplīna, kurā teorija, zināšanas un prakse tiek
pielietotas kopumā, lai efektīvi veidotu programmnodrošinājuma sistēmas, kas atbilst lietotāju
un klientu prasībām. Profesors Juri Kiho (Datorzinātņu Institūta vadītājs, Tartu Universitāte,
Igaunija) rekomendēja pievērst lielāku uzmanību to studiju kursu ieviešanai un mācīšanai, kas
saistīti ar mūsdienu programmnodrošinājuma izstrādi. Tādā veidā maģistra studiju programmā
tika iekļauts kurss „Programmnodrošinājuma izstrāde”.
Grāmatas D.Šmite, D.Dosbergs, J.Borzovs "Informācijas un komunikācijas nozares tiesību un
standartu pamati" publicēšana piesaistīja uzmanību standartizēšanas jautājumiem un
maģistrantu veikto programmproduktu atbilstībai pieņemtajiem standartiem.
Kursa programma tika saskaņota ar tādiem kursiem kā Multimediju projekts un
Programmēšanas projekti.
Formālās valodas un kompilatori
Kursa satura rādītājā nav nekā principiāli jaunā, bet tika pārstrādāts materiāls, veltīts
vairākām tēmām, piemērām, "Formālās gramatikas" un "Sadalīta datu apstrāde". Mainījās arī
akcenti un laika sadale. Tika pārstrādāti uzdevumi un prasības ieskaitei. Ieskaite nomainīta ar
diferencēto ieskaiti.
Intelektuālās sistēmas
Kurss tiek papildināts ar tēmām „Lēmumu koku sašķelšanas kritēriji”, „Lēmumu koku
apgriešanas metodes”, „Lēmumu koku krusteniskā validācija”. Studenti praktiskajās
nodarbībās veic visus lēmumu koka konstruēšanas etapus. Mākslīgo neironu tīklu tēma tiek
papildināta ar praktiskajām nodarbībām divu algoritmu apguvei – sliekšņa loģiskais bloks un
delta likums.
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Ziņojuma autori: mag. comp.sc. A. Vagalis un mag. comp. sc. V. Vanaģelis
Šo kursu lasām kopš 2004./05. m.g. Viss kurss ir sadalīts divos blokos – teorija un prakse.
Teorētiskajā blokā ir divas sadaļas “Datoru arhitektūra” un “Operētājsistēmas”.
Datoru arhitektūras sadaļā tiek padziļinātas zināšanas par mūsdienu datoru un ciparu iekārtu
uzbūvi un to darbības principiem. Operētājsistēmu sadaļā tiek padziļināti izskatīta OS uzbūve
un to darbības principi. Semestra sākumā katram maģistrantam tiek iedots viens temats
referāta sagatavošanai par datora arhitektūru un otrs - par operētājsistēmām. Tiek sastādīts
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tematiskais plāns un grafiks, kad kuram studentam ar sagatavoto referātu ir jāuzstājas savu
kolēģu auditorijas priekšā. Pēc uzstāšanās pasniedzējs nepieciešamības gadījumā papildina
izklāstīto tēmu. Šāda pieeja tiek praktizēta, lai attīstītu pastāvīgā darba iemaņas, veidotu
prezentāciju prasmes un spēju uzstāties auditorijas priekšā. Un galvenais zināšanu
padziļināšana atbilstošajā jomā un atbildība savu kolēģu priekšā.
Prakses blokā: Web serveru instalācija un konfigurēšana. Tiek aplūkoti divi serveri Microsoft IIS un
Apache web serveris. Tie apskatīts ftp serveri. Par cik maģistrantiem 2 kursā ir paredzēts strādāt ar
Microsoft Project Server un šī programma bāzējas uz Windows SharePoint Services, papildus tie
apskatīts šī servisa instalēšana, konfigurēšana un pamatjēdzieni darbam ar šo programmu. Katram
studentam pēc attiecīgās tēmas nolasīšanas tiek dots praktisks uzdevums, kurš ir jāizpilda. Patreiz šis
kurss tiek lasīts arī bakalaura studiju programmai, tāpēc vajadzētu šajā kursā ieviest dažas izmaiņas:
aplūkot visas šīs tēmas padziļinātāk un papildus SMTP, NNTP, PROXY servisus.

Lai gan tehniskie jautājumi nepārprotami ir svarīgākie jebkurā datorzinātņu studiju
programmā, tie tomēr nav vienīgie izskatāmie attiecīgās jomas izglītības programmā.
Maģistriem ir jāizprot arī sociālais un profesionālais konteksts, kurā tiek izmantoti datori.
Maģistriem jāpārzina programmnodrošinājuma un aparātnodrošinājuma pārdevēju un lietotāju
juridisko tiesību pamati, kā arī – viņiem jāspēj izvērtēt ētiskos aspektus, kas ir pieminēto
tiesību pamatā. Viņiem jāapzinās savus trūkumus, nepilnības, kā arī viņu izmantojamo
līdzekļu ierobežojumus. Šī zināšanu lauka jautājumi iekļauti kursā „Sociālās un profesionālās
problēmas”.
Programmnodrošinājuma izstrāde ir disciplīna, kurā teorija, zināšanas un prakse tiek
pielietotas kopumā, lai efektīvi veidotu programmnodrošinājuma sistēmas, kas atbilst lietotāju
un klientu prasībām. Profesors Juri Kiho (Datorzinātņu Institūta vadītājs, Tartu Universitāte,
Igaunija) rekomendēja pievērst lielāku uzmanību to studiju kursu ieviešanai un mācīšanai, kas
saistīti ar mūsdienu programmnodrošinājuma izstrādi. Tādā veidā maģistra studiju programmā
tika iekļauts kurss „Programmnodrošinājuma izstrāde”.
Studiju kursu anotācijas sk. 1. pielikumā.

3. Studiju programmas realizācija
3.1. Izmantotās studiju formas
Studiju programma tiek realizēta lekcijās, semināros, praktiskajos darbos, laboratorijas
darbos, grupu darbā, disputos, mācību projektos, ar kooperatīvo mācīšanos, simulāciju, plaši
tiek izmantoti elektroniskie metodiskie materiāli un kursi.
Lekcijas notiek akadēmiskai grupai vai vairākām akadēmiskajām grupām jaunākajos kursos,
kuros virkne studiju kursu notiek paralēli ar maģistra studiju programmā ''Datorzinātnes''
studējošajiem. Docētāji lekcijās izmanto videoprojektorus, kodoskopus, tāfeles, datorus.
Videoprojektoru (daļēji arī kodoskopu) izmantošanu lekcijās ir jāuzskata par visoptimālāko,
jo lekciju materiāla elektroniskās versijas ļauj nepieciešamības gadījumā operatīvi modificēt
un uzlabot lekcijās apskatāmo materiālu.
Laboratorijas darbi notiek datorzinātņu kursā. Informātikas katedras laboratorijas ir moderni
aprīkotas (Informātikas katedras tehniskās bāzes aprakstu skat. 2. pielikumu) un to laboranti ir
augsti kvalificēti.
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Obligātajos un izvēles kursos tiek izmantots komandas (grupu) darbs. Grupu darbs
galvenokārt tiek izmantots praktiskajās nodarbībās, analizējot un projektējot uzdevumu
veidošanu.
Patstāvīgais darbs. Datorklašu darba grafikā ir paredzēts laiks arī studentu patstāvīgajam
darbam, ko nodrošina katedras laboranti.
Programmēšanas projekti Informātikas katedras akadēmiskais personāls ir pārliecināts, ka
visiem maģistriem ir svarīgi veikt kādu būtisku komandas projektu, kas paredz gan
projektēšanu, gan arī realizēšanu. Ir vairākas realizējamas stratēģijas šāda veida praktiskas
pieredzes gūšanai. Atsevišķos gadījumos ir iespējams strādāt ar vietējām firmām. Taču
visbiežāk šādu projektu pieredzi Informātikas katedra palīdz iegūt, izmantojot izglītības
struktūras.
Multimediju projekts. Šāda projekta izstrāde ļauj apvienot zināšanas, kas iegūtas kursu
“Multimediju tehnoloģijas”, “Grafika un vizuālā skaitļošana”, “Cilvēka un datora
mijiedarbība” ietvaros.
Studentiem jāizstrādā multimediju lietišķā programma.
Lektora prakse. Prakse fakultātē paredz vai nu lekciju vadīšanu, vai semināru organizēšanu,
vai arī praktisko vai laboratorijas darbu veikšana saistībā ar sava maģistra darba tēmu.

3.2. Kontaktnodarbību un studējošo patstāvīgā darba attiecība
Studiju programmā kontaktnodarbības nepārsniedz 50% no kredītpunktiem. Bāzes attiecība
starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu ir 40% pret 60%. Viens kredītpunkts
atbilst 40 studiju stundām, kuras ietver sevī 16 akadēmiskās kontaktnodarbību stundas
(lekcijas, semināri, laboratorijas darbi) un 2 konsultāciju stundas, ja studiju kursa vērtēšanas
forma ir eksāmens.
3.3. Studiju plāns
2001./2002. gadā programma tika sekmīgi akreditēta uz 6 gadiem. Saskaņā ar jauno studiju
plānu (skat. 4. pielikumu) tika ieviestas dažas izmaiņas studiju programmā pirmajā studiju
gadā: kursu nosaukumi un saturs ir saskaņoti ar akreditācijas dokumentiem, izmanīts studiju
grafiks.
Studiju plāns atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem.

4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju
darba mijiedarbība
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Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes docētāji veic zinātnisku un pētniecisku darbu, vada
un piedalās Latvijas Zinātnes Padomes (LZP) grantos, starptautiskos pētījumu projektos, veic
starptautisku organizāciju, Latvijas valsts pārvaldes iestāžu un dažādu organizāciju pasūtītus
pētījumus.
Ar maģistra studiju programmu “Datorzinātnes” saistīto pētījumu galvenie virzieni ir šādi.

GALVENIE ZINĀTNISKIE VIRZIENI

PERSONĀLS

Informatīvi-analītisko sistēmu izveide

Prof., Dr.habil.sc.comp. A. Borisovs
Dr.phys. S.Ignatjeva
Mag.comp.sc. O.Perevalova
Mag.comp.sc. N.Bogdanova
mag.paed. I.Boļakova
Prof., Dr.phys. V. Pašķevičs
Dr. eng. V. Kuģeļevičs
Mag.comp.sc.Ē.Jerockis
Mag.comp.sc. I.Žilvinskis
Mag.comp.sc.V.Šilovs
Mag.comp.sc. E.Puzinkevičs
Bach.comp.sc. V.Stočka
Prof., Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych. A.Vorobjovs
Dr.paed. P.Drozdovs
mag.paed. V.Vanaģelis
Mag.comp.sc.R.Stašāns
A.Uškāns

Datortīklu tehnoloģijas

Web lietojumi un multimedijas

4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura,
maģistra darbu tēmu atbilstība studiju programmas saturam
Saskaņā ar studiju būtību (akadēmiskā programma), īpaša uzmanība tiek veltīta maģistrantu
iesaistīšanai zinātniskajā darbā. Obligāta prasība maģistrantiem ir vismaz viena zinātniskā
publikācija. Lielākā daļa maģistrantu studiju laikā Daugavpils Universitātē piedalās ar
ziņojumiem zinātniskajās konferencēs, kas, savukārt, nodrošina papildus atgriezenisko saikni
ar studiju procesu. Katru gadu tiek veikta maģistrantūras reflektantu un maģistrantūras
absolventu aptauja, kuras rezultātu apkopošana palīdz veikt savlaicīgas korekcijas studiju
programmā, pielāgojot to studentu interesēm un prasībām, kā arī darba tirgus prasībām.
Studiju laikā studējošajiem savu pētījumu rezultāti jāapkopo referātos vismaz divās
konferencēs. Studenti var piedalīties ar saviem ziņojumiem ikgadējā studentu zinātniskajā
konferencē, reģionālās un starptautiskās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Maģistra
darbu sarakstu skat. 5. pielikumā.
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5. Vērtēšanas sistēma
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts,
izvēles pamatojums un analīze
Zināšanu vērtēšanas kritēriji pēc desmit ballu skalas (skat. 6. pielikumu).
5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai novērtēšana
tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums.
Semestra laikā tiek doti un vērtēti kontroldarbi, tiek fiksēta laboratorijas darbu izpilde.
Eksāmeni un ieskaites atbilstoši mācību plānam ir atskaites obligātās formas un notiek
eksāmenu sesijas laikā.

6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē
6.1. Studējošo aptauju (par docētājiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un
analīze
2004./2005. studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmas
“Datorzinātnes” absolventu aptauja.
Apkopojot aptaujas rezultātā iegūtos datus, varam secināt, ka maģistra studiju programmas
“Datorzinātnes” studenti pozitīvi vērtē studiju programmu (76,2%), 14,3% studentu ir pilnībā
apmierināti ar programmu kopumā, bet 9,5% studentu ir daļēji apmierināti ar izvēlēto
programmu.
Studenti uzskata, ka studiju programmas nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem
materiāliem nav pilnībā pietiekams (42,9%). Programmai tiešām pagaidām nav pietiekami
daudz literatūras papīra variantā. Bet elektronisko mācību un metodisko materiālu
Informātikas katedrā ir ļoti daudz.
No aptaujas rezultātiem izriet, ka studentus apmierina izvēles kursu piedāvājums (76,2%).
Studenti arī kopumā ir apmierināti ar sadarbību ar programmas docētājiem (76,2%).
Studiju programmas realizēšanu kopumā studenti ir novērtējuši kā apmierinošu (76,2%). Kā
neapmierinošu programmu novērtēja 4,8% aptaujāto, bet 19% - izvēlējās citu atbildi.
Aptaujas rezultātus var apskatīt 7. pielikumā.
6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju
nodarbinātība
2004. gadā tika veikta darba devēju aptauja. Anketas paraugu sk. 8. pielikumā.
Pārstāvētas šādas pilsētas: Daugavpils, Rēzekne, Rīga, Preiļi, Aknīste, Ķekava, Skrudaliena,
Valmiera, Viļāni (darba devēju saraksts 9. pielikumā).
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Darba devēji ir apmierināti ar lasītajiem kursiem un beidzēju sagatavotības līmeni. Pieņemot
darbā viņiem tiek dota priekšroka. Darba devēji ir ieinteresēti savu darbinieku kvalifikācijas
celšanā šīs programmas ietvaros, ir gatavi atbalstīt mācību turpināšanu izdalot tam laiku, bet
parasti nav gatavi līdzfinansēšanai.

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiņas salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu
VĀRDS, UZVĀRDS

ZINĀTNISKAIS

STUDIJU KURSI

GRĀDS

Pasniedzēji
1.

Svetlana Ignatjeva

Dr.phys.

2.

Pāvels Drozdovs

Assoc.prof.,
Dr.paed.

3.

Viktors Kuģeļevičs

Dr.eng.

4.

Leonīds Kozlovskis

Dr.phys.

5.

Ieva Boļakova

6.

Nellija Bogdanova

Doktorante,
Mag.paed.
Doktorante,
Mag.comp.sc.

7.
8.

Ēriks Jerockis
Olga Perevalova

Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.

9.
10.

Andris Vagalis
Vilnis Vanaģelis

11.
12.
13.

Edvīns Puzinkevičs
Vasilijs Šilovs
Artūrs Uškāns

Mag.comp.sc.
Doktorants,
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Bach.comp.sc.

Edvīns Puzinkevičs
Imants Žilvinskis
Vasilijs Šilovs
Andris Vagalis

Laboranti
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.

1.
2.
3.
4.

Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Datorstatistika
Grafika un vizuālā skaitļošana
Arhitektūra un operētājsistēmas
Multimediju tehnoloģijas
Sociālās un profesionālās problēmas
Informācijas aizsardzība
Multimediju projekts
Informācijas vadība
Programmēšanas projekti
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas MS
DotNet pamatā
Lietišķo programmu attīstība Klients/ Serveris
tehnoloģijās
Intelektuālās sistēmas
Cilvēka un datora mijiedarbība
Grafika un vizuālā skaitļošana
Datortīkli un komunikācijas
Algoritmi un sarežģītība
Formālās valodas un kompilatori
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Multimediju tehnoloģijas
Multimediju tehnoloģijas
Multimediju tehnoloģijas
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7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma
prasībām
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām.
Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajās konferencēs apkopota 10. pielikumā.
Akadēmiskā personāla publikācijas 11. pielikumā.
Informātikas katedras personāla sertifikātu saraksts 12. pielikumā.
Doktorantūrā turpina studijas Ieva Boļakova un Vilnis Vanaģelis.
Lektore N.Bogdanova 2005.gada pavasarī aizstāvēja promocijas darbu „Informāciju
tehnoloģiju izmantošana datorgrafikas kursa metodikas analīzei un projektēšanai”
(pedagoģijas zinātnes nozare augstskolas pedagoģijas apakšnozarē).
Akadēmiskā personāla atlase balstās uz studentu iesaistīšanu zinātniskajā darbā, ieskaitot
grantus un starptautiskos projektus. Labākajiem maģistrantūras studentiem tiek piedāvāts
darbs Informātikas katedrā (Mag.comp.sc. Edvīns Puzinkevičs, Mag.comp.sc. Imants
Žilvinskis, Mag.comp.sc. Vasīlijs Šilovs, Mag.paed. Vilnis Vanaģelis). Maģistrantūras
absolventi, kuri veiksmīgi strādā fakultātē par pasniedzējiem un zinātniskajiem darbiniekiem,
tiek rekomendēti doktorantūrai (Mag.paed. Ieva Boļakova, Mag.comp.sc. Nellija Bogdanova,
Mag.paed. Vilnis Vanaģelis).
7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju
programmā
Maģistra studiju programmā “Datorzinātnes” iesaistīto profesoru un asociēto profesoru
saraksts un viņu docēto kursu kopapjoms
VĀRDS,
UZVĀRDS

ZINĀTNISKAIS

DARBA VEIDS

GRĀDS

Pāvels
Drozdovs

Assoc.prof,
Dr.paed.

Pamatdarbā

Aleksejs
Vorobjovs

Profesors,
Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych.

Pamatdarbā

Guntis
Liberts

Prof.,
Dr.habil.phys.

Pamatdarbā

KURSA
KREDĪTPUNKTI

STUDIJU KURSI

2
5
2

Informācijas aizsardzība
Multimediju projekts
Sociālās un profesionālās
problēmas (Sadaļa:
Teorētisko atziņu aprobācija)

2

Cilvēka un datora
mijiedarbība
(Sadaļa: Teorētisko atziņu
aprobācija)
Lektora prakse
Datortīkli un komunikācijas
(Sadaļa: Teorētisko atziņu
izpētes obligātie kursi)

5
6

11

Valfrīds
Paškevičs

Prof., Dr.phys.

