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1. Programmas mērķi un uzdevumi, to īstenošana 
 

Elektronikas doktorantūras programmas mērķis ir: 

• sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus elektronikā ar fundamentālu zināšanu bāzi, ar 
augstu kompetenci elektronikas jomā un spēju patstāvīgi veikt zinātniski pētniecisko un 
pedagoģisko darbu, kā arī radoši strādāt tautsaimniecībā; 

• attīstīt nepieciešamību pēc tālākas pašizglītības un spējas patstāvīgi sekot tālākai elektronikas 
attīstībai, pamatojoties uz matemātikā, fizikā un elektronikas bāzes kursos apgūtajām 
fundamentālām zināšanām. 

Uz šīs bāzes RTU Radioelektronikas institūts realizē sekojošus programmas uzdevumus: 

• sniegt doktorantiem paaugstināta līmeņa teorētiskās un praktiskās zināšanas elektronikā; 
• nodot jaunai zinātnieku paaudzei mūsu akadēmiskā personāla zināšanas zinātnes jomās, 

kurās fakultātē ir uzkrāta pieredze un ir iestrādes, kā arī jaunajos pētniecības virzienos; 
• izkopt doktorantos nepieciešamību patstāvīgi sekot elektronikas attīstībai, kā arī vērtēt un 

pielietot jaunos elektronikas sasniegumus; 
• koordinēt programmas realizācijā iesaistīto struktūrvienību darbu tā, lai to tehnisko 

nodrošinājumu varētu izmantot doktorantu zinātniskam darbam; 
• ar izvēles kursu un studiju virzienu palīdzību dot iespēju studentiem apgūt savai 

turpmākajai karjerai nepieciešamo specializāciju; 
• nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un mūsdienu prasībām 

atbilstošu apmācību. 

2. Studiju programmas attīstība 

2.1 Izmaiņas studiju programmās un studiju plānos 
 

Atskaites gadā doktoru studiju programmā „Elektronika” izdarītas sekojošas 
izmaiņas.Svešvalodas (6KP) no C sadaļas (Ierobežotas izvēlas priekšmeti) pārceltas uz D 
sadaļu (Brīvas izvēles priekšmeti). Pamatojums - RTU senāta 2009. gada 29. jūnija 
lēmums. Līdz ar to C sadaļa kā tāda faktiski beidz pastāvēt.B sadaļa (Ierobežotas izvēles 
specializācijas priekšmeti) papildināta ar jaunu priekšmetu „Zinātniskais seminārs” (RTU 
studiju priekšmetu kods REA700) ar apjomu 6KP. Līdz ar to B sadaļas kopapjoms no 
15KP ir palielinājies līdz 21KP. Ar RTU senāta lēmumu doktora studiju ilgums ir 
palielināts pilna laika studijās no 3 gadiem uz 4 gadiem un nepilna laika studijās 
(neklātiene) no 4 gadiem uz 5 gadiem. Līdz ar to studiju kopapjoms ir palielinājies no 
144KP līdz 192 KP. Pēdējā studiju gadā tiek veikts papildus zinātniskais darbs 48KP 
apjomā. Tādējādi zinātniskā darba kopapjoms no 102KP ir palielinājies līdz 150KP. 
Programma ir akreditēta no 08.06.2004 līdz 31.12.2010 (sk Pielikumu 1). Doktora studiju 
programma ar tās izkārtojumu pa sadaļām ir dota Pielikumā 2. 
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2.2 Studiju programmu atbilstība augstākās akadēmiskās izglītības 
standartam 

 

Doktora studiju programma „Elektronika” ir akreditēta ar Akreditācijas komisijas sēdes 
lēmumu 2004. gada 8. jūnija (akreditācijas lapa 023-691) līdz 2010. gada 31.decembrim un atbilst 
akadēmiskāks izglītības standartam, ko nosaka LR Ministru kabineta 2002.g.3.I. dokumentam 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. 

Elektronikas doktoru studiju priekšmetu sadalījumu pa grupām nosaka RTU Senāta 2000. g. 
30. X lēmums. Obligāto studiju priekšmetu programmas apstiprina Promociju padome. 
Doktorantūras studiju programma radioelektronikas virzienam paredz apgūt virzienam atbilstošus 
teorētiskus priekšmetus (Cietvielas elektronikas elementi, Signālu apstrādes teorija, Tehniskā 
elektrodinamika) (15KP), specializācijas ierobežotas izvēles studiju priekšmetus eksperimentu 
veikšanai elektronikā un datoru pielietojumam (21KP), kā arī brīvās izvēles studiju priekšmetus 6 
KP apjomā.  

3 Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

3.1 Izmaiņas studiju programmas īstenošanā 
 

Doktora studiju programmā ir izdarītas sekojošas izmaiņas. Svešvaloda (6KP) no C sadaļas 
„Ierobežotas izvēles studiju priekšmeti” ir pārcelta uz D sadaļu „Brīvās izvēles studiju 
priekšmeti”. B sadaļa „Ierobežotas izvēles specializācijas priekšmeti” ir papildināta ar jaunu 
priekšmetu „Zinātniskais seminārs” (apjoms 6KP), tādēļ šīs sadaļas apjoms ir palielinājies no 
15KP līdz 21KP. Studiju programma ir paildzināta līdz 4 gadiem pilna laika studijās un līdz 5 
gadiem nepilna laika studijās. Atbilstoši par 48KP ir palielināts apjoms „Zinātniskajam darbam” 
(no 102KP līdz 150KP). Tādējādi studiju kopējais apjoms sastāda 192KP.  
3.2 Izmantoto mācību metožu lietderība programmas mērķu un 

uzdevumu sasniegšanā 
 

Doktoru programmā apmācība norit saskaņā ar vadītāja izstrādāto doktorantūras 
plānu klasiskā stilā ar lekcijām, zinātniskajiem semināriem, patstāvīgo darbu pēc 
individuālā plāna, pedagoģiskās stažēšanās, eksāmeniem, dalības dažādu zinātnisku 
projektu īstenošanā, dalības zinātniskajās konferencēs, publikāciju rakstīšanas un 
promocija darba izstrādes. Lekcijas notiek, izmantojot tāfeli, datoru un diaprojektoru. 
Jaunievestais priekšmets „Zinātniskais seminārs” tālāk attīsta doktorantu iemaņas 
patstāvīgi apgūt un izprast ar izvēlēto jomu saistītas zinātniskas problēmas un attīsta arī 
doktorantu prezentācijas spējas. 

 
3.3 Programmas realizācijas resursu analīze 
 

 7



Doktorantiem pieejama ir ETF lasītava, kas doktorantiem nodrošina pieeju mācību un 
zinātniskajiem materiāliem un Interneta resursiem. Lasītava ir labi apgādāta ar ārzemju žurnāliem 
(daudz IEEE žurnālu sērijas), agrāko gadu izdevumi daļēji ir sarūpēti ar ārzemju latviešu atbalstu. 

Ķīpsalā (ērti sasniedzamā attālumā – dažās minūtēs no fakultātes) atrodas arī RTU 
bibliotēka, kuras kopējo fondu veido ap 2 miljoni sējumu, no kuriem 1 miljons ir mācību 
literatūra. RTU bibliotēkā ir datoru klase ar 8 darba vietām un pieslēgumu Latvijas bibliotēku 
kopkatalogam, kas realizēts ALEPH vidē, izmantojot šim mērķim Internetu. Jaunu grāmatu 
iegādei tiek meklēts saprātīgs kompromiss starp pasaules izdevumiem angļu valodā (stipri augsta 
cena) un noderīgiem izdevumiem krievu valodā (zema cena).  

Doktorantu rīcībā ir vairākas ETF telpas, kas domātas tieši viņiem -215. ist., 220. ist., 408. 
ist. Īpaši jāatzīmē jaunizveidotā Integrālo shēmu izstrādes laboratorija (ISIL) (226. ist.), kas ir 
apgādāta ar jauniem jaudīgiem datoriem un jaudīgu serveri. Tajā prof. P. Misāna vadībā norisinās 
darbs pie jaunu integrālo shēmu projektēšanas. 