Pamatdarbā

5

Datoru arhitektūra un
operētājsistēmas
(Sadaļa: Teorētisko atziņu
izpētes obligātie kursi)

27

7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē
programmas kvalitāti
Nav valsts programmas pasniedzēju kvalifikācijas celšanai.

8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums
8.1. Studiju programmas finansēšana
Galvenais studiju programmas finansu avots ir valsts budžets un maksa par studijām. Patlaban
maksa par studijām sedz 44% izmaksu.
Studentu skaits, kuri iegūst izglītību par budžeta līdzekļiem, no kopējā maģistrantūras
studentu skaita (procentos)
2003./2004. studiju gads

2004./2005. studiju gads

44%
14%

86%

par maksu

56%

no budžeta
līdzekļiem

8.2. Programmas materiālais nodrošinājums
Studiju programmas studenti studiju procesā, pētījumu darbā, projektu realizēšanai, maģistra
darba izstrādei utt. var izmantot:
·
·

6 speciālas auditorijas un laboratorijas Informātikas katedrā;
Daugavpils Universitātes CISCO System Networking Local Academy datorklasi ar
jaunu piekļuves tehnoloģiju (pēc plkst. 14.00 datorklase pieejama patstāvīgajam
darbam);
· DU Multimediju Centra tehniskos resursus;
· DU Informācijas Tehnoloģiju Centra tehniskos resursus;
Studentiem ir iespēja izmantot arī:
· kopēšanas iekārtas;
· vizuālās prezentācijas iekārtu;
· video filmēšanas, video montēšanas iekārtas, audio iekārtas;
· fototehniku;
· serverus, datorus, LAN, Internetu (licenzētā programnodrošinājuma sarakstu sk. 13.
pielikumā; Informātikas katedras tehniskās bāzes aprakstu skat. 2. pielikumā).
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Informātikas katedras akadēmiskā personāla rīcībā ir 16 datori (tie visi ir pieslēgti Internet
tīklam). Datori tiek izmantoti pētnieciskajam darbam, sadarbības projektu realizēšanai,
publikāciju sagatavošanai, piekļūšanai katedras bibliotēkas datu bāzei, katedras ikdienas
darbā.
Krāsu printeris tiek izmantots studentu kursa darbu un diplomdarbu izdrukāšanai, studentu
darbu izstāžu sagatavošanai, citiem drukāšanas mērķiem un mācību materiālu noformēšanai.
TV iekārtas, ierakstīšanas iekārtas tiek izmantotas Multimediju Centrā.
Studentiem un Universitātes akadēmiskajam personālam ir pastāvīga iespēja strādāt Internet
tīklā, Daugavpils Universitātes lokālajā tīklā, izmantot elektronisko pastu.
Ir noslēgti Sadarbības Līgumi ar vairākām Latvijas un citu valstu pētniecības un izglītības
iestādēm par iespēju izmantot šo iestāžu materiālos resursus.
Nodarbībām tiek izmantotas katedras laboratorijas: 226., 403., 404., 406., 408., 410.
Pilnvērtīgai mācību procesa nodrošināšanai (ņemot vērā to, ka speciālistu sagatavošanai šajā
jomā Latvijā ir prioritāte) nepieciešams finansējums nākamajiem trīs gadiem
Ø remontam 403., 404. un 407. auditorijām;
Ø speciālu mēbeļu iegādei darbam datorklasēs (84 galdus un krēslus).
8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un
informāciju. Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
Katedrai ir izglītojošs serveris edu.csd.dau.lv ar metodiskajiem un mācību materiāliem. Visi
datori ir saslēgti tīklā un ir ar Internet pieslēgumu.
Literatūra tiek iegādāta katru gadu aptuveni 300 Ls apmērā.
Daugavpils Universitātes iekļaušanās ORACLE Academic Iniciative (OAI) (Līgums Nr 0148/2003-1, 07.01.2003.) programmā sniedz virkni priekšrocību universitātei un studentiem:
a. patstāvīgi tiek atjaunots programmnodrošinājums daudzfunkcionālu datu bāžu
izveidošanai,
b. studentiem ir iespēja strādāt ar licenzētu programmnodrošinājumu,
c. universitāte saņem curriculu un tehnisko atbalstu no izstrādātāja.

9. Ārējie sakari
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un uzdevumu
izpildes kontekstā
Viens no mācību programmas uzdevumiem – izveidot profesionālu pieeju risināmajiem
uzdevumiem. Profesionālisma ieviešanas nepieciešamību mācību programmā nosaka reālās
dzīves vajadzības, tādas kā: pieaugošais pieprasījums pēc augstas kvalitātes produktiem,
programmapgādes izstrādātāju atbildības līmeņa paaugstināšanās un nepieciešamība pēc
mācību iestādes beigšanas regulāri paaugstināt kvalifikāciju. Lielākā daļa studentu iestājoties
universitātē šos jautājumus neizprot, kas rada sarežģījumus pasniedzējiem un nākamajiem
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darba devējiem. Jo vairāk profesionālās prakses ir studentiem, jo pievilcīgākas viņiem kļūst
mācības un reālāka iespēja iegūt darbu nākotnē. Profesionālā prakse mācību programmā var
kalpot par katalizatoru, kas atmodina un uztur studentu interesi par informātiku.
Darba devēji, protams, ir ieinteresēti, lai studenti būtu spējīgi strādāt profesionāli.
Studenti, kuri ir pazīstami ar profesionālās darbības realitāti, izprot efektīvas sadarbības ar
kolēģiem un klientiem iemaņu nozīmi, pieliek visus spēkus tam, lai savu darbu veiktu
kvalitatīvi, tiecas pastāvīgi paaugstināt savu kvalifikāciju un pilnveidot savas firmas darbu.
Tādas firmas kā SIA “Promis”, Krāslava, SIA “LatInSoft”, SIA “ProLineD”, SIA “Digitalia”,
SIA “Bis D”, SIA “Logs”, SIA “Ako Links”, IU “Sevans”, katru gadu piedāvā profesionālās
prakses vietas.
Prakses rezultātu kopīga analīze ļauj koriģēt mācību plānus un atsevišķu kursu saturu
atbilstoši darba devēju vēlmēm.
Viens no svarīgākajiem veidiem, kā darba devēji var atbalstīt mācību procesu, ir iestāžu
darbinieku iesaistīšana studentu apmācībā. Uzņēmumu un privātfirmu darbinieki var sniegt
atbalstu vairākos virzienos:
• Viņi var lasīt lekcijas par saviem uzņēmumiem, to darbu un ražošanas procesiem
• Viņi var asistēt pasniedzējiem, kuri vada kursus.
• Viņi var dot studentiem savu uzņēmumu mācību un pētnieciskos materiālus, kā arī vadīt
korporatīvos kursus un treniņus studentu auditorijai.
• Viņi var būt konsultatīvo komiteju locekļi un piedalīties konstruktīvā fakultātes un
studentu problēmu apspriešanā.
Arī mēs cenšamies veidot savas attiecības ar darba devējiem pēc šīs shēmas.
9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs
Ciešāka Informātikas katedras sadarbība ar līdzīgām studiju programmām realizēta ar
Ventspils Augstskolu, Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes Matemātikas un
informātikas institūtu, Rēzeknes Augstskolu, Liepājas Pedagoģisko Augstskolu, Boloņas
Universitāti (Itālija). Sadarbība realizēta šādos veidos:
• piedalīšanās zinātniskajās konferencēs (10.pielikums);
• kopēju zinātnisko publikāciju sagatavošana;
• atbalsts akadēmiskā personāla apmācīšanā (doktora studijas LU un RTU);
• atbalsts konkursa organizēšanā, lai komplektētu profesoru štatu fakultātē (LU, TSI,
RTU);
• zinātnisko kopprojektu realizēšana (LU, RA).
Daugavpils Universitātes maģistra studiju programma “Datorzinātnes” ir ļoti līdzīga Latvijas
Universitātes un Transporta un Telekomunikāciju Institūta atbilstošajai studiju programmai
(salīdzinājumu skat. 14. pielikumā).
Daugavpils Universitātes maģistra studiju programma “Datorzinātnes” atbilst Datorzinātņu
studiju programmas projekta 2001 (Computing Curricula 2001 project, CC2001) gala
atskaitei – Elektrības un Elektronikas Inženieru Institūta Datoru biedrības (The Computer
Society of the Institute for Electrical and Electronic Engineers, IEEE-CS) un Skaitļojamo
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Mašīnu Asociācijas (the Association for Computing Machinery, ACM) savstarpējs projekts,
lai izstrādātu pamatrekomendācijas datorzinātņu jomā. Šajā atskaitē ir datorzinātņu sadaļas
pārskats.
9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums
pa valstīm)
Nav.
9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs (sadalījums pa valstīm)
Nav.
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm)
Nav.

10. Studiju programmas attīstības plāns
Datorzinātņu studiju programmām, salīdzinot ar citu nozaru izglītības programmām, ir
vairākas raksturīgas īpatnības. Viena no tām ir saistīta ar nepieciešamību veikt nopietnas
izmaiņas datorzinātņu programmās katrus 2 – 4 gadus. Programmu straujajām pārmaiņām
nepieciešams īpašs aktivitāšu kopums, lai nodrošinātu nepieciešamo attīstību – savādāk pēc
dažiem gadiem programma novecosies.
Daugavpils Universitātes Informātikas katedra pievērš nopietnu uzmanību maģistra
akadēmisko studiju programmas attīstībai un pēdējo gadu laikā tika izveidots šāds maģistra un
bakalaura studiju programmu attīstības plāns (skat. 15. pielikumu).

2006. gada 4.aprīlī

Programmas direktors:
doc. S. Ignatjeva
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1. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
STUDIJU KURSU ANOTĀCIJAS
KURSA NOSAUKUMS

KURSA ANOTĀCIJA

TEORĒTISKO ATZIŅU
IZPĒTES OBLIGĀTIE
KURSI

Informācijas vadība

Informācijas pārvaldība (IP) spēlē būtisku lomu tikpat kā visās
jomās, kurās tiek izmantoti datori. Šī joma ietver informācijas
iegūšanu, pārvēršanu ciparu formā, atspoguļošanu, organizēšanu,
pārveidošanu un prezentēšanu; algoritmus efektīvai saglabātās
informācijas piekļūšanai un atjaunināšanai, datu modelēšanu un
abstrahēšanu, kā arī faila glabāšanas fiziskās metodes. Šī joma
ietver arī informācijas drošību, slepenību, vienotību, kā arī
aizsardzību sadalītā vidē. Studentiem jāprot attīstīt konceptuālos
un fiziskos datu modeļus; noteikt, kuras IP metodes ir atbilstošas
konkrētas problēmas risināšanai; jāprot izvēlēties un pielietot
atbilstošo IP lēmumu, kurš atspoguļo visus atbilstošos
ierobežojumus, tajā skaitā – mērogojamību un lietojamību.

Programmēšanas
paradigmas, valodas un
programmu izstrādes
sistēmas

Programmēšanas valoda ir programmētāja galvenā saskarne ar
datoru. Programmētājiem jāsaprot dažādi programmēšanas stili
nevis tikai jāzina, kā programmē kādā konkrētā programmēšanas
valodā. Kurss, protams, ietver objektorientētās programmēšanas
un dizaina problēmas, funkcionālo un loģisko programmēšanu,
skriptu valodas.

Datoru arhitektūra un
operētājsistēmas

Pēc šī kursa noklausīšanās studentiem jāzina operētājsistēmu
projektēšanas pamatproblēmas, operētājsistēmu vēsturiskā
attīstība, mūsdienu aktuālākās problēmas operētājsistēmu
projektēšanas jomā, tādas kā sadalītās sistēmas un datortīkli.

Datortīkli un komunikācijas

Šī kursa mērķis ir iemācīt vairāklīmeņu sadalītu sistēmu uzbūves
principus un izstrādi. Tas tiek darīts, iepazīstinot ar Interneta
komunikāciju pamatiem un klienta/servera risinājumu arhitektūru,
ieskaitot funkcijas un mijiedarbību starp pārlūkprogrammu, web
serveri, operētājsistēmu un failu sistēmām, starplīmeni, datubāzu
serveri un aplikāciju serveriem. Tiek aplūkotas dažādas
koncepcijas, tajā skaitā dažādi klienta/servera datu apstrādes
veidi, attāla pieslēguma metodikas un skriptu valodas HTML,
Dynamic HTML, XML, ASP, CGI un DCOM.

Programmnodrošinājuma
izstrāde

Šis kurss iepazīstina ar programmēšanas priekšmetu, aplūko
galvenās projektēšanas koncepcijas un principus, projektēšanas
pamatmetodes, objektorientētu analīzi un projektēšanu, uz
komponentēm balstītu skaitļošanu, programmatūras dzīves ciklu
un procesu modeļus. Tas kombinē vairākus ar vidēja apjoma
programmatūras sistēmas projektēšanu, ieviešanu un testēšanu
saistītas tēmas un praktisko pieredzi šāda projekta realizācijā
programmētāju komandas sastāvā.

Intelektuālās sistēmas

Studenti tiek iepazīstināti ar mākslīgā intelekta sistēmām: uz
zināšanām balstītajām sistēmām (ekspertsistēmas), skaitļojošo
intelektu (mākslīgie neironu tīkli, ģenētiskie algoritmi). Kursā
paredzēts apgūt lēmumu koku konstruēšanas etapus – koka
konstruēšana ar dažādiem sašķelšanas kritērijiem, koka testēšana,
lēmumu koku apgriešanas metodes, koku krusteniskā validācija.
Studenti iepazīstas ar algoritmiem CART, C4.5, CN2. Kursa
tēmas „Mākslīgie neironu tīkli” un „Ģenētiskie algoritmi”
iepazīstina šo mākslīgā intelekta jomu pamatjēdzieniem, tiek
apskatīti atsevišķi algoritmi.

TEORĒTISKO ATZIŅU
APROBĀCIJA
PIEDALĪŠANĀS
ZINĀTNISKO SEMINĀRU
UN PRAKTISKO
NODARBĪBU DARBĀ *

* Katram maģistra akadēmisko studiju programmas studējošajam
jāpiedalās semināros un praktiskajos darbos kopumā ne mazāk kā
10 kredītpunktu apjomā.

Diskrētās struktūras

Kursā paredzēts iepazīstināt ar diskrētās matemātikas pamatiem
no datorzinātņu jomas viedokļa, koncentrējot uzmanību uz
stingriem teorētiskiem pamatiem turpmākajam darbam. Tēmās
iekļauts: funkcijas, relācijas un kopas; pamatloģika; pierādījumu
metodes; skaitļošanas pamati; diskrētā varbūtība; ciparu loģiskās
un ciparu sistēmas.

Grafika un vizuālā
skaitļošana

Kursa mērķis ir attīstīt studentu spēju atšķirt dažādu līmeņu
grafiskā programmnodrošinājuma iespējas un aprakstīt katra
atbilstību. Sniegt teorētiskas atziņas un praktiskas iemaņas
datorgrafikas principos un metodēs, kā arī iepazīstināt ar
standartiem šajā jomā.
Kursa svarīgākās tēmas ir trīsdimensiju struktūru un notikumu
vizualizēšana uz grafiskā displeja (grafiskā veidā).

Sociālās un profesionālās
problēmas

Šī kursa būtība ir palīdzēt studējošajiem izprast kultūras, sociālās,
juridiskās un ētiskās pamatproblēmas, kas saistītas ar
datordisciplīnām. Datorzinātņu jomas profesionāļiem jāprot tikt
galā ar tādām problēmām kā hakeri, privātums, kritiskas drošības

programmatūra,
izmantošana.

ziņošana

par

pārkāpumiem

un

resursu

Formālās valodas un
kompilatori

Kurss iepazīstina studentus ar programmēšanas valodu
translēšanas teoriju un praksi. Kursa tēmu sarakstā iekļauts:
kompilatoru uzbūve, leksiskā analīze, sintaktiskā analīze, simbolu
tabulas, paziņojumu apstrāde, atmiņas vadība, koda ģenerēšana un
optimizēšanas metodes.

Cilvēka un datora
mijiedarbība

Šajā kursā studentus iepazīstina ar cilvēka un mašīnas savstarpēji
saistītiem faktoriem, kuri ietekmē datorsistēmu dizainu un dialogu
ar šīm sistēmām; ar teoriju un pētījumiem psiholoģisko faktoru
jomā, kuri jāizskata, projektējot interaktīvās datorsistēmas. Īpašs
akcents ir uz zināšanu attīstību cilvēka uzvedības psiholoģiskajos
aspektos, atmiņu, problēmu risināšanu un valodu, un uz to, kā šie
procesi ietekmē cilvēka un datorsistēmu mijiedarbību.

Algoritmi un sarežģītība

Šajā kursā tiek izskatītas problēmas no vairākām jomām, tādām
kā – datu strukturēšana, algoritmu projektēšana, grafu algoritmi
un skaitļojumu ģeometrija. Akcentēta tiek šādu tēmu apgūšana:
paplašinātās datu struktūru metodes, algoritmu projektēšana un
algoritmu analīze. Starp apskatāmajām tēmām ir iekļauts:
algoritmiskās analīzes pamati, algoritmiskās stratēģijas, galvenie
skaitļošanas pamati, dalītie algoritmi, paplašināto algoritmu
analīze, kriptogrāfiskie algoritmi, ģeometriskie algoritmi,
paralēlie algoritmi.

Datorstatistika

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par sarežģītākām
statistikas metodēm un iepazīstināt ar šo metožu realizēšanas
programmnodrošinājuma izmantošanu.
Veicināt studentu spēju klasificēt un noteikt dimensiju
samazināšanas problēmas, kā arī iemācīt studentus definēt
klasifikācijas un dimensiju reducēšanas problēmas un izvēlēties
un pielietot atbilstošās problēmu risināšanas metodes, pielietot
soļu algoritmus labākā modeļa konstruēšanai, izmantot intensīvās
datoru metodes klasisko uzdevumu risināšanai, izmantot
atbilstošu statistikas programmnodrošinājumu.

Informācijas aizsardzība

Studenti apgūst mūsdienu datorsistēmu aizsardzības apiešanu, tajā
skaitā programmatūras uzlaušanas realizāciju, vājo vietu
meklēšanu datortīklu aizsardzības mehānismos, kā arī efektīvas
metodes, kā stāties pretī šīm tehnoloģijām. Tiek aplūkoti detalizēti
realizācijas mehānismi galvenajiem attālo uzbrukumu veidiem
TCP/IP protokoliem un Interneta infrastruktūrai.