2009. gadā fakultātes telpās izvietotais Latvijas Elektronikas Iekārtu Testēšanas Centrs 
(LEITC), ko izveidoja Latvijas Elektrotehnikas un Elektronikas Rūpniecības Asociācija 
(LEtERA) un Rīgas Tehniskā universitāte, realizējot Eiropas Savienības programmas „PHARE 
2003 ekonomiskās un sociālās kohēzijas” projektu ir izgājis atestāciju. LEITC spēj piedāvāt 
kompleksus pārbaudes pakalpojumus un konsultācijas elektromagnētiskās saderības un 
elektrodrošības jomā. Centra unikālā mērījumu kamera ar darba diapazonu līdz 40GHz un 
modernākā mēraparatūra Baltijas valstīs ierindo to Eiropas līmenim atbilstošo testēšanas centru 
saimē. Centra pakalpojumus zinātniskiem mērķiem var izmantot arī Elektronikas specializācijas 
doktoranti. 

LEITC sekmēs Latvijas elektrotehnikas un elektronikas ražotāju ekonomisku integrāciju ES 
iekšējā tirgu, un vienlaicīgi nodrošinās tehnisko bāzi RTU zinātniski-pētnieciskam darbam 
elektromagnētiskās savietojamības jomā un inovatīvu tehnoloģiju izstrādē. LEITC veicinās jauno 
zinātnieku un akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un kompleksu zinātniski-
pētniecisko darbu realizēšanu. LEITC aprīkojums tiks izmantots arī studiju procesā. 

Savukārt Elektroakustikas laboratorija ir vienīgā laboratorija Baltijas valstu universitātēs, kas 
apgādāta ar akustisko kameru. 

Ievērojamais finansējuma samazinājums augstākajai izglītībai, kas pilnā mērā skāra arī RTU, 
līdzekļu trūkuma dēļ ievērojami samazināja jaunas zinātniskās aparatūras un nepieciešamās 
programmatūras iepirkumus. Tādēļ 2009./10. mācību gadā iepirktais zinātniskais aprīkojums ir 
stipri pieticīgs salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Konkrēti iegādātais aprīkojums, kuru savā 
darbā var izmantot arī doktoranti bija sekojošs:  

• Iegādāti firmas Altera DE3 Development kits with Dougther boards – 2 gab. 
• Iegādāti firmas Altera DE2 for Dougther boards Video Development – 3 gab. 
• Iegādāti firmas Altera DE2 for Dougther boards Touch Screen – 3 gab. 
 

Jāatzīmē arī, ka 2008. m.g. tika iegādāta MATLAB/SIMULINK Distributed Computing 
Server( 'MDCS") licence GRID klasterim ar 32 procesoriem. Pateicoties tam, ir iespējams veikt 
aprēķinus vienlaicīgi (paralēli) uz daudziem procesoriem tādā veidā būtiski saīsinot liela apjoma 
aprēķinu un imitācijas modelēšanas uzdevumu izpildes laiku. Licences līgums paredz iespēju arī 
trešajām personām no ES valstīm izmantot ETF dislocēto GRID serveri savos aprēķinos un 
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savukārt ETF personālam (it īpaši doktorantiem) tiesības izmantot līdzīgus serverus citās valstīs. 
Tādā veidā Latvijas zinātniekiem (arī ETF doktorantiem) ir pieejami nozīmīgi datorresursi 
sarežģītu pētniecības uzdevumu veikšanai MATLAB/SIMULINK vidē. 

Daļai doktorantu bija pieejams Eiropas sociālā fonda atbalsts (Pikuļins, Āboltiņš, 
Novikovs,Valters). Šiem doktorantiem atbalsta ietvaros zināma summa ir paredzēta zinātnisko 
komandējumu finansēšanai un sīkā inventāra iegādei.  

  

3.4 Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 

Analizējot studējošo vēlmi turpināt mācības doktorantūrā un nodarboties ar zinātni, ir 
jāatzīmē, ka tā tikai pēdējos gados tā ir pieaugusi un pretendentu skaits ir lielāks vai vienāds ar 
atvēlēto budžeta vietu skaitu programmā „Elektronika”. Šī iemesla dēļ daļa pretendentu tiek 
uzņemti doktorantūrā par fakultātes pašas līdzekļiem. Kopumā zinātniskās darbības iespējas gadu 
no gada uzlabojas. Jaunas iespējas zinātniskās darbības veikšanai paver jaunizveidotais Latvijas 
Elektronikas Iekārtu Testēšanas Centrs, kurā jau darbojas doktoranti V. Novikovs un A. Ruško, 
kā arī Integrālo Shēmu Izstrādes Laboratorija. Ikkatru otro gadu notiek (galvenokārt) jauno 
zinātnieku starptautiskās konferences RTU ikgadējo zinātnisko konferenču ietvaros (pēdējā: 
notika 2009. gada oktobrī). Doktoranti regulāri piedalās arī ikgadējās starptautiskajās elektronikas 
konferencēs Kauņā (atskaites periodā „Elektronics – 2010”, maijā mēnesī) un ik pa pāris gadiem 
Tallinā („Biennial Baltic Elektronics Conference”). Doktorantu ziņojumi galvenokārt tiek 
izstrādāti, darbojoties REI īstenotajos LZP grantos (vadītāji prof. P. Misāns, prof. J. Jankovskis, 
prof. G. Balodis, valsts programmās (vadītājs prof. G. Balodis) un RTU finansētos iekšējos 
pētniecības projektos. Jāatzīmē, ka pēdējie iedalās lietišķo pētījumu projektos, kuros jāpiesaista 
zināms finansējums no ieinteresētajiem partneriem ārpus RTU (≥  ar 2000 Ls), un fundamentālo 
pētījumu projektos, kuros šāds papildus finansējums netiek pieprasīts.  

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti: 

1. „Fī-funkciju izmantošana jauna veida datu pārraides sistēmās”, vadītājs prof. P.Misāns. 
Finansējums 2009. gadā – 8000 LVL (RTU,) 

2. „Elektrotehnisko un elektronisko ierīču elektromagnētiskās saderības parametru 
novērtēšanas metožu uzlabošana”, vadītājs prof. G.Balodis. Finansējums 2009. gadā – 
10000LVL (8000 LVL RTU, 2000 LVL SAF tehnika) 

 

RTU pētniecības projekti 
 

1. „Uz Fī-funkcijām balstītu ortogonālo filtru izstrāde un realizācijas FPGA”, vadītājs prof. 
P.Misāns. Finansējums 2009. gadā – 10000 LVL RTU.  

Dalība minētajos zinātniskajos projektos rezultējas attiecīgajās publikācijās (doktoranti 
Pikuļins, Valters): 
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1. Jankovskis J., Stepins D., Pikulins D. Lowering of EMI Noise in Boost Type PFC by the use 
of Spread Spectrum // Electronics and Electrical Engineering. – 6 (94). – 2009. – pp. 15-18; 

2. G. Valters, P. Misans, "FPGA Implementation of Elementary Generalized Unitary Rotation," 
presented at 27th IEEE Norchip 2009 Conference, Trondheim, Norway, Nov. 16-17, 2009, in 
Proc. (on flash memory) of the Conf., ISBN ISBN 978-1-4244-4311-6/09 2009 IEEE, 4 
pages.  

3. P. Misans, G. Valters, "Initial FPGA Design for Generalized Orthogonal Nonsinusoidal 
Division Multiplexing," presented at 27th IEEE Norchip 2009 Conference, Trondheim, 
Norway, Nov. 16-17, 2009, in Proc. (on flash memory) of the Conf., ISBN 978-1-4244-4311-
6/09 2009 IEEE, 5 pages. 

 

Pēdējā laikā ir izveidojusies auglīga sadarbība ar VA Elektronikas un datorzinātņu institūts 
(direktors M. Greitāns), kurā ETF Elektronikas programmas doktoranti izstrādā savus promocijas 
darbus (O. Ņikišins). Sadarbība jāuzskata par veiksmīgu, tajā ir ieinteresētas abas puses – ETF un 
VA Elektronikas un datorzinātņu institūts. Sagaidāms, ka tuvākajā perspektīvā bijušais (gads pēc 
studijām doktorantūrā) doktorants R. Šāvelis aizstāvēs promocijas darbu.  

Doktoranti (Pikuļins, Tjukovs, Valters, Āboltiņš, Kļaviņš, Novikovs, Ruško) ir iesaistīti arī 
zemāk minētos LZP finansētos projektos un valsts pētījumu programmās. 