Lietišķo programmu attīstība
Klients/ Serveris
tehnoloģijās

Multimediju tehnoloģijas

Programmas galvenais akcents ir sadalītas N-līmeņu
klienta/servera arhitektūras apgūšana un izpēte. Šī arhitektūra
izmanto daudzus klientus un mērogojamas servera puses
tehnoloģijas, lai radītu augstas veiktspējas sistēmas, kas tiek
mērogotas uz vairākiem serveru līmeņiem.
Programmēšanas kurs bezvadu programmatūras izstrādei
mobilām ierīcēm (piemēram, mobilajiem telefoniem, divvirzienu
peidžeriem un plaukstdatoriem), lai piekļūtu uzņēmuma līmeņa
datorsistēmām. Akcents tiek likts uz Java un XML mobilas
programmatūras izstrādei, un uz J2EE tehnoloģijām servera puses
servisiem J2EE aplikāciju serveros un citās uzņēmuma līmeņa
infrastruktūrās, piemēram, Web serveros, CORBA serveros,
pārkodējošos portālos un Web servisos. Laboratorijas darbi sastāv
no mobilo aplikāciju un servera-puses servisa rakstīšanas.

Izmantojot SGML, HTML, XML standartus, tiek izskatīta lietišķo
programmu izstrāde. Darbs, izmantojot mūsdienu multimediju
programmas. Multimediju lietišķo programmu izstrāde
informācijas ierakstīšanai uz CD-ROM, DVD-ROM un
izvietošanai Internet tīklā reālā laika režīmā.

PĒTĪJUMU REZULTĀTU
APROBĀCIJA

Programmēšanas projekti

Informātikas katedras akadēmiskais personāls ir pārliecināts, ka
visiem maģistriem ir svarīgi veikt kādu būtisku komandas
projektu, kas paredz gan projektēšanu, gan arī realizēšanu. Ir
vairākas realizējamas stratēģijas šāda veida praktiskas pieredzes
gūšanai. Atsevišķos gadījumos ir iespējams strādāt ar vietējām
firmām. Taču visbiežāk šādu projektu pieredzi Informātikas
katedra palīdz iegūt, izmantojot izglītības struktūras.

Multimediju projekts

Šāda projekta izstrāde ļauj apvienot zināšanas, kas iegūtas kursu
“Multimediju tehnoloģijas”, “Grafika un vizuālā skaitļošana”,
“Cilvēka un datora mijiedarbība” ietvaros.
Studentiem jāizstrādā multimediju lietišķā programma.

Publikāciju sagatavošana un
uzstāšanās konferencēs

Studiju laikā studējošajiem savu pētījumu rezultāti jāapkopo
referātos vismaz divās konferencēs. Studenti var piedalīties ar
saviem ziņojumiem ikgadējā studentu zinātniskajā konferencē,
reģionālās un starptautiskās konferencēs gan Latvijā, gan
ārvalstīs.

PRAKSE

Lektora prakse

Prakse fakultātē paredz vai nu lekciju vadīšanu, vai semināru

organizēšanu, vai arī praktisko vai laboratorijas darbu veikšana
saistībā ar sava maģistra darba tēmu.
PĒTNIECISKAIS DARBS

Maģistra darbs

Populārākais maģistra darba modelis ir studenta pilnībā izstrādāts
programmprodukts, kurš atbilst visām starptautiskām un Latvijas
prasībām, kas tiek izvirzītas programmproduktiem.
Cits modelis, vēlamāks un tajā pat laikā arī sarežģītāks –
patstāvīgs zinātnisks pētījums.

2. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
INFORMĀTIKAS KATEDRAS TEHNISKĀ BĀZE

NOSAUKUMS
9 datori
14 datori
19 datori
12 datori
14 datori
5 datori
12 datori
8 datori
1 portatīvais dators +1
4 printeri
2 printeri
3 skaneri
Wacom 9×12 tablet
digitizer with pen and
drivers
UPS-8
Dators darbam ar video

Dators darbam ar audio

RAKSTURLIELUMI
PIV HT 2.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 19” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-RW, skaņas kartes
PIV 2.4 GHz, 512 Mb DDR RAM, 40 Gb HDD, 17” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-ROM, skaņas kartes
PIV 1.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 20 Gb HDD, 17” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-ROM, skaņas kartes
PIII 800, 256 Mb SDRAM, 10 Gb HDD, 17“ monitori, klaviatūras,
peles, 100 Mb Ethernet, DVD-ROM, skaņas kartes
PIII 700, 256 Mb SDRAM, 60 Gb HDD, 17“ monitori, klaviatūras,
peles, 100 Mb Ethernet, skaņas kartes
P 133, 32 Mb RAM, 2 Gb HDD, 15“ monitori, klaviatūras, peles,
100 Mb Ethernet
PC 386, 8 Mb RAM, 400 Mb HDD, 15” monitori, klaviatūras,
peles, 10 Mb Ethernet
PC 286, 1 Mb RAM, 40 Mb HDD, 14” monitori, klaviatūras, peles,
3.5” FDD
Centino 1.7, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 15 XGA TFT,
DVD/CD-RW, 100 Mbit Ethernet
HP Laser Jet 4L, HP Laser Jet 1200
HP Desk Jet 1220C
HP Scan Jet 3c

SMART
PIV 1.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 20 Gb HDD, 17” monitors,
klaviatūra, pele, 100 Mb Ethernet, skaņas karte, video karte Matrix
DigiSuite LE, CD-ROM
P 166 MMX, 64 Mb SDRAM, 2Gb HDD, 15“ monitors, klaviatūra,
pele, 10 Mb Ethernet, CD-ROM, skaņas karte

3. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
STUDIJU GRAFIKS 2004./2005.G.

I kurss
2004.g.
Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

05.09.
12.09.
19.09.
26.09.
03.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
07.11.
14.11.
21.11.
28.11.
05.12.
12.12.
19.12.

11.10.

01.11.
15.11.
29.11
13.12.

2005.g.
Janvāris

09.01.
16.01.

10.01.
17.01.

Februāris

06.02.
13.02.
20.02.
27.02.
05.03.
12.03.
19.03.
26.03.
02.04.
16.04.
23.04.

07.02.
14.02.

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

07.05.
14.05.
21.05.
28.05.
04.06.
11.06.
18.06.

28.02
06.03.
20.03.
27.03.
17.04.
24.04.

15.05.
22.05.

12.06.
19.06.

II kurss
2004.g.
Septembris

Oktobris

05.09.
12.09.
19.09.
26.09.

- eksāmenu sesija
- eksāmenu sesija

06.09
20.09.
04.10.
11.10.

- eksāmenu sesija
- eksāmenu sesija
- eksāmenu sesija

18.10
Novembris

01.11.
15.11.
29.11
13.12.

Decembris

2005.g.
Janvāris

09.01.

10.01.
17.01.

Februāris
Marts
Aprīlis
12.04. – 18.04.
Maijs
Jūnijs

04.06. – 19.06.

- eksāmenu sesija
- eksāmenu sesija
- maģistra darba izstrādāšana
- maģistra darba izstrādāšana
- maģistra darba izstrādāšana
- pirmsaizstāvēšana
- maģistra darba izstrādāšana
- noslēguma pārbaudījumi

DMF dekāns

A.Salītis

Informātikas katedras vadītājs

P.Drozdovs

Programmas direktore

S.Ignatjeva

4. pielikums
Maģistra pilna laika studiju programmas „Datorzinātnes” (progr. kods 4548100)
studiju plāns 2004./2005.st.g.
Studiju kurss

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība

Kursa pārbaudes forma
(semestra numurs)
Eksāmens
Ieskaite

2

.

Kontaktstundu skaits

KP

6

Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas

1

4

1

5

Datortīkli un komunikācijas

2

6

Programmnodrošinājuma izstrāde

2

5

Intelektuālās sistēmas

2

4

Kopā

Lekcijas

Prakt.n.,
semināri

96
6(KP)
64
4(KP)
80
5(KP)
96
6(KP)
80
5(KP)
64
4(KP)

32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)
32
2(KP)

64
4(KP)
32
2(KP)
48
3(KP)
64
4(KP)
48
3(KP)
32
2(KP)

Kontaktstundu sadalījums pa semestriem
1.studiju gads
1.sem.
2.sem.
64
4(KP)
64
4(KP)
80
5(KP)
32
2(KP)

32
2(KP)

64
4(KP)
80
5(KP)
64
4(KP)

1. Teorētisko atziņu aprobācija
Piedalīšanās zinātnisko semināru un
praktisko nodarbību darbā*
Formālās valodas un kompilatori

2

2

32
2(KP)

16
1(KP)

16
1(KP)

32
2(KP)

Cilvēka un datora mijiedarbība

2

2

16
1(KP)

3

2

Informācijas aizsardzība

1

16
1(KP)
20
2(KP)
16
1(KP)
24
2(KP)
16

32
2(KP)

Datorstatistika

32
2(KP)
20
2(KP)
32
2(KP)
48
4(KP)
32

Multimediju tehnoloģijas

3

2
4

Programmatūras izstrādes tehnoloģijas MS

1

2

16
1(KP)
24
2(KP)
16

2.studiju gads
3.sem.
4.sem.

20
2(KP)
32
2(KP)
48
4(KP)
32

DotNet pamatā

2(KP)

1(KP)

1(KP)

2(KP)

* Katram maģistra akadēmisko studiju programmas studējošajam jāpiedalās semināros un praktiskajos darbos kopumā ne mazāk ka 10 kredītpunktu apjomā.

2. Pētījumu rezultātu aprobācija
Programmēšanas projekti

2

5

Multimediju projekts

3

5

32
2(KP)
16
2(KP)

48
3(KP)
16
3(KP)

48
3(KP)

32
2(KP)
32
5 (KP)
5(KP)

5

Publikāciju sagatavošana un uzstāšanas
konferencēs
3.

80
5(KP)
32
5(KP)

Prakse

Lektora prakse
Maģistra darba izstrāde

Kopā

3

5

20
5(KP)

20
352

336

120

12
20(KP)
12

5. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
MAĢISTRA DARBU SARAKSTS (2005)
Vārds

Oļegs

Oksana

Aleksandrs

Gunārs

Vladimirs

Arkādijs

Vitālijs

Boriss

Irina

Janīna

Inese

Uzvārds

Maģ.darba tēma

Maģ.darbs

Izteiksmju interpretācija

6 (gandrīz labi)

Rastra attēlu fraktālā saspiešana

8 (ļoti labi)

Programmatūra fizikas virtuālam
praktikumam

10 (izcili)

Programmproduktu izstrāde ar
maināmu funkcionalitāti no lietotāja
puses
Biznesintelektuālās sistēmas

6 (gandrīz labi)

Automatizēta mācību saraksta
sastādīšana skolā

9 (teicami)

Web-lappušu izstrāde
programmēšanas valodā C#

8 (ļoti labi)

Datoru konfigurācijas atlase ar
mākslīgo neironu tīklu
palīdzību
Agletu izmantošanas iespējas
sadalītās sistēmās

7 (labi)

Bojaruns

Dembovska

Kaļiņins

Malnačs

8 (ļoti labi)

Vagels

Žarinovs

Žuselis

Maškancevs

8 (ļoti labi)

Čukrejeva

Stundu saraksts Latgales Transporta
un sakaru tehniskajai skolai

5 (viduvēji)

Moderno informācijas tehnoloģiju
izmantošana Daugavpils
Universitātes lietvedībā

8 (ļoti labi)

Rimjāne

Ribicka

6. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
Zināšanu vērtēšanas kritēriji
PUNKTI

VĀRDISKAIS
NOSAUKUMS

SKAIDROJUMS

10

izcili

9

teicami

8

ļoti labi

7

labi

6

gandrīz labi

5

viduvēji

4

gandrīz viduvēji

3

vāji

2

ļoti vāji

1

neapmierinoši

zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas prasības,
liecina par patstāvīgiem pētījumiem, par problēmas dziļu
izpratni
pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta
prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas
pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču
reizēm trūkst dziļākas izpratnes un spējas zināšanas
patstāvīgi piemērot sarežģītākiem jautājumiem
apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus
konstatējami arī atsevišķi mazāk svarīgi trūkumi zināšanu
apguvē
apgūtas studiju programmas prasības, taču konstatējama
atsevišķu lielāku problēmu nepietiekami dziļa izpratne
visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī
konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekami dziļa
izpratne
vairumā apgūtas studiju programmas prasības, bet
konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekama
izpratne un grūtības ar iegūto zināšanu praktisko
izmantošanu
apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām
problēmām, taču nav spēju tās praktiski izmantot
apgūtas virspusējas zināšanas par atsevišķām priekšmeta
problēmām, taču citās svarīgās problēmās pilnīgi trūkst
orientācijas
nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku

7.pielikums
Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā?

3 9,52%

Valid

1- pilnīgi apmierina
2- pamatā apmierina
3- daļēji apmierina
Total

Frequency

Percent

3
16
2
21

14,3
76,2
9,5
100,0

1

14,29%

76,19%

2

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?

Valid

1- pietiekams
2- nepietiekams
Total

Frequency
12
9
21

Percent
57,1
42,9
100,0

2
42,86%
57,14%
1

Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

2 4,76%

Valid

1- jā, bieži
2- jā, bet reti
Total

Frequency

Percent

20
1
21

95,2
4,8
100,0
95,24%

1

Vai Jūs studiju procesā izmantojat internetu?

Valid

1- jā, bieži

Frequency

Percent

21

100,0

100,00%

1

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

2

Valid

1- jā
2- nē
Total

Frequency
16
5
21

Percent
76,2
23,8
100,0

23,81%

76,19%

1

Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams?

Valid

1- jā
2- nē
Total

Frequency
11
10
21

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

Percent
52,4
47,6
100,0

2

47,62%

52,38%

1

2

Valid

1- apmierinoša
2- neapmierinoša
Total

Frequency

Percent

16
5

76,2
23,8

21

100,0

23,81%

76,19%

1

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu kopumā?

3

Valid

1- apmierinoši
2- neapmierinoši
3- cita atbilde
Total

Frequency
16
1
4
21

Percent
76,2
4,8
19,0
100,0

19,05%
2 4,76%

76,19%

1

8. pielikums
Daugavpils Universitāte
Informātikas katedra
Parādes 1, 414. aud.
Daugavpils, LV 5400
Latvija
mmc@dau.lv

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA "DATORZINĀTNES"
DARBA DEVĒJA ANKETA

1. Sniedziet, lūdzu, nedaudz informācijas par Jūsu organizāciju:
Nosaukums
Galvenā biroja atrašanās vieta
Darbības joma
2. Vai Jūsu organizācijā ir darbinieki ar maģistra grādu datorzinātņu jomā?
Jā
Nē

Skaits

3. Vai Jūs, pieņemot jaunus darbiniekus savā organizācijā, dodiet priekšroku
cilvēkiem ar maģistra grādu datorzinātņu jomā?
Jā
Nē
4. Vai Jūs esat ieinteresēti savu darbinieku kvalifikācijas celšanā, veicot
apmācību maģistrantūrā datorzinātņu jomā?
Jā
Nē
5. Vai Jūs veicinātu savu darbinieku apmācību maģistrantūrā datorzinātņu jomā:
Sponsorējot finansiāli
Jā
Nē

Sniedzot iespēju apmeklēt nodarbības
Jā
Nē

6. Novērtējiet studiju kursus zemāk redzamajā sarakstā pēc to svarīguma pakāpes
darbam Jūsu organizācijā (pēc piecu baļļu sistēmas)
Studiju kursa nosaukums

Kursa svarīgums

Datu bāzu tehnoloģijas
Objektorientētā analīze, projektēšana un programmēšana
Objektorientētās lietišķās programmas
Multimediju tehnoloģijas
Datortīkli
Datorgrafika un animācija
Matemātiskā modelēšana
Datoru drošība
Datoru aparātnodrošinājums
Operētājsistēmas
CASE tehnoloģijas. Informācijas sistēmu projektēšanas
mūsdienu metodes un līdzekļi
Strukturizētā pieprasījumu valoda SQL
Intelektuālās sistēmas
Programmēšanas projekti
Formālās specifikācijas
7. Kuru studiju kursu ieviešanu maģistrantūras programmā no zemāk
uzskaitītajiem Jūs uzskatītu par nepieciešamu. Novērtējiet to svarīgumu piecu
baļļu sistēmā

Studiju kursa nosaukums

Kursa
svarīgums

Kompilatoru konstruēšana
Sistēmprogrammēšana
Ekonomiskās darbības matemātiskais un informatīvais nodrošinājums

8. Ja Jūs esat ieinteresēti turpmākā sadarbībā ar Daugavpils Universitātes
Informātikas katedru, norādiet, lūdzu, kontaktkoordinātes.

9. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
DARBA DEVĒJU SARAKSTS

ORGANIZĀCIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Valmieras Pārgaujas Ģimnāzija
Ķekavas vidusskola
Rēzeknes 2.vidusskola.
Valsts Ieņēmumu dienests
SIA "Selena L", Rēzekne
ZS 34. kājnieku bataljons
Rēzeknes Ģimnāzija
LTK
PAS "Siltums", Rēzekne
Logopēdiskā internātskola
Daugavpils16.vidusskola.
Tieslietu Ministrija
Educations pārvalde
SIA "Latinsoft" māc.centrs
Daugavpils 5.pamatskola
Krievu Ģimnāzija

ORGANIZĀCIJA
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

LCS SIA
Daugavpils Poļu vidusskola
Valsts darba inspekcija
Skrudalienas pamatskola.
Aknīstes vidusskola
DU datoru mācību kursi
DU ITC
SIA "TSF&"
Preiļu valsts ģimnāzija
Viļānu vidusskola
SIA "LatInSoft"
VRS DAP, Rīga
DU
AS "Latvijas Krājbanka"
SIA "Digitalia"
SIA "Promis"

10. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs (2004./2005.st.g.)
Bogdanova N. Designing of Academic Courses on Base the Technology of Designing of Information
Systems. 7th International Generative Art Conference “GA2004”. – Milano, Politecnico di Milano,
December 14-16, 2004.
Boļakova I. Starptautiskā zinātniskā konference “MENDEL’2004”, Brno, Čehija. „Knowledge
Acquisition by Inductive Learning Methods” 2004.g.16.- 18.jūnijs
Boļakova I. Starptautiskā zinātniskā konference “MENDEL’2005”, Brno, Čehija.
„Classification of Statistical Data Using Inductive Learning Algorithms” 2005.g. 15.- 17.jūnijs
Boļakova I. Seminārs „Uzņēmējdarbība un universitāte”, Latvijas Universitāte sadarbībā ar
Lielbritānijas vēstniecību Latvijā 2004.g. 9.septembris
P. Drozdov, V. Pashkevich . Physics on DVD MPTL9 Multimedia in Physics Teaching and learning
,Workshop of the European Physical Society, Austria, Graz, September 13 -15, 2004
P.Drozdov, S.Ignatjeva: Organization of Students’ Teamwork at a Multimedia Project, 4th
International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC.", Daugavpils, May 18-21, 2005
Bogdanova N The use of information technologies for the analysis and design of the methodology for a study
course of computer graphics. 4th International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC.",
Daugavpils, May 18-21, 2005
Ignatjeva S., Liberts G. Interactive screen tools of advanced physical experiment. MPTL9
Multimedia in Physics Teaching and learning ,Workshop of the European Physical Society
September 13 -15, 2004, Graz, Austria
Ignatjeva S. Java Programming for Artists. GENERATIVE ART 2004 7th International Conference
and Exhibition , December 13 -16, 2004, Milan, Italia
Edvīns Puzinkevičs "Реализация на персональном компьютере модели управления запасами
транспортного предприятия" 8. zinatniski praktiskas un macibu metodiskas konferences.
“ZINATNE UN TEHNOLOGIJA – SOLIS NAKOTNE”, 2005. gada 17 decembri
Ignatjeva S. Data mining in business. 2nd International Conference „ Information Society and Modern
Business” July 1-2, 2005 Ventspils University College
Eriks Jerockis. Regional information technology projects. 2nd International Conference „ Information
Society and Modern Business” July 1-2, 2005 Ventspils University College
Nellija Bogdanova. The use of information technologies for the analysis and desigbn of the
methodology for study course of computer graphics. 2nd International Conference „ Information
Society and Modern Business” July 1-2, 2005 Ventspils University College
Pavels Drozdovs. CAD/CAM/CAE/PLM methodology. . 2 nd International Conference „ Information
Society and Modern Business” July 1-2, 2005 Ventspils University College

11. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PUBLIKĀCIJAS (2004./2005.ST.G)
Bogdanova N. Designing of Academic Courses on Base the Technology of Designing of
Information Systems // Proceedings of 7th International Generative Art Conference
“GA2004”. – Milano, Politecnico di Milano, 2004. pp.45-50.
Ignatjeva S., Liberts G. Interactive screen tools of advanced physical experiment. MPTL9
Multimedia in Physics Teaching and learning ,Workshop of the European Physical Society
September 13 -15, 2004, Graz, Austria, Abstracts .
Ignatjeva S. Java Programming for Artists. GENERATIVE ART 2004 7th International
Conference and Exhibition , 2004, Milan, Italia, 25-30.
Boļakova I., Starptautiskā zinātniskā konference “MENDEL’2004”, Brno, Čehija. „Knowledge
acquisition by inductive learning methods”, proceedings of 10th International Conference on
Soft Computing, 178-181
Boļakova I., Starptautiskā zinātniskā konference “MENDEL’2005”, Brno, Čehija.
„Classification of Statistical Data Using Inductive Learning Algorithms”, proceedings of 11th
International Conference on Soft Computing, 69-72
P.Drozdov, S.Ignatjeva: Organization of Students’ Teamwork at a Multimedia Project, 4th
International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC.", Daugavpils, , 2005, 430437.
Bogdanova N. (2005). The use of information technologies for the analysis and design of the
methodology for a study course of computer graphics. Proceedings of 4th International
conference “Person. Colour. Nature. Music”. Daugavpils, 409 – 423.

12. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
INFORMĀTIKAS KATEDRAS PERSONĀLA SERTIFIKĀTU SARAKSTS
CISCO Sertifikāti

Imants Žilvinskis
Edvīns Puzinkevičs
Miervaldis Mendriks

-

ECDL Sertifikāti

Ieva Boļakova
Olga Perevalova
Nellija Bogdanova
Inna Senkeviča
Vija Vagale
Andris Vagalis
Vija Jankoviče
Vilnis Vanaģelis

BRAINBENCH Sertifikāti

Edvīns Puzinkevičs
Aptitude Octoder 18, 2000
Edvīns Puzinkevičs
-

Sertifikāti

instruktors
1 semestris
1 semestris

Programmer/Analyst
Math Fundamentals.

Ieva Boļakova
- ‘9th Estonian Winter
School in Computer Science 2004’ 2004.
Ieva Boļakova
- ‘3rd Estonian Summer
School in Computer and System Science’2004.
Ieva Boļakova
- ‘ES strukturālo fondu
projektu vadīšana’ Nr. 110, 2004.g. 02.-04.11. un 10.11.11.
Olga Perevalova
- "E-kurss Datoru
praktiskā lietošana programmēšanas apmācībai un
lietojumprogrammatūras apgūšanai" RTU, TA Nr
000843, 08.07.2004.
Inna Senkeviča
- 01.09.2005. - Microsoft
Office Specialist. Microsoft Access 2000.
Inna Senkeviča
- 16.12.2005. - Certificate of
Achievement. MS Approved Course. 2074: Designing
and Implementing OLAP solutions using Microsoft
SQL Server 2000.
Edvins Puzinkevičs
- Developing and
Implementing Web pplications with Microsoft Visual
C# .NET and Microsoft Visual Studio .NET. Candidate
ID SR2103314. Registration: M6FDUS502D
Ieva Boļakova
Sertifikāts par dalību
Igaunijas ziemas datorskolā ‘10th Estonian Winter
School in Computer Science 2005’, postera prezentācija
„Classification trees as a tool to acquire knowledge

for expert systems”

13. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
LICENZĒTĀ PROGRAMMNODROŠINĀJUMA SARAKSTS

LICENSES
Windows NT Server 4.0
Access for server
Windows NT Workstation
Windows 2000 Pro
Windows XP Pro
Microsoft Office 2000 Pro OLP A AE
Microsoft BackOffice Server
MS Visual Studio 6.0
ORACLE
Borland C++ Builder Professional
Borland Delphi 5.0 Professional
Painter 6.0 software EDU
Corel Draw 10.0 software EDU upgrade
Photoshop 7.0 software EDU upgrade
Macromedia Director 7.0 EDU
AutoCAD LT 2002
3DMAX 4.0

SKAITS
2
25
14
58
23
64 +23
10 (client)
12
OAI
12
12
8
10
12
1
15
15

14. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmas "Datorzinātnes"
salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
LATVIJAS
PROGRAMMA

UNIVERSITĀTES

STUDIJU

DAUGAVPILS

UNIVERSITĀTES

STUDIJU

PROGRAMMA

Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Obligātie kursi (A daļa)
Objektorientētā programmēšana un C++
Objektorientētā analīze un modelēšana
Ikgadējs kursa darbs

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daļa)
Algoritmi, automāti un formālās valodas
Angļu valoda kā svešvaloda
Biznesa modelēšanas valodas un līdzekļi –
reāls piemērs
Datu bāzu pamati
Lietvedības automatizācija
Objektorientētā analīze un modelēšana
Sistēmu projektēšana
Biznesa pamati
Projektu vadība
Efektīvu datu pārraides tīklu konstruēšana un
analīze
Datu aizsardzība un kriptogrāfija
Informācijas sabiedrība
Informācijas sistēmu projektēšana
Metamodeļi un formālās specifikācijas
Algoritmiskās metodes mākslīgajā intelektā
Oracle
UML un tā lietišķās programmas
Biznesa procesu reinženierija
Datorgrafika
Kompilatori
Operētājsistēmas
Programmnodrošinājuma
kvalitāte
Specifikāciju valodu principi

Teorētisko atziņu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitļošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežģītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišķo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloģijās
Multimediju tehnoloģijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maģistra darbs

Maģistra darbs

TRANSPORTA

UN
TELEKOMUNIKĀCIJU
INSTITŪTA STUDIJU PROGRAMMA

DAUGAVPILS

UNIVERSITĀTES

Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Obligātie kursi (A daļa)
Objektorientētās datu bāzes
Programmēšana objektorientētā vidē
Datortīklu programmēšana 2
Datorstatistika
Mūsdienu
atvērtās
sistēmas
Programmnodrošinājuma izstrāde valodā Ada
95
Intelektuālās sistēmas
Skaitļošanas procesu teorija un struktūras
Pedagoģijas pamati
Datortīklu drošība
Optimizācijas teorija
Mākslīgie neironu tīkli
Web-programmēšana 2

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daļa )
Pilnīga kvalitātes pārvaldība
Pētījumu metodoloģija
Datortīklu operētājsistēmas
Mūsdienu datortīkli
Datortīklu analīze un projektēšana
Lēmumu pieņemšanas metodes un algoritmi

Teorētisko atziņu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitļošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežģītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišķo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloģijās
Multimediju tehnoloģijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maģistra darbs

Maģistra darbs

STUDIJU

PROGRAMMA

DU Datorzinātņu maģistra programmas apjoms un saturs atbilst arī starptautiskajiem
standartiem, kurus apstiprina Daugavpils Universitātes studiju programmas un
atsevišķu Eiropas Savienības un ASV izglītības iestāžu studiju programmu
salīdzinošā analīze.

IMPĒRIJAS ZINĀTNES KOLEDŽAS STUDIJU DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU
PROGRAMMA, LONDONAS TEHNOLOĢIJAS PROGRAMMA
UN MEDICĪNAS UNIVERISTĀTE
Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”
Obligātie kursi (A daļa)
Datoru arhitektūra
Operētājsistēmu koncepcijas
Programmēšana
Objektorientēto programmu dizains
Laboratorijas darbs skaitļošanā
Loģiskā un deklaratīvā programmēšana

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daļa)
Programmnodrošinājuma izstrāde
Mākslīgais intelekts
Datu bāzes
Datortīkli un sadalītās sistēmas
Grafika
Uzdevumu paralēlais risinājums
Loģiskās programmēšanas prakse
Paralēlā un sadalītā programmēšana
Izpildes analīze
Multimediju sistēmas
Zināšanu vadības paplašinātās metodes

Teorētisko atziņu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitļošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežģītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišķo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloģijās
Multimediju tehnoloģijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maģistra darbs

Maģistra darbs

DIENVIDKALIFORNIJAS

UNIVERSITĀTES DAUGAVPILS

STUDIJU PROGRAMMA

UNIVERSITĀTES

STUDIJU

PROGRAMMA

Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”
Obligātie kursi (A daļa)
Skaitļošanas teorija
Operētājsistēmas
Programmēšanas valodu translēšana
Datorsistēmu organizācija

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daļa)
Paplašinātās operētājsistēmas
Mākslīgais intelekts
Kompilatoru projektēšana
Programmēšanas
valodas
projektēšanas
problēmas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Datu bāzu sistēmas
Datorsistēmu arhitektūra
Galīgo automātu teorija
Ievads robottehnikā
Ievads datortīklos
Skaitliskās metodes
Datorgrafika
Failu un datu bāzu vadība
Skaitliskā analīze un skaitļojumi
Programmnodrošinājuma
vadība
un
ekonomika
Datoru komunikācijas

Teorētisko atziņu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitļošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežģītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišķo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloģijās
Multimediju tehnoloģijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maģistra darbs

Maģistra darbs

15. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
Bakalaura un maģistra studiju programmas "Datorzinātnes" attīstības plāns

Attīstības plāns sastāv no sešiem līmeņiem.

Stratēģija
labākā varianta
sasniegšanai
Labākā varianta izvēle
Kritēriji labākā varianta izvēlei
Vairāki programmas analīzes varianti
Datorzinātņu tendenču analīze
Programmas patreizējās situācijas analīze
Pirmais līmenis “Programmas patreizējās situācijas analīze” ietver šādas aktivitātes:
• nepārtraukta studiju procesa kontrole;
• kvalitātes kontroles sistēmas ieviešana;
• salīdzinājums ar līdzīgām programmām citās augstskolās;
• regulāra maģistra studiju programmas apspriešana Studiju Padomē;
• vērtējumu rezultātu analizēšana.
Otrais līmenis “Datorzinātņu tendenču analīze” ietver šādas aktivitātes:
• programmnodrošinājuma attīstības tendenču novērtēšana;
• aparātnodrošinājuma attīstības tendenču novērtēšana;
• piedalīšanās datorzinātņu nozares konferencēs;
• piedalīšanās starptautiskos projektos;
• sadarbība ar informācijas tehnoloģiju firmām.
Trešais līmenis “Vairāki programmas analīzes varianti” ietver šādas aktivitātes:
• daudzi programmas attīstības varianti, ņemot vērā datorzinātņu jomas
tendences un patreizējo cilvēku un materiālo resursu stāvokli;
• prognoze par nākotnē nepieciešamo programmatūru, aparatūru un cilvēku
resursiem katram no variantiem;
• dažādu alternatīvu izmaksu analīze.

Ceturtais līmenis „Kritēriji labākā varianta izvēlei” ietver šādas aktivitātes:
• kritēriju saraksta izveide par programmas attīstības lemšanu;
• atgriezeniskā saite ar absolventiem, darba devējiem, informācijas tehnoloģiju
firmām kritēriju apspriešanai;
• programmas kvalitātes svarīgākā kritērija izvēle.
Piektais līmenis „Labākā varianta izvēle” ietver šādas aktivitātes:
• darbojošos kritēriju pielietošana alternatīvām;
• labākās alternatīvas izvēle.
Sestais līmenis „ Stratēģija labākā varianta sasniegšanai” ietver šādas aktivitātes:
• to darbību saraksta sastādīšana, kuras nepieciešamas, lai sasniegtu formulētos
uzdevumus;
• darbu sadale starp darbiniekiem;
• nepieciešamo resursu konstatēšana;
• lēmuma akceptēšana par resursu sadalījumu;
• darbu savlaicīga plānošana;
• darbu izpilde;
• izpildes kontrole;
• informācijas apmaiņas organizēšana starp iesaistītajiem dalībniekiem.
Tāds attīstības plāns nodrošina studiju programmai "Datorzinātnes" nepieciešamo
elastīgumu un garantē programmas ātru modernizēšanu, kas ir svarīgs datorzinātņu
programmu kvalitātes nodrošināšanas kritērijs.
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi.
Izmaiņas, ja tādas ir.
Atbilstoši absolventu vēlmēm viņu kvalifikācijas celšanai Daugavpils Universitātes
Informātikas katedra piedāvā bakalaura studiju programmu apgūšanu, lai tālāk varētu
turpināt studijas arī maģistrantūrā. Šis uzdevums DU Informātikas katedrā tiek
uzskatīts par prioritāti, jo mūsdienās datorzinātņu jomas attīstība noris ļoti strauji un
zināšanas, kas tiek iegūtas Universitātē, jāatjauno turpat vai katrus 3 – 5 gadus.
Tālākai speciālistu profesionālajai izaugsmei nepieciešama augstāka līmeņa atbilstoša
izglītība un maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” galvenais uzdevums ir
sagatavot profesionālus speciālistus augstākā līmenī nekā bakalaurus.
Daugavpils Universitātes Informātikas katedrai ir līderpozīcijas vairākās datorzinātņu
jomās valsts mērogā, kas garantē augstu maģistru sagatavošanas līmeni. Jāatzīmē, ka
maģistru sagatavošanai ir būtiskas atšķirības no bakalauru sagatavošanas – prasības
maģistru darbiem ir augstākas, maģistra darbos jābūt aktuāliem pētījumiem ar
jauniem rezultātiem un to teorētiskajai un rakstiskajai daļai jābūt atbilstošai mūsdienu
aktualitātēm. Tajā pat laikā maģistra darbi ļoti lielā mērā veicina Informātikas
katedras darbības attīstību – ļoti bieži maģistra darbos tiek izskatītas problēmas, kuras
nav iekļautas Informātikas katedras darbinieku pētījumu laukā. Un tādā veidā šie
maģistra darbi ir viens no katedras attīstības veicināšanas avotiem.
Tas kopumā ir par iemeslu īpašai uzmanībai, kas tiek veltīta maģistru sagatavošanai
DU Informātikas katedrā. Maģistru sagatavošanai DU Informātikas katedra pieaicina
arī speciālistus no dažādām privātkompānijām, pasniedzējus no Latvijas un Eiropas
universitātēm speciālu kursu vadīšanai.
Galvenais maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” uzdevums ir, balstoties uz
bakalauru studiju programmu, sagatavot augsta līmeņa speciālistus datorzinātņu jomā
ar dziļām teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaņām, spējīgus neatkarīgi
pieņemt lēmumus un veikt radošus zinātniskus pētījumus.
Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” uzdevumi:
sniegt pamatzināšanas tādos teorētiskās matemātikas un informātikas studiju
kursos kā formālās sistēmas, matemātiskā modelēšana;
pamatzināšanas
par
datoru
programmnodrošinājumu
un
• sniegt
aparātnodrošinājumu tādos studiju kursos kā datu bāzu tehnoloģijas,
objektorientētā programmēšana, CASE tehnoloģijas, datortīkli un protokoli,
multimedijas;
• sniegt pamatiemaņas praktiskā darbā ar datoriem ar teorētiskiem un lietišķi
zinātnisku pētījumu elementiem;
• sniegt iespēju gūt pieredzi teorētiskajā un praktiskajā zinātniskajā darbībā
datorzinātņu jomā, attīstot arī nepieciešamās iemaņas un motivāciju zinātniskai
darbībai arī nākošajam – doktora studiju līmenim;
• sagatavot studentus turpmākam darbam vidusskolās, firmās un uzņēmumos, valsts
iestādēs.
•
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2. Studiju programmas struktūra
2.1. Studiju programmas kvantitatīvās izmaiņas attiecīgajās
programmas sadaļās
2.1.1

Izmaiņu analīze un pamatojums

Studiju programmas struktūra ir izmainīta saskaņā ar LR Ministru kabineta
Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu – MK noteikumi Nr.2, Rīga,
2002. g. 3. janvārī (prot. Nr. 1, 4.§).
Zinātniskais grāds
Studiju ilgums
Prasības uzņemšanai

Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs
2 gadi (pilna laika studijas); 2.5 gadi (nepilna laika
studijas) *
Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs vai augstākās
profesionālās izglītības diploms datorzinātnēs, kas ir
bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes"
standarts.
Referāts
30 KP

Teorētisko atziņu izpētes
obligātie kursi
Teorētisko atziņu
30 KP
aprobācija
Maģistra darbs
20 KP
Prasības maģistra grāda
Apgūt izglītības programmu 80 kredītpunktu apjomā
iegūšanai
Maģistra darbs
Studiju programmas
Asoc.prof., Dr.phys. Sergejs Hiļkevičs
direktori
Dr.phys. Svetlana Ignatjeva
* Patreiz studiju programmā ‘Datorzinātnes’ studijas tiek organizētas tikai pilna laika
grupā.
2.1.2

Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem
(Ministru kabineta noteikumiem)

Daugavpils Universitātes maģistra studiju programma “Datorzinātnes” atbilst LR
Ministru kabineta Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu – MK
noteikumi Nr.2, Rīga, 2002. g. 3. janvārī (prot. Nr. 1, 4.§).