 
LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti: 

1. „Elektromagnētisko procesu izpēte elektronikas iekārtās, komponentos un materiālos” 
(84, 09.1091), vadītājs prof. J.Jankovskis. Finansējums 2009. gadā – 5898 LVL  

2. „Uz rotācijas leņķiem balstītu ciparu signālu apstrādes metodes un algoritmi, un to 
realizācijas problēmas integrālajās shēmās” (90. 09.1122), vadītājs prof. P.Misāns. 
Finansējums 2009. gadā – 9152 LVL  

Valsts pētījumu programmas projekti: 
 
1.  „Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas”, vadītājs prof. G.Balodis. Finansējums 2009. gadā 

– 107514 LVL 
 

3.5 Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība vairums gadījumu realizējas kā visas fakultātes 
pasākumi. Kā tādu, piemēram, var uzskatīt tagad noslēgto līgumu ar Kauņas Tehnisko 
universitāti. Ir panākta vienošanās par apmaiņām ar vieslektoriem ar Lundas universitāti Zviedrijā 
(no Radioelektronikas inst. – asoc. pof. E. Beķeris). 

Magnētisko parādību un materiālu pētniecības jomā cieša sadarbība ir ar Rumānijas 
augstskolām: Bukarestes tehnisko universitāti un Iasi universitāti, tāpat arī ar Latvijas 
Universitātes Polimēru mehānikas institūtu. 

Pēdējos gados ir izveidojusies sadarbība ar Sevastopoles Nacionālo Tehnisko universitāti 
Ukrainā, kura katru gadu rīko jaunatnes zinātniski tehniskās konferences „Radiotehnikas un 
telekomunikāciju laikmetīgās problēmas”.  
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3.6 Sadarbība ar darba devējiem, absolventiem 
 

ETF ir izveidojusies sadarbība ar nozares lielākajiem, nostabilizējušamies uzņēmumiem 
(piem., „SAF-Tehnika”, „Hanzas Elektronika”, „Arcus-Elektronika”, „Elektronikas un 
datorzinātņu institūts”, u.c.), ar kuriem eksistē dažādas sadarbības formas. Vispirms tā ir 
sadarbība caur elektrotehnikas un elektronikas uzņēmumus aptverošās organizācijas LEtERA 
(Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības apvienība), kura regulāri pēta un izziņo 
nepieciešamību pēc konkrētiem speciālistiem (piem., pētījums: „Rekomendācijas un darbības 
plāns augsti kvalificētu cilvēkresursu trūkuma novēršanai Latvijas elektronikas un elektrotehnikas 
nozarē”; ikgadējie apvienības valdes ziņojumi). Īpaši jāatzīmē sadarbība ar Elektronikas un 
datorzinātņu institūta (direktors M. Greitāns), kas atspoguļojas arī doktoru studiju līmenī – 
piemēram, doktorantam O. Niķišinam un tikko trīsgadīgās studijas pabeigušajam bijušajam 
doktorantam R. Šāvelim zinātniskie darba vadītāji ir no Elektronikas un datorzinātņu institūta. 
Šāda sadarbības forma jūtami aktivizē kontaktus starp programmas pasniedzējiem un 
speciālistiem potenciālajās darba vietās. Fakultātē ļoti aktuāla ir ar paaudžu maiņu saistīto 
problēmu risināšana. Tādēļ ETF ir ieinteresēta jauno zinātņu doktoru piesaistīšanai fakultātes 
pasniedzēju un pētnieku saimei. Atskaites periodā promocijas darbu aizstāvējušais Elektronikas 
programmas doktorants Māris Tērauds ir papildinājis ETF pētnieku saimi in ir iesaistīts arī 
studentu apmācībā. Kā primāros darba devējus Elektronikas programmas doktorantiem jāmin pati 
ETF un VA Elektronikas un datorzinātņu institūts. Augsti izglītoti speciālisti, protams, ir 
vajadzīgi arī augstāk minētajām elektronikas firmām. 