STUDIJU PROGRAMMAS
SASTĀVDAĻAS

Programmas apjoms
Teorētisko atziņu izpētes
obligātie kursi
Teorētisko atziņu aprobācija
Maģistra darbs

PRASĪBAS MINISTRU
KABINETA NOTEIKUMOS
(KREDĪTPUNKTI)
80 kredītpunktu

MAĢISTRA STUDIJU
PROGRAMMA
"DATORZINĀTNES"
(KREDĪTPUNKTI)

ne mazāk kā 30 kredītpunktu

80 KP
30 KP

ne mazāk kā 15 kredītpunktu

30 KP

ne mazāk kā 20 kredītpunktu

20 KP
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2.2. Studiju kursu satura izmaiņas. Izmaiņu analīze, izmaiņu
nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu apraksti)
Maģistra studiju programmā ir veiktas vairākas izmaiņas studiju kursu sarakstā un to
struktūrā. Programma izstrādāta saskaņā ar starptautiskiem un Latvijas standartiem
datorzinātņu nozarē, Datorzinātņu studiju programmas projektu 2001 (Computing
Curricula 2001 project, CC2001), salīdzinošo analīzi ar līdzīgām Latvijas un ārvalstu
programmām un Novērtēšanas komisijas rekomendācijām.
Veidojot kursus, par pamatu tiek ņemtas idejas, nevis konkrētas lietas. Tas atvieglo
kursu mērķu izpratni gan maģistrantiem, gan fakultātei. Visādā gadījumā, mēs
uzskatām – ir svarīgi atzīt, ka arī uz priekšmetiem balstītai pieejai jābūt spējīgai
mainīties līdz ar pārmaiņām tehnoloģiju jomā. Tādā strauju pārmaiņu jomā kā
datorzinātnes, koncentrēšanās uz tikai specifiskām lietišķajām programmām,
ražotājiem vai praktiskām realizācijām noved pie problēmas – studenti nespēj reaģēt
uz informācijas novecošanos.
Programmēšanas paradigmas, valodas un programmu izstrādes sistēmas
Kursa programmas teorētiskā materiāla apgūšana papildināta ar patstāvīgiem
pētījumiem tēmās:
1. Programmēšanas valodu klasificēšana
2. Programmēšanas instrumentālās vides analīze
3. Deklaratīvās un imperatīvās pieeju salīdzinājums, risinot viena un tā paša tipa
uzdevumus.
Lielākās grūtības radās, risinot trešo uzdevumu, ko var izskaidrot ar pieredzes
trūkumu šī kursa maģistrantiem deklaratīvajā programmēšanā.
Programmnodrošinājuma izstrāde
Programmnodrošinājuma izstrāde ir disciplīna, kurā teorija, zināšanas un prakse tiek
pielietotas kopumā, lai efektīvi veidotu programmnodrošinājuma sistēmas, kas atbilst
lietotāju un klientu prasībām. Profesors Juri Kiho (Datorzinātņu Institūta vadītājs,
Tartu Universitāte, Igaunija) rekomendēja pievērst lielāku uzmanību to studiju kursu
ieviešanai un mācīšanai, kas saistīti ar mūsdienu programmnodrošinājuma izstrādi.
Tādā veidā maģistra studiju programmā tika iekļauts kurss „Programmnodrošinājuma
izstrāde”.
Grāmatas D.Šmite, D.Dosbergs, J.Borzovs "Informācijas un komunikācijas nozares
tiesību un standartu pamati" publicēšana piesaistīja uzmanību standartizēšanas
jautājumiem un maģistrantu veikto programmproduktu atbilstībai pieņemtajiem
standartiem.
Kursa programma tika saskaņota ar tādiem kursiem kā Multimediju projekts un
Programmēšanas projekti.
Matemātiskās metodes un formālā matemātiskā loģika ir integrēta daudzās
datorzinātņu jomās. Ir diezgan grūti iekļaut datorzinātņu programmās pietiekami
daudz matemātisko kursu tā, lai studējošie varētu pilnībā izprast disciplīnas teorētisko
pamatojumu. Tāpēc jauna zināšanu joma – diskrētā matemātika ir iekļauta maģistra
studiju programmā.
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Algoritmi ir datorzinātņu un programmnodrošinājuma izstrādes pamats. Tāpēc labi
projektēti algoritmi ir vitāli svarīgi jebkuras programmatūras sistēmas ātrdarbībai.
Tāpēc šajā studiju programmā tika iekļauts kurss „Algoritmi un sarežģītība”.
Datortīklu un datu pārraides tīklu pastāvīga pilnveidošanās palielina datortīklu
tehnoloģiju nozīmīgumu datorzinātnēs. Šis apstāklis kļuva par pamatu kursa
„Datortīklu protokoli” paplašināšanu, rezultātā iegūstot kursu „Datortīkli un
komunikācijas”, un šī kursa pārvietošanu uz sadaļu “Teorētisko atziņu izpētes
obligātie kursi”. Web tehnoloģijas tiek iekļautas arī kursos „Lietišķo programmu
attīstība Klients/ Serveris tehnoloģijās” un „Multimediju tehnoloģijas”.
Formālās valodas un kompilatori
Kursā aprakstā nav nekā jaunā, bet tika pārstrādāts materiāls, veltīts vairākām tēmām,
piemērām, "Galīgie automāti" un "Jēdziens par sadalītu datu apstrādi". Tika
pārstrādāti uzdevumi un prasības ieskaitei. Papildināts literatūras saraksts.
Intelektuālās sistēmas
Šajā gadā kurss tiek papildināts ar tēmu ‘Mākslīgās evolūcijas sistēmas’. Tādā veidā
studenti apgūs vēl vienu mākslīgā intelekta jomas virzienu, kurš mūsdienās ir ne
mazāk populārs kā neironu tīkli un uz zināšanām balstītās sistēmas.
Šīs tēmas pievienošana kursam veidos pilnīgāku priekšstatu par pētījumiem mākslīgā
intelekta jomā, radīs iespēju veikt salīdzinājumu starp dažādām pieejām informācijas,
zināšanu un pieredzes apkopošanā, klasificēšanā.
Multimediju projekts
Akcents kursā bija likts uz projekta vadīšanu un kolektīvā darba organizēšanas
apmācību, strādājot pie multimedija projekta.
Viens no efektīvas grupas izveidošanas svarīgākajiem faktoriem ir precīza lomas
noteikšana katram šīs grupas loceklim. Kolektīvā darba organizāciju mēs skatījām no
MSF (Microsoft Solutions Framework) projektu vadīšanas disciplīnas viedokļa.
Ikvienā projekta realizācijas posmā, detalizētai pienākumu un darbības veidu
noteikšanai katrai lomai, nepieciešams izveidot kolektīva darbības funkcionālo
modeli. Tādēļ mēs izmantojām SADT (Structured Analysis and Design Technique)
metodoloģiju.
Pēc grupas struktūras apstiprināšanas izstrādā projekta plānu. Tā izstrādē tika
izmantots Microsoft Office Project 2003 Professional programmnodrošinājums, kurš
ļauj strādāt ar Microsoft Office Enterprise Project Management (EMP).
Par darba rezultātu kļuva izveidotais projekts, kurš tika realizēts angļu valodā un
ierakstīts CD-ROM, kā arī ievietots intranetā (http://edu.csd.dau.lv/project).

Lai gan tehniskie jautājumi nepārprotami ir svarīgākie jebkurā datorzinātņu studiju
programmā, tie tomēr nav vienīgie izskatāmie attiecīgās jomas izglītības programmā.
Maģistriem ir jāizprot arī sociālais un profesionālais konteksts, kurā tiek izmantoti
datori. Maģistriem jāpārzina programmnodrošinājuma un aparātnodrošinājuma
pārdevēju un lietotāju juridisko tiesību pamati, kā arī – viņiem jāspēj izvērtēt ētiskos
aspektus, kas ir pieminēto tiesību pamatā. Viņiem jāapzinās savus trūkumus,
nepilnības, kā arī viņu izmantojamo līdzekļu ierobežojumus. Šī zināšanu lauka
jautājumi iekļauti kursā „Sociālās un profesionālās problēmas”.
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Programmnodrošinājuma izstrāde ir disciplīna, kurā teorija, zināšanas un prakse tiek
pielietotas kopumā, lai efektīvi veidotu programmnodrošinājuma sistēmas, kas atbilst
lietotāju un klientu prasībām. Profesors Juri Kiho (Datorzinātņu Institūta vadītājs,
Tartu Universitāte, Igaunija) rekomendēja pievērst lielāku uzmanību to studiju kursu
ieviešanai un mācīšanai, kas saistīti ar mūsdienu programmnodrošinājuma izstrādi.
Tādā veidā maģistra studiju programmā tika iekļauts kurss „Programmnodrošinājuma
izstrāde”.
Studiju kursu anotācijas sk. 1. pielikumā.

3. Studiju programmas realizācija
3.1. Izmantotās studiju formas
Studiju programma tiek realizēta lekcijās, semināros, praktiskajos darbos,
laboratorijas darbos, grupu darbā, disputos, mācību projektos, ar kooperatīvo
mācīšanos, simulāciju, plaši tiek izmantoti elektroniskie metodiskie materiāli un kursi.
Lekcijas notiek akadēmiskai grupai vai vairākām akadēmiskajām grupām jaunākajos
kursos, kuros virkne studiju kursu notiek paralēli ar maģistra studiju programmā
''Datorzinātnes'' studējošajiem. Docētāji lekcijās izmanto videoprojektorus,
kodoskopus, tāfeles, datorus. Videoprojektoru (daļēji arī kodoskopu) izmantošanu
lekcijās ir jāuzskata par visoptimālāko, jo lekciju materiāla elektroniskās versijas ļauj
nepieciešamības gadījumā operatīvi modificēt un uzlabot lekcijās apskatāmo
materiālu.
Laboratorijas darbi notiek datorzinātņu kursā. Informātikas katedras laboratorijas ir
moderni aprīkotas (Informātikas katedras tehniskās bāzes aprakstu skat. 2. pielikumu)
un to laboranti ir augsti kvalificēti.
Obligātajos un izvēles kursos tiek izmantots komandas (grupu) darbs. Grupu darbs
galvenokārt tiek izmantots praktiskajās nodarbībās, analizējot un projektējot
uzdevumu veidošanu.
Patstāvīgais darbs. Datorklašu darba grafikā ir paredzēts laiks arī studentu
patstāvīgajam darbam, ko nodrošina katedras laboranti.
Programmēšanas projekti Informātikas katedras akadēmiskais personāls ir
pārliecināts, ka visiem maģistriem ir svarīgi veikt kādu būtisku komandas projektu,
kas paredz gan projektēšanu, gan arī realizēšanu. Ir vairākas realizējamas stratēģijas
šāda veida praktiskas pieredzes gūšanai. Atsevišķos gadījumos ir iespējams strādāt ar
vietējām firmām. Taču visbiežāk šādu projektu pieredzi Informātikas katedra palīdz
iegūt, izmantojot izglītības struktūras.
Multimediju projekts. Šāda projekta izstrāde ļauj apvienot zināšanas, kas iegūtas kursu
“Multimediju tehnoloģijas”, “Grafika un vizuālā skaitļošana”, “Cilvēka un datora
mijiedarbība” ietvaros.
Studentiem jāizstrādā multimediju lietišķā programma.
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Lektora prakse. Prakse fakultātē paredz vai nu lekciju vadīšanu, vai semināru
organizēšanu, vai arī praktisko vai laboratorijas darbu veikšana saistībā ar sava
maģistra darba tēmu.
3.2. Kontaktnodarbību un studējošo patstāvīgā darba attiecība
Studiju programmā kontaktnodarbības nepārsniedz 50% no kredītpunktiem. Bāzes
attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu ir 40% pret 60%.
Viens kredītpunkts atbilst 40 studiju stundām, kuras ietver sevī 16 akadēmiskās
kontaktnodarbību stundas (lekcijas, semināri, laboratorijas darbi) un 2 konsultāciju
stundas, ja studiju kursa vērtēšanas forma ir eksāmens.
Studiju plānu 2003./2004.studiju gadam skatīt 3.pielikumā.
3.3. Studiju plāns
2001./2002. gadā programma tika sekmīgi akreditēta uz 6 gadiem. Saskaņā ar jauno
studiju plānu (skat. 4. pielikumu) tika ieviestas dažas izmaiņas studiju programmā
pirmajā studiju gadā: kursu nosaukumi un saturs ir saskaņoti ar akreditācijas
dokumentiem, izmanīts studiju grafiks.
Studiju plāns atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem.

4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība
4.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un
studiju darba mijiedarbība
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes docētāji veic zinātnisku un pētniecisku
darbu, vada un piedalās Latvijas Zinātnes Padomes (LZP) grantos, starptautiskos
pētījumu projektos, veic starptautisku organizāciju, Latvijas valsts pārvaldes iestāžu
un dažādu organizāciju pasūtītus pētījumus.
Ar maģistra studiju programmu “Datorzinātnes” saistīto pētījumu galvenie virzieni ir
šādi.

GALVENIE ZINĀTNISKIE VIRZIENI

PERSONĀLS

Informatīvi-analītisko sistēmu izveide

Prof., Dr.habil.sc.comp. A. Borisovs
Dr.phys. S.Ignatjeva
Mag.comp.sc. O.Perevalova
Mag.comp.sc. N.Bogdanova
mag.paed. I.Boļakova
Prof., Dr.phys. V. Pašķevičs
Dr. eng. V. Kuģeļevičs
Mag.comp.sc.Ē.Jerockis

Datortīklu tehnoloģijas
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Web lietojumi un multimedijas

Mag.comp.sc. I.Žilvinskis
Mag.comp.sc.V.Šilovs
Mag.comp.sc. E.Puzinkevičs
Bach.comp.sc. V.Stočka
Prof., Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych. A.Vorobjovs
Dr.paed. P.Drozdovs
mag.paed. V.Vanaģelis
Mag.comp.sc.R.Stašāns
A.Uškāns

4.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura,
maģistra darbu tēmu atbilstība studiju programmas saturam
Saskaņā ar studiju būtību (akadēmiskā programma), īpaša uzmanība tiek veltīta
maģistrantu iesaistīšanai zinātniskajā darbā. Obligāta prasība maģistrantiem ir vismaz
viena zinātniskā publikācija. Lielākā daļa maģistrantu studiju laikā Daugavpils
Universitātē piedalās ar ziņojumiem zinātniskajās konferencēs, kas, savukārt,
nodrošina papildus atgriezenisko saikni ar studiju procesu. Katru gadu tiek veikta
maģistrantūras reflektantu un maģistrantūras absolventu aptauja, kuras rezultātu
apkopošana palīdz veikt savlaicīgas korekcijas studiju programmā, pielāgojot to
studentu interesēm un prasībām, kā arī darba tirgus prasībām.
Studiju laikā studējošajiem savu pētījumu rezultāti jāapkopo referātos vismaz divās
konferencēs. Studenti var piedalīties ar saviem ziņojumiem ikgadējā studentu
zinātniskajā konferencē, reģionālās un starptautiskās konferencēs gan Latvijā, gan
ārvalstīs. Maģistra darbu sarakstu skat. 5. pielikumā.

5. Vērtēšanas sistēma
5.1. Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to
apraksts, izvēles pamatojums un analīze
Zināšanu vērtēšanas kritēriji pēc desmit ballu skalas (skat. 6. pielikumu).
5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai
novērtēšana tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums.
Semestra laikā tiek doti un vērtēti kontroldarbi, tiek fiksēta laboratorijas darbu izpilde.
Eksāmeni un ieskaites atbilstoši mācību plānam ir atskaites obligātās formas un notiek
eksāmenu sesijas laikā.
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6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē
6.1. Studējošo aptauju (par docētājiem, studiju kursiem u.c.)
rezultāti un analīze
2003./2004. studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes maģistra studiju
programmas “Datorzinātnes” absolventu aptauja.
Apkopojot aptaujas rezultātā iegūtos datus, varam secināt, ka maģistra studiju
programmas “Datorzinātnes” studenti nenožēlo savu izvēli mācību programmas un
iestādes izvēles ziņā, kā arī izrāda interesi ne tikai par piedāvāto materiālu, bet arī par
iespējām papildināt jau iegūtās zināšanas.
Absolventi pārsvarā pozitīvi vērtē sadarbību ar mācībspēkiem un arī programmas
realizēšanu kopumā. Savukārt gandrīz puse aptaujāto uzskata, ka studiju process nav
pietiekami nodrošināts ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem. Šo
jautājumu nevar izskatīt viennozīmīgi, jo studentus bieži interesē literatūra tikai viņu
dzimtajā valodā, tajā laikā, kad vairākas tēmas ir pagaidām tikai angļu valodā.
No šīs aptaujas rezultātiem izriet, ka absolventi ir apmierināti ar DU iegūto izglītību.
Īpaši jāatzīmē fakts, ka neviens no aptaujātajiem nav izteicis neapmierinātību ar
studiju programmu.
Kopumā programmas studiju kursu svarīguma pakāpe ir novērtēta augstu, kas liecina,
ka minētā studiju programma ļauj apgūt zināšanas, kuras noderēs nākotnē, kad
studenti iesaistīsies darba attiecībās.
Aptauju anketu paraugs 7. pielikumā.
6.2. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju
nodarbinātība
2003. gadā tika veikta darba devēju aptauja. Anketas paraugu sk. 8. pielikumā.
Pārstāvētas šādas pilsētas: Daugavpils, Rēzekne, Rīga, Preiļi, Aknīste, Ķekava,
Skrudaliena, Valmiera, Viļāni (darba devēju saraksts 9. pielikumā).
Darba devēji ir apmierināti ar lasītajiem kursiem un beidzēju sagatavotības līmeni.
Pieņemot darbā viņiem tiek dota priekšroka. Darba devēji ir ieinteresēti savu
darbinieku kvalifikācijas celšanā šīs programmas ietvaros, ir gatavi atbalstīt mācību
turpināšanu izdalot tam laiku, bet parasti nav gatavi līdzfinansēšanai.

7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls
7.1. Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiņas
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
VĀRDS, UZVĀRDS

ZINĀTNISKAIS

STUDIJU KURSI

GRĀDS
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Pasniedzēji
1.

Sergejs Hiļkevičs

Dr.phys.

2.

Arkādijs Borisovs

3.

Aleksejs Vorobjovs

4.

Svetlana Ignatjeva

Prof.,
Dr.habil.sc.comp.
Profesors,
Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych.
Dr.phys.

5.

Valfrīds Pašķevičs

Prof., Dr.phys.

6.

Pāvels Drozdovs

Assoc.prof.,
Dr.paed.

7.

Viktors Kuģeļevičs

Dr.eng.

8.

Leonīds Kozlovskis

Dr.phys.

9.

Ieva Boļakova

10.

Nellija Bogdanova

Doktorante,
Mag.paed.
Doktorante,
Mag.comp.sc.

11.
12.

Ēriks Jerockis
Olga Perevalova

Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.

13
14

Andris Vagalis
Vilnis Vanaģelis

15
16
17

Edvīns Puzinkevičs
Vasilijs Šilovs
Artūrs Uškāns

Mag.comp.sc.
Doktorants,
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Bach.comp.sc.

Edvīns Puzinkevičs
Imants Žilvinskis
Vasilijs Šilovs
Vitauts Stočka
Andris Vagalis

Laboranti
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Mag.comp.sc.
Bach.comp.sc.
Mag.comp.sc.

1.
2.
3.
4.
5.

Formālās valodas un kompilatori
Diskrētās struktūras
Intelektuālās sistēmas
Sociālās un profesionālās problēmas
Cilvēka un datora mijiedarbība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Datorstatistika
Arhitektūra un operētājsistēmas
Grafika un vizuālā skaitļošana
Arhitektūra un operētājsistēmas
Multimediju tehnoloģijas
Sociālās un profesionālās problēmas
Informācijas aizsardzība
Multimediju projekts
Informācijas vadība
Programmēšanas projekti
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas MS
DotNet pamatā
Lietišķo programmu attīstība Klients/ Serveris
tehnoloģijās
Intelektuālās sistēmas
Cilvēka un datora mijiedarbība
Grafika un vizuālā skaitļošana
Datortīkli un komunikācijas
Algoritmi un sarežģītība
Formālās valodas un kompilatori
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Multimediju tehnoloģijas
Multimediju tehnoloģijas
Multimediju tehnoloģijas

Izmaiņas pasniedzēju sastāvā: Ieva Boļakova pārcelta lektores amatā, Olga
Perevalova pārcelta lektores amatā, Vilnis Vanaģelis pārcelts asistenta amatā.
Pasniedzēju kolektīvs papildinājies ar pieciem jauniem pasniedzējiem – maģistrantūrā
lekcijas lasa un vada praktiskās nodarbības Andris Vagalis, Vilnis Vanaģelis, Edvīns
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Puzinkevičs, Vasilijs Šilovs, Artūrs Uškāns. Programmas realizēšanā vairs nepiedalās
pasniedzēji Tomass Romanovskis, Leonīds Kozlovskis, Gaļina Hiļkeviča, Inna
Senkeviča.
7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu
likuma prasībām
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām.
Akadēmiskā personāla
10. pielikumā.

piedalīšanās

starptautiskajās

konferencēs

apkopota

Akadēmiskā personāla publikācijas 11. pielikumā.
Informātikas katedras personāla sertifikātu saraksts 12. pielikumā.
Doktorantūrā turpina studijas Ieva Boļakova un Vilnis Vanaģelis.
Akadēmiskā personāla atlase balstās uz studentu iesaistīšanu zinātniskajā darbā,
ieskaitot grantus un starptautiskos projektus. Labākajiem maģistrantūras studentiem
tiek piedāvāts darbs Informātikas katedrā (Mag.comp.sc. Edvīns Puzinkevičs,
Mag.comp.sc. Imants Žilvinskis, Mag.comp.sc. Vasīlijs Šilovs, Mag.paed. Vilnis
Vanaģelis). Maģistrantūras absolventi, kuri veiksmīgi strādā fakultātē par
pasniedzējiem un zinātniskajiem darbiniekiem, tiek rekomendēti doktorantūrai
(Mag.paed. Ieva Boļakova, Mag.comp.sc. Nellija Bogdanova, Mag.paed. Vilnis
Vanaģelis).

7.3. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars
studiju programmā
Maģistra studiju programmā “Datorzinātnes” iesaistīto profesoru un asociēto
profesoru saraksts un viņu docēto kursu kopapjoms
VĀRDS,
UZVĀRDS

ZINĀTNISKAIS

DARBA VEIDS

GRĀDS

Pāvels
Drozdovs

Assoc.prof,
Dr.paed.

Pamatdarbā

Sergejs
Hiļkevičs

Assoc. prof,
Dr.phys.

Blakusdarbā

KURSA
KREDĪTPUNKTI
2
5
2

4

STUDIJU KURSI

Informācijas aizsardzība
Multimediju projekts
Formālās valodas un
kompilatori
(Sadaļa: Teorētisko atziņu
aprobācija)
Diskrētās struktūras
(Sadaļa: Teorētisko atziņu
aprobācija)
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Arkādijs
Borisovs

Prof.,
Dr.habil.sc.comp.

Blakusdarbā
(stundu
apmaksa)

4

Intelektuālās sistēmas
(Sadaļa: Teorētisko atziņu
izpētes obligātie kursi)

Aleksejs
Vorobjovs

Profesors,
Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych.

Pamatdarbā

2

Sociālās un profesionālās
problēmas (Sadaļa:
Teorētisko atziņu aprobācija)

2

Cilvēka un datora
mijiedarbība
(Sadaļa: Teorētisko atziņu
aprobācija)
Lektora prakse

5
Guntis
Liberts

Prof.,
Dr.habil.phys.

Pamatdarbā

6

Valfrīds
Paškevičs

Prof., Dr.phys.

Pamatdarbā

5

Datortīkli un komunikācijas
(Sadaļa: Teorētisko atziņu
izpētes obligātie kursi)
Datoru arhitektūra un
operētājsistēmas
(Sadaļa: Teorētisko atziņu
izpētes obligātie kursi)

30

7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē
programmas kvalitāti
Nav valsts programmas pasniedzēju kvalifikācijas celšanai

8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais
nodrošinājums
8.1. Studiju programmas finansēšana
Galvenais studiju programmas finansu avots ir valsts budžets un maksa par studijām.
Patlaban maksa par studijām sedz 65% izmaksu. Valsts finansējuma koeficients
pēdējo 3 gadu laikā pakāpeniski ir samazinājies, gluži tāpat kā studentu skaits, kuri
iegūst izglītību par valsts budžeta līdzekļiem.
Studentu skaits, kuri iegūst izglītību par budžeta līdzekļiem, no kopējā
maģistrantūras studentu skaita (procentos)
2001./2002. studiju gads

65%
35%

2002./2003. studiju gads

86%
14%
par maksu
no budžeta
līdzekļiem
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8.2. Programmas materiālais nodrošinājums.
Studiju programmas studenti studiju procesā, pētījumu darbā, projektu realizēšanai,
maģistra darba izstrādei utt. var izmantot:
·
·

6 speciālas auditorijas un laboratorijas Informātikas katedrā;
Daugavpils Universitātes CISCO System Networking Local Academy
datorklasi ar jaunu piekļuves tehnoloģiju (pēc plkst. 14.00 datorklase pieejama
patstāvīgajam darbam);
· DU Multimediju Centra tehniskos resursus;
· DU Informācijas Tehnoloģiju Centra tehniskos resursus;
· Daugavpils 15. vidusskolas materiālos resursus
Studentiem ir iespēja izmantot arī:
· kopēšanas iekārtas;
· vizuālās prezentācijas iekārtu;
· video filmēšanas, video montēšanas iekārtas, audio iekārtas;
· fototehniku;
· serverus, datorus, LAN, Internetu (licenzētā programnodrošinājuma sarakstu
sk. 13. pielikumā; Informātikas katedras tehniskās bāzes aprakstu skat.
2. pielikumā).

Informātikas katedras akadēmiskā personāla rīcībā ir 16 datori (tie visi ir pieslēgti
Internet tīklam). Datori tiek izmantoti pētnieciskajam darbam, sadarbības projektu
realizēšanai, publikāciju sagatavošanai, piekļūšanai katedras bibliotēkas datu bāzei,
katedras ikdienas darbā.
Krāsu printeris tiek izmantots studentu kursa darbu un diplomdarbu izdrukāšanai,
studentu darbu izstāžu sagatavošanai, citiem drukāšanas mērķiem un mācību
materiālu noformēšanai.
TV iekārtas, ierakstīšanas iekārtas tiek izmantotas Multimediju Centrā.
Studentiem un Universitātes akadēmiskajam personālam ir pastāvīga iespēja strādāt
Internet tīklā, Daugavpils Universitātes lokālajā tīklā, izmantot elektronisko pastu.
Ir noslēgti Sadarbības Līgumi ar vairākām Latvijas un citu valstu pētniecības un
izglītības iestādēm par iespēju izmantot šo iestāžu materiālos resursus.
Nodarbībām tiek izmantotas katedras laboratorijas: 226., 403., 404., 406., 408., 410.
un tālākizglītības centra laboratorija.
Pilnvērtīgai mācību procesa nodrošināšanai (ņemot vērā to, ka speciālistu
sagatavošanai šajā jomā Latvijā ir prioritāte) nepieciešams finansējums nākamajiem
trīs gadiem
remontam 403., 404. un 407. auditorijām;
speciālu mēbeļu iegādei darbam datorklasēs (84 galdus un krēslus).
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8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un
informāciju. Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
Katedrai ir izglītojošs serveris edu.csd.dau.lv ar metodiskajiem un mācību
materiāliem. Visi datori ir saslēgti tīklā un ir ar Internet pieslēgumu.
Literatūra tiek iegādāta tikai par katedrā iegūtajiem līdzekļiem – katru gadu aptuveni
200 Ls apmērā.
Daugavpils Universitātes iekļaušanās ORACLE Academic Iniciative (OAI) (Līgums
Nr 01-48/2003-1, 07.01.2003.) programmā sniedz virkni priekšrocību universitātei un
studentiem:
a. patstāvīgi tiek atjaunots programmnodrošinājums daudzfunkcionālu datu bāžu
izveidošanai,
b. studentiem ir iespēja strādāt ar licenzētu programmnodrošinājumu,
c. universitāte saņem curriculu un tehnisko atbalstu no izstrādātāja.

9. Ārējie sakari
9.1. Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērķu un
uzdevumu izpildes kontekstā
Viens no mācību programmas uzdevumiem – izveidot profesionālu pieeju
risināmajiem uzdevumiem. Profesionālisma ieviešanas nepieciešamību mācību
programmā nosaka reālās dzīves vajadzības, tādas kā: pieaugošais pieprasījums pēc
augstas kvalitātes produktiem, programmapgādes izstrādātāju atbildības līmeņa
paaugstināšanās un nepieciešamība pēc mācību iestādes beigšanas regulāri
paaugstināt kvalifikāciju. Lielākā daļa studentu iestājoties universitātē šos jautājumus
neizprot, kas rada sarežģījumus pasniedzējiem un nākamajiem darba devējiem. Jo
vairāk profesionālās prakses ir studentiem, jo pievilcīgākas viņiem kļūst mācības un
reālāka iespēja iegūt darbu nākotnē. Profesionālā prakse mācību programmā var
kalpot par katalizatoru, kas atmodina un uztur studentu interesi par informātiku.
Darba devēji, protams, ir ieinteresēti, lai studenti būtu spējīgi strādāt profesionāli.
Studenti, kuri ir pazīstami ar profesionālās darbības realitāti, izprot efektīvas
sadarbības ar kolēģiem un klientiem iemaņu nozīmi, pieliek visus spēkus tam, lai savu
darbu veiktu kvalitatīvi, tiecas pastāvīgi paaugstināt savu kvalifikāciju un pilnveidot
savas firmas darbu.
Tādas firmas kā SIA “Promis”, Krāslava, SIA “LatInSoft”, SIA “ProLineD”, SIA
“Digitalia”, SIA “Bis D”, SIA “Logs”, SIA “Ako Links”, IU “Sevans”, katru gadu
piedāvā profesionālās prakses vietas.
Prakses rezultātu kopīga analīze ļauj koriģēt mācību plānus un atsevišķu kursu saturu
atbilstoši darba devēju vēlmēm.
Viens no svarīgākajiem veidiem, kā darba devēji var atbalstīt mācību procesu, ir
iestāžu darbinieku iesaistīšana studentu apmācībā. Uzņēmumu un privātfirmu
darbinieki var sniegt atbalstu vairākos virzienos:
• Viņi var palīdzēt skolēniem, kas strādā pie projektiem.
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Viņi var lasīt lekcijas par saviem uzņēmumiem, to darbu un ražošanas procesiem
Viņi var asistēt pasniedzējiem, kuri vada kursus.
Viņi var dot studentiem savu uzņēmumu mācību un pētnieciskos materiālus, kā arī
vadīt korporatīvos kursus un treniņus studentu auditorijai.
• Viņi var būt konsultatīvo komiteju locekļi un piedalīties konstruktīvā fakultātes un
studentu problēmu apspriešanā.
Arī mēs cenšamies veidot savas attiecības ar darba devējiem pēc šīs shēmas.
•
•
•

9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un
ārvalstīs
Ciešāka Informātikas katedras sadarbība ar līdzīgām studiju programmām realizēta ar
Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu,
Rēzeknes Augstskolu, Ventspils Universitātes Koledžu, Liepājas Pedagoģisko
Augstskolu, Boloņas Universitāti (Itālija). Sadarbība realizēta šādos veidos:
• piedalīšanās zinātniskajās konferencēs;
• kopēju zinātnisko publikāciju sagatavošana;
• atbalsts akadēmiskā personāla apmācīšanā (doktora studijas LU un RTU);
• atbalsts konkursa organizēšanā, lai komplektētu profesoru štatu fakultātē (LU,
TSI, RTU);
• zinātnisko kopprojektu realizēšana (LU, RA).
Sākoties 2001./2002. studiju gadam uzsākta sadarbība ar vairākām ārvalstu
augstākajām izglītības iestādēm, kurās ir līdzīgas studiju programmas. Piedalīties DU
maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” realizēšanā ir piekritis profesors D.
Tomas Jimenez Garcia – Datorzinātņu Departamenta vadītājs, Murcia Universitāte
(Spānija).
Daugavpils Universitātes maģistra studiju programma “Datorzinātnes” ir ļoti līdzīga
Latvijas Universitātes un Transporta un Telekomunikāciju Institūta atbilstošajai
studiju programmai (salīdzinājumu skat. 14. pielikumā).
Daugavpils Universitātes maģistra studiju programma “Datorzinātnes” atbilst
Datorzinātņu studiju programmas projekta 2001 (Computing Curricula 2001 project,
CC2001) gala atskaitei – Elektrības un Elektronikas Inženieru Institūta Datoru
biedrības (The Computer Society of the Institute for Electrical and Electronic
Engineers, IEEE-CS) un Skaitļojamo Mašīnu Asociācijas (the Association for
Computing
Machinery,
ACM)
savstarpējs
projekts,
lai
izstrādātu
pamatrekomendācijas datorzinātņu jomā. Šajā atskaitē ir datorzinātņu sadaļas
pārskats.
9.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā
(sadalījums pa valstīm)
Nav.
9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs (sadalījums pa
valstīm)
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Edvīns Puzinkevičs saņēmis sertifikātu par praksi Murcia Universitātē (15.03.200225.05.2002) studentu apmaiņas projekta ERASMUS/SOCRATES ietvaros. Sertifikātu
apstiprinājis profesors D. Tomas Jimenez Garcia – Datorzinātņu Departamenta
vadītājs, Murcia Universitāte (Spānija).
9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm)
Nav.

10. Studiju programmas attīstības plāns
Datorzinātņu studiju programmām, salīdzinot ar citu nozaru izglītības programmām,
ir vairākas raksturīgas īpatnības. Viena no tām ir saistīta ar nepieciešamību veikt
nopietnas izmaiņas datorzinātņu programmās katrus 2 – 4 gadus. Programmu
straujajām pārmaiņām nepieciešams īpašs aktivitāšu kopums, lai nodrošinātu
nepieciešamo attīstību – savādāk pēc dažiem gadiem programma novecosies.
Daugavpils Universitātes Informātikas katedra pievērš nopietnu uzmanību maģistra
akadēmisko studiju programmas attīstībai un pēdējo gadu laikā tika izveidots šāds
maģistra un bakalaura studiju programmu attīstības plāns (skat. 15. pielikumu).
2005. gada 31.janvārī

Programmas direktors:
doc. S. Ignatjeva
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1. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
STUDIJU KURSU ANOTĀCIJAS
KURSA NOSAUKUMS

KURSA ANOTĀCIJA

TEORĒTISKO ATZIŅU
IZPĒTES OBLIGĀTIE
KURSI

Informācijas vadība

Informācijas pārvaldība (IP) spēlē būtisku lomu tikpat kā visās
jomās, kurās tiek izmantoti datori. Šī joma ietver informācijas
iegūšanu, pārvēršanu ciparu formā, atspoguļošanu, organizēšanu,
pārveidošanu un prezentēšanu; algoritmus efektīvai saglabātās
informācijas piekļūšanai un atjaunināšanai, datu modelēšanu un
abstrahēšanu, kā arī faila glabāšanas fiziskās metodes. Šī joma
ietver arī informācijas drošību, slepenību, vienotību, kā arī
aizsardzību sadalītā vidē. Studentiem jāprot attīstīt konceptuālos
un fiziskos datu modeļus; noteikt, kuras IP metodes ir atbilstošas
konkrētas problēmas risināšanai; jāprot izvēlēties un pielietot
atbilstošo IP lēmumu, kurš atspoguļo visus atbilstošos
ierobežojumus, tajā skaitā – mērogojamību un lietojamību.

Programmēšanas
paradigmas, valodas un
programmu izstrādes
sistēmas

Programmēšanas valoda ir programmētāja galvenā saskarne ar
datoru. Programmētājiem jāsaprot dažādi programmēšanas stili
nevis tikai jāzina, kā programmē kādā konkrētā programmēšanas
valodā. Kurss, protams, ietver objektorientētās programmēšanas
un dizaina problēmas, funkcionālo un loģisko programmēšanu,
skriptu valodas.

Datoru arhitektūra un
operētājsistēmas

Pēc šī kursa noklausīšanās studentiem jāzina operētājsistēmu
projektēšanas pamatproblēmas, operētājsistēmu vēsturiskā
attīstība, mūsdienu aktuālākās problēmas operētājsistēmu
projektēšanas jomā, tādas kā sadalītās sistēmas un datortīkli.