4 Studējošo mācību sasniegumu (zināšanu, prasmju, iemaņu 
un attieksmju) vērtēšana 

 

Doktorantiem par paveikto darbu regulāri ir jāatskaitās RTU doktorantūras daļai. Tiem 
doktorantiem, kas saņēma Eiropas sociālā fonda atbalstu, atskaites par plāna izpildi bija 
jāiesniedz par katru kvartālu. Atskaites atbilstību īstenībai un plāna izpildi apstiprina 
attiecīgā doktoranta vadītājs. Atskaite ietver sekojošas pozīcijas: 

• eksāmeni un ieskaites, 
• zinātniskās publikācijas, 
• dalība konferencēs ar ziņojumiem un stenda referātiem, 
• pedagoģiskais darbs RTU, 
• promocijas darba gatavības pakāpe. 
Katra mācību gada beigās notiek doktorantu atestācija, kurā piedalās doktoranti, viņu 

vadītāji, fakultātes dekāna vietnieks zinātniskajā darbā un RTU doktorantūras daļas 
vadītājs. Atestācijas rezultātus apstiprina fakultātes Zinātniskā komisija un RTU 
doktorantūras daļa. Nesekmīgie doktoranti tiek atskaitīti no doktorantūras. Fakultātes 
Zinātniskā komisija katru kvartālu lēma arī par Eiropas sociālā fonda atbalsta piešķiršanu 
doktorantiem un sastādīja pretendentu ranga sarakstu. Zinātniskā komisijas lēmumi tiek 
atspoguļoti attiecīgās sēdes protokolā.   
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5 Studējošie 
5.1 Studējošo skaits programmā 
 

Akadēmiskajā doktora programmā “Elektronika” studējošo doktorantu skaits 2009./10.m.g. ir 
uzdots zemāk dotajā tabulā. 

1. kursa doktoranti 22.06.2010 

 

Nr. 
p. 
k. 

Uzvārds vārds Vadītājs Programma Finansējums 
ESF 

atbalsts 
Piezīmes 

1. Dainis Kļaviņš Pēteris 
Misāns 

Elektronika Budžets   

 

2. kursa doktoranti 22.06.2010 

 

Nr. 
p. 
k. 

Uzvārds vārds Vadītājs Programma Finansējums 
ESF 

atbalsts 
Piezīmes 

1. Āboltiņš Artūrs Misāns P. Elektronika Budžets ir  

2. Pikuļins 
Dmitrijs 

Jankovskis 
J. 

Elektronika  Budžets ir  

3. Tjukovs 

Sergejs 

Jankovskis 
J. 

Elektronika Budžets   

4. Vdovins 
Sergejs 

Slaidiņš I. Elektronika Budžets   

 

3. kursa doktoranti 22.06.2010 

 

Nr. 
p. 

Uzvārds vārds Vadītājs Programma Finansējums ESF Piezīmes 
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k. atbalsts 

1. Valters Gatis Misāns P. Elektronika Budžets ir  

2. Novikovs 
Vladimirs 

Balodis G. Elektronika Budžets ir  

3. Ponomarenko 
Nikolajs  

Jankovskis 
J. 

Elektronika Budžets  AA 

4. Ņikišins Oļegs Greitāns M. Elektronika Budžets  AA 

5. Ruško Andris  Balodis G. Elektronika Budžets   

 

Piešķirtās budžeta vietas bija aizpildītas pilnībā. Tie doktorantiem, kas saņēma Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu (600 Ls 1. un 2. kursā, 800Ls 3.kursā, no budžeta stipendijām atteicās 
(sekas krasajam finansējuma samazinājumam RTU no valsts budžeta). 

5.2 Studējošo sekmības raksturojums 
 

Sekmību nevar atzīt par apmierinošu. Vairumā gadījumu doktorantūra tiek pabeigta tikai ar 
75% promocijas darba gatavību. Tomēr lietderības koeficients (aizstāvēto promocijas darbu skaits 
pret doktorantūrā studējošo skaitu) doktorantūrā pēdējos gados ir samērā zems. Prakse liecina, ka 
sekmīgs rezultāts sagaidāms, ja studijas klātienes doktorantūrā tiek apvienotas ar pedagoģisko vai 
zinātnisko darbību RTU. Ja doktorants strādā vai papildus piestrādā kādā privātfirmā, tad kā 
likums mācības doktorantūrā nevainagojas ar panākumu un šādi studējošie no doktorantūras ir 
jāatskaita (izņēmums ir VA Elektronikas un datorzinātņu institūts, kas gan nav privātfirma). 
Atskaites periodā promocijas darbu sekmīgi ir aizstāvējis bijušais doktorants Māris Tērauds. Viņš 
darbu turpina ETF kā pētnieks (saņem bāzes finansējumu) un darbojas arī kā pasniedzējs. 
Sagaidāms, ka tuvākajā perspektīvā promocijas darbu aizstāvēs bijušais doktorants Roberts 
Šāvelis un mazliet tālākā perspektīvā arī bijušais doktorants Denis Stepins. RTU prakse liecina, 
ka atvēlētajos 3 gados (klātiene) promocijas darbus aizstāvējušo doktorantu skaits ir ārkārtīgi 
niecīgs (ap 3%). Tādēļ turpmāk studijas doktorantūrā tiks palielinātas par vienu gadu. 