Datortīkli un komunikācijas

Šī kursa mērķis ir iemācīt vairāklīmeņu sadalītu sistēmu uzbūves
principus un izstrādi. Tas tiek darīts, iepazīstinot ar Interneta
komunikāciju pamatiem un klienta/servera risinājumu arhitektūru,
ieskaitot funkcijas un mijiedarbību starp pārlūkprogrammu, web
serveri, operētājsistēmu un failu sistēmām, starplīmeni, datubāzu
serveri un aplikāciju serveriem. Tiek aplūkotas dažādas
koncepcijas, tajā skaitā dažādi klienta/servera datu apstrādes
veidi, attāla pieslēguma metodikas un skriptu valodas HTML,
Dynamic HTML, XML, ASP, CGI un DCOM.

Programmnodrošinājuma
izstrāde

Šis kurss iepazīstina ar programmēšanas priekšmetu, aplūko
galvenās projektēšanas koncepcijas un principus, projektēšanas
pamatmetodes, objektorientētu analīzi un projektēšanu, uz
komponentēm balstītu skaitļošanu, programmatūras dzīves ciklu
un procesu modeļus. Tas kombinē vairākus ar vidēja apjoma
programmatūras sistēmas projektēšanu, ieviešanu un testēšanu
saistītas tēmas un praktisko pieredzi šāda projekta realizācijā
programmētāju komandas sastāvā.

Intelektuālās sistēmas

Studenti tiek iepazīstināti ar ekspertsistēmu pamatstruktūru, ar
secināšanas mehānisma būtību un populārākajām secināšanas
stratēģijām Modus Ponens un Modus Tollens. Kursā paredzēts
apgūt lēmumu koku konstruēšanas algoritmu ID3 un CART
praktisko pielietošanu. Studenti tiek iepazīstināti arī ar neironu
tīklu pamatjēdzieniem.

TEORĒTISKO ATZIŅU
APROBĀCIJA
PIEDALĪŠANĀS
ZINĀTNISKO SEMINĀRU
UN PRAKTISKO
NODARBĪBU DARBĀ *

* Katram maģistra akadēmisko studiju programmas studējošajam
jāpiedalās semināros un praktiskajos darbos kopumā ne mazāk kā
10 kredītpunktu apjomā.

Diskrētās struktūras

Kursā paredzēts iepazīstināt ar diskrētās matemātikas pamatiem
no datorzinātņu jomas viedokļa, koncentrējot uzmanību uz
stingriem teorētiskiem pamatiem turpmākajam darbam. Tēmās
iekļauts: funkcijas, relācijas un kopas; pamatloģika; pierādījumu
metodes; skaitļošanas pamati; diskrētā varbūtība; ciparu loģiskās
un ciparu sistēmas.

Grafika un vizuālā
skaitļošana

Kursa mērķis ir attīstīt studentu spēju atšķirt dažādu līmeņu
grafiskā programmnodrošinājuma iespējas un aprakstīt katra
atbilstību. Sniegt teorētiskas atziņas un praktiskas iemaņas
datorgrafikas principos un metodēs, kā arī iepazīstināt ar
standartiem šajā jomā.
Kursa svarīgākās tēmas ir trīsdimensiju struktūru un notikumu
vizualizēšana uz grafiskā displeja (grafiskā veidā).

Sociālās un profesionālās
problēmas

Šī kursa būtība ir palīdzēt studējošajiem izprast kultūras, sociālās,
juridiskās un ētiskās pamatproblēmas, kas saistītas ar
datordisciplīnām. Datorzinātņu jomas profesionāļiem jāprot tikt
galā ar tādām problēmām kā hakeri, privātums, kritiskas drošības
programmatūra, ziņošana par pārkāpumiem un resursu
izmantošana.

Formālās valodas un
kompilatori

Kurss iepazīstina studentus ar programmēšanas valodu
translēšanas teoriju un praksi. Kursa tēmu sarakstā iekļauts:
kompilatoru uzbūve, leksiskā analīze, sintaktiskā analīze, simbolu
tabulas, paziņojumu apstrāde, atmiņas vadība, koda ģenerēšana un
optimizēšanas metodes.

Cilvēka un datora
mijiedarbība

Šajā kursā studentus iepazīstina ar cilvēka un mašīnas savstarpēji
saistītiem faktoriem, kuri ietekmē datorsistēmu dizainu un dialogu
ar šīm sistēmām; ar teoriju un pētījumiem psiholoģisko faktoru
jomā, kuri jāizskata, projektējot interaktīvās datorsistēmas. Īpašs
akcents ir uz zināšanu attīstību cilvēka uzvedības psiholoģiskajos
aspektos, atmiņu, problēmu risināšanu un valodu, un uz to, kā šie
procesi ietekmē cilvēka un datorsistēmu mijiedarbību.

Algoritmi un sarežģītība

Šajā kursā tiek izskatītas problēmas no vairākām jomām, tādām
kā – datu strukturēšana, algoritmu projektēšana, grafu algoritmi
un skaitļojumu ģeometrija. Akcentēta tiek šādu tēmu apgūšana:
paplašinātās datu struktūru metodes, algoritmu projektēšana un
algoritmu analīze. Starp apskatāmajām tēmām ir iekļauts:
algoritmiskās analīzes pamati, algoritmiskās stratēģijas, galvenie
skaitļošanas pamati, dalītie algoritmi, paplašināto algoritmu
analīze, kriptogrāfiskie algoritmi, ģeometriskie algoritmi,
paralēlie algoritmi.

Datorstatistika

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par sarežģītākām
statistikas metodēm un iepazīstināt ar šo metožu realizēšanas
programmnodrošinājuma izmantošanu.
Veicināt studentu spēju klasificēt un noteikt dimensiju
samazināšanas problēmas, kā arī iemācīt studentus definēt
klasifikācijas un dimensiju reducēšanas problēmas un izvēlēties
un pielietot atbilstošās problēmu risināšanas metodes, pielietot
soļu algoritmus labākā modeļa konstruēšanai, izmantot intensīvās
datoru metodes klasisko uzdevumu risināšanai, izmantot
atbilstošu statistikas programmnodrošinājumu.

Informācijas aizsardzība

Studenti apgūst mūsdienu datorsistēmu aizsardzības apiešanu, tajā
skaitā programmatūras uzlaušanas realizāciju, vājo vietu
meklēšanu datortīklu aizsardzības mehānismos, kā arī efektīvas
metodes, kā stāties pretī šīm tehnoloģijām. Tiek aplūkoti detalizēti
realizācijas mehānismi galvenajiem attālo uzbrukumu veidiem
TCP/IP protokoliem un Interneta infrastruktūrai.

Lietišķo programmu attīstība
Klients/ Serveris
tehnoloģijās

Programmas galvenais akcents ir sadalītas N-līmeņu
klienta/servera arhitektūras apgūšana un izpēte. Šī arhitektūra
izmanto daudzus klientus un mērogojamas servera puses
tehnoloģijas, lai radītu augstas veiktspējas sistēmas, kas tiek
mērogotas uz vairākiem serveru līmeņiem.
Programmēšanas kurs bezvadu programmatūras izstrādei
mobilām ierīcēm (piemēram, mobilajiem telefoniem, divvirzienu
peidžeriem un plaukstdatoriem), lai piekļūtu uzņēmuma līmeņa
datorsistēmām. Akcents tiek likts uz Java un XML mobilas
programmatūras izstrādei, un uz J2EE tehnoloģijām servera puses
servisiem J2EE aplikāciju serveros un citās uzņēmuma līmeņa
infrastruktūrās, piemēram, Web serveros, CORBA serveros,
pārkodējošos portālos un Web servisos. Laboratorijas darbi sastāv
no mobilo aplikāciju un servera-puses servisa rakstīšanas.

Multimediju tehnoloģijas

Izmantojot SGML, HTML, XML standartus, tiek izskatīta lietišķo
programmu izstrāde. Darbs, izmantojot mūsdienu multimediju
programmas.
Multimediju
lietišķo
programmu
izstrāde
informācijas ierakstīšanai uz CD-ROM, DVD-ROM un
izvietošanai Internet tīklā reālā laika režīmā.

PĒTĪJUMU REZULTĀTU
APROBĀCIJA

Programmēšanas projekti

Informātikas katedras akadēmiskais personāls ir pārliecināts, ka
visiem maģistriem ir svarīgi veikt kādu būtisku komandas
projektu, kas paredz gan projektēšanu, gan arī realizēšanu. Ir
vairākas realizējamas stratēģijas šāda veida praktiskas pieredzes
gūšanai. Atsevišķos gadījumos ir iespējams strādāt ar vietējām
firmām. Taču visbiežāk šādu projektu pieredzi Informātikas
katedra palīdz iegūt, izmantojot izglītības struktūras.

Multimediju projekts

Šāda projekta izstrāde ļauj apvienot zināšanas, kas iegūtas kursu
“Multimediju tehnoloģijas”, “Grafika un vizuālā skaitļošana”,
“Cilvēka un datora mijiedarbība” ietvaros.
Studentiem jāizstrādā multimediju lietišķā programma.

Publikāciju sagatavošana un
uzstāšanās konferencēs

Studiju laikā studējošajiem savu pētījumu rezultāti jāapkopo
referātos vismaz divās konferencēs. Studenti var piedalīties ar
saviem ziņojumiem ikgadējā studentu zinātniskajā konferencē,
reģionālās un starptautiskās konferencēs gan Latvijā, gan
ārvalstīs.

PRAKSE

Lektora prakse

Prakse fakultātē paredz vai nu lekciju vadīšanu, vai semināru
organizēšanu, vai arī praktisko vai laboratorijas darbu veikšana
saistībā ar sava maģistra darba tēmu.

PĒTNIECISKAIS DARBS

Maģistra darbs

Populārākais maģistra darba modelis ir studenta pilnībā izstrādāts
programmprodukts, kurš atbilst visām starptautiskām un Latvijas
prasībām, kas tiek izvirzītas programmproduktiem.
Cits modelis, vēlamāks un tajā pat laikā arī sarežģītāks –
patstāvīgs zinātnisks pētījums.

2. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"

INFORMĀTIKAS KATEDRAS TEHNISKĀ BĀZE
NOSAUKUMS
9 datori
14 datori
19 datori
12 datori
14 datori
5 datori
12 datori
8 datori
1 portatīvais dators
4 printeri
2 printeri
3 skaneri
Wacom 9×12 tablet
digitizer with pen and
drivers
UPS-8
Dators darbam ar video

Dators darbam ar audio

RAKSTURLIELUMI
PIV HT 2.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 19” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-RW, skaņas kartes
PIV 2.4 GHz, 512 Mb DDR RAM, 40 Gb HDD, 17” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-ROM, skaņas kartes
PIV 1.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 20 Gb HDD, 17” monitori,
klaviatūras, peles, 100 Mb Ethernet, CD-ROM, skaņas kartes
PIII 800, 256 Mb SDRAM, 10 Gb HDD, 17“ monitori, klaviatūras,
peles, 100 Mb Ethernet, DVD-ROM, skaņas kartes
PIII 700, 256 Mb SDRAM, 60 Gb HDD, 17“ monitori, klaviatūras,
peles, 100 Mb Ethernet, skaņas kartes
P 133, 32 Mb RAM, 2 Gb HDD, 15“ monitori, klaviatūras, peles,
100 Mb Ethernet
PC 386, 8 Mb RAM, 400 Mb HDD, 15” monitori, klaviatūras,
peles, 10 Mb Ethernet
PC 286, 1 Mb RAM, 40 Mb HDD, 14” monitori, klaviatūras, peles,
3.5” FDD
Centino 1.7, 512 Mb DDR RAM, 80 Gb HDD, 15 XGA TFT,
DVD/CD-RW, 100 Mbit Ethernet
HP Laser Jet 4L, HP Laser Jet 1200
HP Desk Jet 1220C
HP Scan Jet 3c

SMART
PIV 1.8 GHz, 512 Mb DDR RAM, 20 Gb HDD, 17” monitors,
klaviatūra, pele, 100 Mb Ethernet, skaņas karte, video karte Matrix
DigiSuite LE, CD-ROM
P 166 MMX, 64 Mb SDRAM, 2Gb HDD, 15“ monitors, klaviatūra,
pele, 10 Mb Ethernet, CD-ROM, skaņas karte

3. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
STUDIJU GRAFIKS 2003./2004.G.

I kurss
2003.g.
Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

05.09.
12.09.
19.09.
26.09.
03.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
07.11.
14.11.
21.11.
28.11.
05.12.
12.12.
19.12.

11.10.

01.11.
15.11.
29.11
13.12.

2004.g.
Janvāris

09.01.
16.01.

10.01.
17.01.

Februāris

06.02.
13.02.
20.02.
27.02.
05.03.
12.03.
19.03.
26.03.
02.04.
16.04.
23.04.

07.02.
14.02.

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

07.05.
14.05.
21.05.
28.05.
04.06.
11.06.
18.06.

28.02
06.03.
20.03.
27.03.
17.04.
24.04.

15.05.
22.05.

12.06.
19.06.

II kurss
2003.g.
Septembris

Oktobris

05.09.
12.09.
19.09.
26.09.

- eksāmenu sesija
- eksāmenu sesija

06.09
20.09.
04.10.
11.10.

- eksāmenu sesija
- eksāmenu sesija
- eksāmenu sesija

18.10
Novembris

01.11.
15.11.
29.11
13.12.

Decembris

2004.g.
Janvāris

09.01.

10.01.
17.01.

Februāris
Marts
Aprīlis
12.04. – 18.04.
Maijs
Jūnijs

04.06. – 19.06.

- eksāmenu sesija
- eksāmenu sesija
- maģistra darba izstrādāšana
- maģistra darba izstrādāšana
- maģistra darba izstrādāšana
- pirmsaizstāvēšana
- maģistra darba izstrādāšana
- noslēguma pārbaudījumi

DMF dekāns

A.Salītis

Informātikas katedras vadītājs

P.Drozdovs

Programmas direktore

S.Ignatjeva
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Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
Studiju plāns
2002./2003. un 2003./2004. studiju gads
TEORĒTISKO ATZIŅU IZPĒTES OBLIGĀTIE KURSI
Informācijas vadība.
Programmēšanas paradigmas, valodas un programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas.
Programmnodrošinājuma izstrāde.
Intelektuālās sistēmas
TEORĒTISKO ATZIŅU APROBĀCIJA
PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKO SEMINĀRU UN PRAKTISKO NODARBĪBU DARBĀ *
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitļošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežģītība
Datorstatistika
Informācijas aizsardzība
Lietišķo programmu attīstība Klients/ Serveris tehnoloģijās
Multimediju tehnoloģijas
PĒTĪJUMU REZULTĀTU APROBĀCIJA
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts
Publikāciju sagatavošana un uzstāšanās konferencēs
Prakse
Lektora prakse
PĒTNIECISKAIS DARBS
Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana

8
8
5

eks.
eks.
eks.

6
4
4

eks.
tests
eks.
eks.

4
2
2
2
2
4
2
2
4
4

ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
ieskaite
eks.

4
5
5

ieskaite
ieskaite

1.sem
6
8

2.sem.
2

3.sem

5
4

2
4
4

2

4
2

2
5
5

5

5

20
80

4.sem.

20
20

20

20

20

5. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
MAĢISTRA DARBU SARAKSTS

284 M04-05

VardsUzvardsStu
Tema
dent
Marina Ivanovska Kriptogrāfiskā lietojuma ievietošana
Lotus Notes vidē
Natalja Ēvalde
Militārās struktūras ārējās un iekšējās
drošības nodrošināšana saskaņā ar
NATO standartiem, izmantojot IDEF0,
DFD un IDEF3 notācijas
Irēna Murāne
Elektroniskais paraksts

285 M04-06

Rita Saukāne

286 M04-07

Andrejs Smilgins

287 M04-08

Oļegs Račickis

288 M04-09

Dainis Susejs

ID

Code

282 M04-03
283 M04-04

ZinVad
Pāvels
Drozdovs
Svetlana
Ignatjeva

Pāvels
Drozdovs
Mākslīgo neironu tīklu un lēmumu koku Ieva
apmācības algoritmu risināšanas
Boļakova
specifikas
Korporatīvā portāla izstrādāšana,
Viktors
izmantojot Oracle9i pielikumu serveri
Kuģelevičs
Klasifikatoru sistēmas adaptīvā sistēmā Ieva
Boļakova
Informācijas aizsardzības kriptogrāfiskie Pāvels
aspekti
Drozdovs

Gads Diskete
2004

Yes

2004

Yes

2004

Yes

2004

Yes

2004

Yes

2004

Yes

2004

No

6. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
Zināšanu vērtēšanas kritēriji
PUNKTI

VĀRDISKAIS
NOSAUKUMS

SKAIDROJUMS

10

izcili

9

teicami

8

ļoti labi

7

labi

6

gandrīz labi

5

viduvēji

4

gandrīz viduvēji

3

vāji

2

ļoti vāji

1

neapmierinoši

zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas prasības,
liecina par patstāvīgiem pētījumiem, par problēmas dziļu
izpratni
pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta
prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas
pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču
reizēm trūkst dziļākas izpratnes un spējas zināšanas
patstāvīgi piemērot sarežģītākiem jautājumiem
apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus
konstatējami arī atsevišķi mazāk svarīgi trūkumi zināšanu
apguvē
apgūtas studiju programmas prasības, taču konstatējama
atsevišķu lielāku problēmu nepietiekami dziļa izpratne
visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī
konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekami dziļa
izpratne
vairumā apgūtas studiju programmas prasības, bet
konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekama
izpratne un grūtības ar iegūto zināšanu praktisko
izmantošanu
apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām
problēmām, taču nav spēju tās praktiski izmantot
apgūtas virspusējas zināšanas par atsevišķām priekšmeta
problēmām, taču citās svarīgās problēmās pilnīgi trūkst
orientācijas
nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku

7. pielikums
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE
INFORMĀTIKAS KATEDRA
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA "DATORZINĀTNES"
MAĢISTRANTA APTAUJAS ANKETA

1. Kurā gadā Jūs saņēmāt
bakalaura grādu
diplomu par augstāko profesionālo izglītību
2. Kur Jūs dzīvojat patreiz?
Daugavpils
Rīga

3. Norādiet, kāda jomā Jūs patreiz strādājat:
Valsts dienesti
Izglītība/Apmācība
Ražošana/Celtniecība
Tirdzniecība/Imports/Eksports
Ekonomika/Finanses/Bankas

4. Kāds bija iemesls, kas Jūs pamudināja turpināt izglītības iegūšanu:
Papildus zināšanu nepieciešamība
Savas konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū
Darbības jomas maiņa
Amata paaugstināšanas iespēja

5. Lūdzu, veiciet pasniegšanas līmeņa, studiju kursu apjoma un svarīguma
analīzi:
studiju kursu svarīguma pakāpe piecu baļļu sistēmā:
5 – ļoti svarīgs
4 – svarīgs
3 – vidēji svarīgs
2 – nesvarīgs
1 – nav vajadzīgs
pasniegšanas līmenis:
5 – ļoti augsts
4 – augsts
3 – vidējs
2 – zems
1 – ļoti zems.
Lūdzu, atzīmējiet, ko pēc Jūsu domām vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).

Studiju kursa nosaukums
Datu bāzu tehnoloģijas
Objektorientētā analīze, projektēšana un
programmēšana
Objektorientētās lietišķās programmas
Multimediju tehnoloģijas
Datortīkli
Datorgrafika un animācija
Matemātiskā modelēšana
Datoru drošība
Datoru aparātnodrošinājums
Operētājsistēmas
CASE tehnoloģijas. Informācijas
sistēmu projektēšanas mūsdienu
metodes un līdzekļi
Strukturizētā pieprasījumu valoda SQL
Intelektuālās sistēmas
Programmēšanas projekti
Formālās specifikācijas

Pasniegšanas
līmenis

Kursa
svarīgums

Izmaiņas kursa
apjomā

6. Kuru no zemāk uzskaitītajiem studiju kursu ieviešanu maģistrantūras
programmā Jūs uzskatītu par nepieciešamu. Novērtējiet to svarīgumu piecu
baļļu sistēmā.

1. Studiju kursa nosaukums
Kompilatoru konstruēšana
Sistēmprogrammēšana
Ekonomiskās darbības matemātiskais un informatīvais nodrošinājums

7. Vai Jūs apmierina izvēlētā mācību iestāde un studiju programma?
pilnīgi apmierina
pamatā apmierina
daļēji apmierina
neapmierina
pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no universitātes

Kursa
svarīgums

8. pielikums
Daugavpils Universitāte
Informātikas katedra
Parādes 1, 414. aud.
Daugavpils, LV 5400
Latvija
mmc@dau.lv

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA "DATORZINĀTNES"
DARBA DEVĒJA ANKETA

1. Sniedziet, lūdzu, nedaudz informācijas par Jūsu organizāciju:
Nosaukums
Galvenā biroja atrašanās vieta
Darbības joma
2. Vai Jūsu organizācijā ir darbinieki ar maģistra grādu datorzinātņu jomā?
Jā
Nē

Skaits

3. Vai Jūs, pieņemot jaunus darbiniekus savā organizācijā, dodiet priekšroku
cilvēkiem ar maģistra grādu datorzinātņu jomā?
Jā
Nē
4. Vai Jūs esat ieinteresēti savu darbinieku kvalifikācijas celšanā, veicot
apmācību maģistrantūrā datorzinātņu jomā?
Jā
Nē
5. Vai Jūs veicinātu savu darbinieku apmācību maģistrantūrā datorzinātņu jomā:
Sponsorējot finansiāli
Jā
Nē

Sniedzot iespēju apmeklēt nodarbības
Jā
Nē

6. Novērtējiet studiju kursus zemāk redzamajā sarakstā pēc to svarīguma pakāpes
darbam Jūsu organizācijā (pēc piecu baļļu sistēmas)
Studiju kursa nosaukums

Kursa svarīgums

Datu bāzu tehnoloģijas
Objektorientētā analīze, projektēšana un programmēšana
Objektorientētās lietišķās programmas
Multimediju tehnoloģijas
Datortīkli
Datorgrafika un animācija
Matemātiskā modelēšana
Datoru drošība
Datoru aparātnodrošinājums
Operētājsistēmas
CASE tehnoloģijas. Informācijas sistēmu projektēšanas
mūsdienu metodes un līdzekļi
Strukturizētā pieprasījumu valoda SQL
Intelektuālās sistēmas
Programmēšanas projekti
Formālās specifikācijas
7. Kuru studiju kursu ieviešanu maģistrantūras programmā no zemāk
uzskaitītajiem Jūs uzskatītu par nepieciešamu. Novērtējiet to svarīgumu piecu
baļļu sistēmā

Studiju kursa nosaukums

Kursa
svarīgums

Kompilatoru konstruēšana
Sistēmprogrammēšana
Ekonomiskās darbības matemātiskais un informatīvais nodrošinājums

8. Ja Jūs esat ieinteresēti turpmākā sadarbībā ar Daugavpils Universitātes
Informātikas katedru, norādiet, lūdzu, kontaktkoordinātes.

9. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
DARBA DEVĒJU SARAKSTS

ORGANIZĀCIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Valmieras Pārgaujas Ģimnāzija
Ķekavas vidusskola
Rēzeknes 2.vidusskola.
Valsts Ieņēmumu dienests
SIA "Selena L", Rēzekne
ZS 34. kājnieku bataljons
Rēzeknes Ģimnāzija
LTK
PAS "Siltums", Rēzekne
Logopēdiskā internātskola
Daugavpils16.vidusskola.
Tieslietu Ministrija
Educations pārvalde
SIA "Latinsoft" māc.centrs
Daugavpils 5.pamatskola
Krievu Ģimnāzija

ORGANIZĀCIJA
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

LCS SIA
Daugavpils Poļu vidusskola
Valsts darba inspekcija
Skrudalienas pamatskola.
Aknīstes vidusskola
DU datoru mācību kursi
DU ITC
SIA "TSF&"
Preiļu valsts ģimnāzija
Viļānu vidusskola
SIA "LatInSoft"
VRS DAP, Rīga
DU
AS "Latvijas Krājbanka"
SIA "Digitalia"
SIA "Promis"

10. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
PIEDALĪŠANĀS STARPTAUTISKAJĀS KONFERENCĒS
Bogdanova N. Didactic Aspects of Contex-modular Approach 6th ATEE Spring University
Riga, Latvia, May 2-3, 2003
Bogdanova N., Ilishko D., Kokina I. Rationale for extending altruistic bonds towards the
different other in a violent world 7th ATEE Spring University Tartu, Estonia, May 2-3, 2004
Bogdanova N. Designing of Academic Courses on Base the Technology of Designing of
Information Systems. 7th International Generative Art Conference “GA2004”. – Milano,
Politecnico di Milano, December 14-16, 2004.
Boļakova I. Rīgas Tehniskās universitātes 44.starptautiskā zinātniskā konference,
“Advantages of the use of algorithm CN2 for classification rules induction of the Latin
alphabet letters” 2003.g. 9.-11.oktobris
Boļakova I. Starptautiskā zinātniskā konference “MENDEL’2004”, Brno, Čehija.
„Knowledge Acquisition by Inductive Learning Methods” 2004.g.16.- 18.jūnijs
Boļakova I. Seminārs „Uzņēmējdarbība un universitāte”, Latvijas Universitāte sadarbībā ar
Lielbritānijas vēstniecību Latvijā 2004.g. 9.septembris

11. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PUBLIKĀCIJAS (2003.-2004.)
Bogdanova N. Didactic basics of context-modular approach.// Proceedings of Vienna
International Working Conference – eLearning and eCulture 2002. – Osterreichische
Computer Gesellschaft, 2003. 21-26 pp.
Ignatjeva S., Romanovskis T. Interactive Screen Tools for Measurements on Images of
Physical Phenomena MPTL 8 Multimedia in Physics Teaching and learning Workshop on of
the European Physical Society September 14 -16, 2003, Prague, Czech Republic Abstracts of
oral contributions
Bogdanova N., Ilishko D., Kokina I. Rationale for extending altruistic bonds towards the
different other in a violent world. – 7th ATEE Spring University Tartu, Estonia, May 2-3,
2004.
Bogdanova N. Designing of Academic Courses on Base the Technology of Designing of
Information Systems // Proceedings of 7th International Generative Art Conference
“GA2004”. – Milano, Politecnico di Milano, 2004. pp.45-50.
Ignatjeva S., Liberts G. Interactive screen tools of advanced physical experiment. MPTL9
Multimedia in Physics Teaching and learning ,Workshop of the European Physical Society
September 13 -15, 2004, Graz, Austria, Abstracts .
Boļakova I., Advantages of the use of algorithm CN2 for classification rules induction of the
Latin alphabet letters, Rīgas Tehniskās universitātes 44.starptautiskās zinātniskās konferences
rakstu krājums, 2003.
Boļakova I., Knowledge Acquisition by Inductive Learning Methods, Starptautiskās
zinātniskās konferences “MENDEL’2004” (Brno, Čehija) rakstu krājums, 2004

12. pielikums
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INFORMĀTIKAS KATEDRAS PERSONĀLA SERTIFIKĀTU SARAKSTS
CISCO Sertifikāti

Imants Žilvinskis
Edvīns Puzinkevičs
Miervaldis Mendriks

ECDL Sertifikāti

Ieva Boļakova
Olga Perevalova
Nellija Bogdanova
Inna Senkeviča
Vija Vagale
Andris Vagalis
Vija Jankoviče
Vilnis Vanaģelis

BRAINBENCH Sertifikāti

Edvīns Puzinkevičs
Aptitude Octoder 18, 2000
Edvīns Puzinkevičs
-

Sertifikāti

-

instruktors
1 semestris
1 semestris

Programmer/Analyst
Math Fundamentals.

Ieva Boļakova
- ‘9th Estonian Winter
School in Computer Science 2004’ 2004.
Ieva Boļakova
- ‘3rd Estonian Summer
School in Computer and System Science’2004.
Ieva Boļakova
- ‘ES strukturālo fondu
projektu vadīšana’ Nr. 110, 2004.g. 02.-04.11. un
10.-11.11.
Olga Perevalova
- "E-kurss Datoru
praktiskā lietošana programmēšanas apmācībai un
lietojumprogrammatūras apgūšanai" RTU, TA Nr
000843, 08.07.2004.

13. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
LICENZĒTĀ PROGRAMMNODROŠINĀJUMA SARAKSTS

LICENSES
Windows NT Server 4.0
Access for server
Windows NT Workstation
Windows 2000 Pro
Windows XP Pro
Microsoft Office 2000 Pro OLP A AE
Microsoft BackOffice Server
MS Visual Studio 6.0
ORACLE
Borland C++ Builder Professional
Borland Delphi 5.0 Professional
Painter 6.0 software EDU
Corel Draw 10.0 software EDU upgrade
Photoshop 7.0 software EDU upgrade
Macromedia Director 7.0 EDU
AutoCAD LT 2002
3DMAX 4.0

SKAITS
2
25
14
58
23
64 +23
10 (client)
12
OAI
12
12
8
10
12
1
15
15

14. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmas "Datorzinātnes"
salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
LATVIJAS
PROGRAMMA

UNIVERSITĀTES

STUDIJU

DAUGAVPILS

UNIVERSITĀTES

STUDIJU

PROGRAMMA

Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Obligātie kursi (A daļa)
Objektorientētā programmēšana un C++
Objektorientētā analīze un modelēšana
Ikgadējs kursa darbs

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daļa)
Algoritmi, automāti un formālās valodas
Angļu valoda kā svešvaloda
Biznesa modelēšanas valodas un līdzekļi –
reāls piemērs
Datu bāzu pamati
Lietvedības automatizācija
Objektorientētā analīze un modelēšana
Sistēmu projektēšana
Biznesa pamati
Projektu vadība
Efektīvu datu pārraides tīklu konstruēšana un
analīze
Datu aizsardzība un kriptogrāfija
Informācijas sabiedrība
Informācijas sistēmu projektēšana
Metamodeļi un formālās specifikācijas
Algoritmiskās metodes mākslīgajā intelektā
Oracle
UML un tā lietišķās programmas
Biznesa procesu reinženierija
Datorgrafika
Kompilatori
Operētājsistēmas
Programmnodrošinājuma
kvalitāte
Specifikāciju valodu principi

Teorētisko atziņu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitļošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežģītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišķo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloģijās
Multimediju tehnoloģijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maģistra darbs

Maģistra darbs

TRANSPORTA

UN TELEKOMUNIKĀCIJU
INSTITŪTA STUDIJU PROGRAMMA

DAUGAVPILS

UNIVERSITĀTES

Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”

Obligātie kursi (A daļa)
Objektorientētās datu bāzes
Programmēšana objektorientētā vidē
Datortīklu programmēšana 2
Datorstatistika
Mūsdienu
atvērtās
sistēmas
Programmnodrošinājuma izstrāde valodā Ada
95
Intelektuālās sistēmas
Skaitļošanas procesu teorija un struktūras
Pedagoģijas pamati
Datortīklu drošība
Optimizācijas teorija
Mākslīgie neironu tīkli
Web-programmēšana 2

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daļa )
Pilnīga kvalitātes pārvaldība
Pētījumu metodoloģija
Datortīklu operētājsistēmas
Mūsdienu datortīkli
Datortīklu analīze un projektēšana
Lēmumu pieņemšanas metodes un algoritmi

Teorētisko atziņu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitļošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežģītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišķo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloģijās
Multimediju tehnoloģijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maģistra darbs

Maģistra darbs

STUDIJU

PROGRAMMA

DU Datorzinātņu maģistra programmas apjoms un saturs atbilst arī starptautiskajiem
standartiem, kurus apstiprina Daugavpils Universitātes studiju programmas un
atsevišķu Eiropas Savienības un ASV izglītības iestāžu studiju programmu
salīdzinošā analīze.

IMPĒRIJAS ZINĀTNES KOLEDŽAS STUDIJU DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU
PROGRAMMA, LONDONAS TEHNOLOĢIJAS PROGRAMMA
UN MEDICĪNAS UNIVERISTĀTE
Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”
Obligātie kursi (A daļa)
Datoru arhitektūra
Operētājsistēmu koncepcijas
Programmēšana
Objektorientēto programmu dizains
Laboratorijas darbs skaitļošanā
Loģiskā un deklaratīvā programmēšana

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daļa)
Programmnodrošinājuma izstrāde
Mākslīgais intelekts
Datu bāzes
Datortīkli un sadalītās sistēmas
Grafika
Uzdevumu paralēlais risinājums
Loģiskās programmēšanas prakse
Paralēlā un sadalītā programmēšana
Izpildes analīze
Multimediju sistēmas
Zināšanu vadības paplašinātās metodes

Teorētisko atziņu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitļošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežģītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišķo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloģijās
Multimediju tehnoloģijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maģistra darbs

Maģistra darbs

DIENVIDKALIFORNIJAS

UNIVERSITĀTES DAUGAVPILS

STUDIJU PROGRAMMA

UNIVERSITĀTES

STUDIJU

PROGRAMMA

Maģistra akadēmisko studiju programma
“Datorzinātnes”
Obligātie kursi (A daļa)
Skaitļošanas teorija
Operētājsistēmas
Programmēšanas valodu translēšana
Datorsistēmu organizācija

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
Informācijas vadība
Programmēšanas paradigmas, valodas un
programmu izstrādes sistēmas
Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
Datortīkli un komunikācijas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas

Izvēles kursi (B daļa)
Paplašinātās operētājsistēmas
Mākslīgais intelekts
Kompilatoru projektēšana
Programmēšanas
valodas
projektēšanas
problēmas
Programmnodrošinājuma izstrāde
Datu bāzu sistēmas
Datorsistēmu arhitektūra
Galīgo automātu teorija
Ievads robottehnikā
Ievads datortīklos
Skaitliskās metodes
Datorgrafika
Failu un datu bāzu vadība
Skaitliskā analīze un skaitļojumi
Programmnodrošinājuma
vadība
un
ekonomika
Datoru komunikācijas

Teorētisko atziņu aprobācija
Diskrētās struktūras
Grafika un vizuālā skaitļošana
Sociālās un profesionālās problēmas
Formālās valodas un kompilatori
Cilvēka un datora mijiedarbība
Algoritmi un sarežģītība
Datorstatistika
Informācijas drošība
Lietišķo programmu attīstība Klients/
Serveris tehnoloģijās
Multimediju tehnoloģijas
Programmēšanas projekti
Multimediju projekts

Maģistra darbs

Maģistra darbs

15. pielikums

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"
Bakalaura un maģistra studiju programmas "Datorzinātnes" attīstības plāns

Attīstības plāns sastāv no sešiem līmeņiem.

Stratēģija
labākā varianta
sasniegšanai
Labākā varianta izvēle
Kritēriji labākā varianta izvēlei
Vairāki programmas analīzes varianti
Datorzinātņu tendenču analīze
Programmas patreizējās situācijas analīze
Pirmais līmenis “Programmas patreizējās situācijas analīze” ietver šādas aktivitātes:
• nepārtraukta studiju procesa kontrole;
• kvalitātes kontroles sistēmas ieviešana;
• salīdzinājums ar līdzīgām programmām citās augstskolās;
• regulāra maģistra studiju programmas apspriešana Studiju Padomē;
• vērtējumu rezultātu analizēšana.
Otrais līmenis “Datorzinātņu tendenču analīze” ietver šādas aktivitātes:
• programmnodrošinājuma attīstības tendenču novērtēšana;
• aparātnodrošinājuma attīstības tendenču novērtēšana;
• piedalīšanās datorzinātņu nozares konferencēs;
• piedalīšanās starptautiskos projektos;
• sadarbība ar informācijas tehnoloģiju firmām.
Trešais līmenis “Vairāki programmas analīzes varianti” ietver šādas aktivitātes:
• daudzi programmas attīstības varianti, ņemot vērā datorzinātņu jomas
tendences un patreizējo cilvēku un materiālo resursu stāvokli;
• prognoze par nākotnē nepieciešamo programmatūru, aparatūru un cilvēku
resursiem katram no variantiem;
• dažādu alternatīvu izmaksu analīze.

Ceturtais līmenis „Kritēriji labākā varianta izvēlei” ietver šādas aktivitātes:
• kritēriju saraksta izveide par programmas attīstības lemšanu;
• atgriezeniskā saite ar absolventiem, darba devējiem, informācijas tehnoloģiju
firmām kritēriju apspriešanai;
• programmas kvalitātes svarīgākā kritērija izvēle.
Piektais līmenis „Labākā varianta izvēle” ietver šādas aktivitātes:
• darbojošos kritēriju pielietošana alternatīvām;
• labākās alternatīvas izvēle.
Sestais līmenis „ Stratēģija labākā varianta sasniegšanai” ietver šādas aktivitātes:
• to darbību saraksta sastādīšana, kuras nepieciešamas, lai sasniegtu formulētos
uzdevumus;
• darbu sadale starp darbiniekiem;
• nepieciešamo resursu konstatēšana;
• lēmuma akceptēšana par resursu sadalījumu;
• darbu savlaicīga plānošana;
• darbu izpilde;
• izpildes kontrole;
• informācijas apmaiņas organizēšana starp iesaistītajiem dalībniekiem.
Tāds attīstības plāns nodrošina studiju programmai "Datorzinātnes" nepieciešamo
elastīgumu un garantē programmas ātru modernizēšanu, kas ir svarīgs datorzinātņu
programmu kvalitātes nodrošināšanas kritērijs.