5.3 Studentu aptauja 
 

Īpašas doktorantu aptaujas netika veiktas, jo doktorantu skaits ir tik niecīgs, ka pilnīgi 
pietiekama ir informācija, kas izkristalizējas no sadarbības ar darba vadītāju. Viens no būtiskiem 
aspektiem sekmīgām studijām doktorantūrā ir materiālā atlīdzība. Sakarā ar to, ka daļa doktorantu 
neieguva Eiropas sociālā fonda atbalsts, tie devās akadēmiskajā atvaļinājumā (Ņikišins), jo no 
budžeta stipendijas nevar izdzīvot. (it īpaši, ja doktorantam ir kredītsaistības). Doktoranti vēlas 
vēl ciešāku sadarbību ar darba vadītājiem, kā arī plašākas starptautiskās sadarbības iespējas. 
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6 Akadēmiskais personāls 
 

ELEKTRONIKAS PAMATU KATEDRA 

 

PERSONĀLS 
Amats Grāds Vārds, uzvārds 

Asoc.profesors, 
kat.vad. 

Dr.sc.ing. Elmārs Beķeris 

Profesors Dr.sc.ing. Pēteris Misāns 

Docents Dipl.ing. Kārlis Brīvkalns 

Docents Dr.sc.ing. Juris Grēve 

Docents Dipl.ing. Aivars Pakalns 

Docents Dr.sc.ing. Jānis Semeņako 

Docents Dr.sc.ing. Andrejs Strauts 

Docents Dr.sc.ing. Arvilds Šulmanis 

Docents Dipl.ing. Viktors Zagorskis 

Lektors Dipl.ing. Dmitrijs Puriševs 

Pētnieks Dr.sc.ing Māris Tērauds 

 

ZINĀTNISKIE VIRZIENI 
 Mikroviļņu izkliede; Mikroviļņu tehnoloģijas (doc. Jānis Semeņako); 
 Haosa pielietojumi radioelektronikā (asoc.prof. Elmārs Beķeris); 
 Ķēžu simulācija un projektēšana; Signālu apstrāde; Neironu tīkli (prof. Pēteris 

Misāns) 
 

RADIOIEKĀRTU KATEDRA 

 

PERSONĀLS 
Amats Grāds Vārds, uzvārds 

Profesors, katedras vad. Dr.sc.ing. Ilmārs Slaidiņš 

Profesors  Dr.sc.ing. Guntars Balodis 
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Docents Dipl.ing. Aleksandrs Fiļipovs 

Docents Dr.sc.ing. Vadims Ņikitins 

Docents Dr.sc.ing. Kārlis Tomariņš 

Docents Dr.sc.ing. Māris Zeltiņš 

Lektors Dipl.ing. Guntars Dziļums 

Lektors Dipl.ing. Juris Šīrs 

 

ZINĀTNISKIE VIRZIENI 
 Antenu teorija, mobilie sakari, signālu apstrāde ar signālprocesoru palīdzību (prof. 

Guntars Balodis) 
 Zemo frekvenču trokšņi pusvadītājos, eksperimentu automatizācija (asoc.prof. Ilmārs 

Slaidiņš) 
 Telemātikas pielietojumi tālmācībā (prof.Gundars Balodis, prof. Ilmārs Slaidiņš) 

 

RADIOELEKTRONISKĀS APARATŪRAS PROJEKTĒŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS 
PROFESORA GRUPA  

 

PERSONĀLS 
Amats Grāds Vārds, uzvārds 

Profesors, grupas 
vad. 

Dr.hab.sc.in
g. 

Jānis Jankovskis 

Asoc.profesors Dr.phys. Arnis Gulbis 

Docents Dipl.ing. Jānis Barloti 

Docents Dipl.ing. Māris Strauts 

Docents Dipl.ing. Juris Šūmahers 

 

ZINĀTNISKIE VIRZIENI 
 Magnētiskie materiāli un pasīvie elementi (prof. Jānis Jankovskis) 
 Fizikālā elektronika (asoc.prof. Arnis Gulbis) 
 Magnētisko mērījumu problēmas (asoc.prof. Valentīns Juršēvičs) 

 

Saskaņā ar doktorantūras nolikumu promocijas darba vadīšanas tiesības ir profesoriem un 
asociētajiem profesoriem (citiem, piemēram, docentiem ir nepieciešama senāta atļauja). Ja 
promocijas darbs tiek izstrādāts citā institūcijā, piemēram, VA Elektronikas un datorzinātņu 
institūtā, tad attiecīgajam doktorantam ir divi vadītāji – viens tiešais darba vadītājs no attiecīgās 
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institūcijas un otrs no ETF (piemēram, bijušā doktoranta Rolanda Šāveļa gadījumā (darbs tiek 
izstrādāts Elektronikas un datorzinātņu institūtā) tie bija Modris Greitāns no minētā institūta un 
Guntars Balodis no ETF. No augstāk uzdotajām tabulām redzams, ka no 24 akadēmiskā personāla 
pārstāvjiem 14 ar doktora vai habilitētā doktora zinātnisko grādu, kas ir vairāk nekā 50%. 
 
6.1 Akadēmiskā personāla kvalifikācijas izmaiņu dinamika 
 

Atskaites periodā 2009./10..m.g. akadēmiskā personāla skaitliskajā sastāvā ir notikušas 
sekojošas izmaiņas. Promocijas dabu „Jauna veida diskrētie ortogonālie pārveidojumi un ar 
signālu apstrādes pielietojumiem saistītās kļūdas” sekmīgi aizstāvēja Māris Tērauds un 
piepulcējās fakultātes akadēmiskajam personālam.Visbūtiskākās izmaiņas ir skārušas 
Elektroniskās aparatūras ekspluatācijas un projektēšanas profesora grupu.Mūžībā ir aizgājis 
asociētais profesors Valentīns Juršēvičs. Valsts realizētās politikas dēļ, kas strādājošiem 
pensionāriem ievērojami samazināja saņemamās pensijas apjomu, no darba fakultātē aizgāja Dr. 
sc. ing. Arnolds Vītols un Dr. sc. ing. Gintauts Āboltiņš-Āboliņš. Taču gan metodiskais, gan 
zinātniskais līmenis ir paaugstinājies, personālam piedaloties semināros, konferencēs, iesaistoties 
nozīmīgos projektos. Doktoranti tiek piesaistīti RTU, jo tiek ievēlēti par zinātniskajiem 
asistentiem vai pētniekiem un līdz ar to saņem bāzes finansējumi. Tas izsauc nepieciešamību 
piedalīties zinātniskajos projektos un grantos. 

Atskaites gadā akadēmiskais personāls kvalifikāciju paaugstināja vairāk personiski, mazāk 
kolektīvi. Būtiski, ka sakarā ar RTU realizēto politiku, kas vērsta uz studiju procesa uzlabošanu, 
izmantojot ORTUS vidi, pasniedzējiem, vai nu apmeklējot IT departamenta organizētos 
apmācības kursus, vai pašmācības ceļā, izmantojot pieejamos elektroniskos resursus, piemēram, 
Jans Jelinskis „Ievads Moodle e-studiju vides kursa praktiskā izveidē” nācās uzlabot savu 
priekšmetu aprakstus un prezentācijas materiālus ORTUS vidē. 

Visai nozīmīga ir akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanās, kas saistīta ar 
pētniecisko projektu izpildi. Šeit var minēt LZP grantu „Elektromagnētisko procesu izpēte 
elektronikas iekārtās, komponentos un materiālos” (84, 09.1091) (vad. prof. J.Jankovskis), LZP 
grantu „Uz rotācijas leņķiem balstītu ciparu signālu apstrādes metodes un algoritmi, un to 
realizācijas problēmas integrālajās shēmās” (90. 09.1122) (vad. prof. P.Misāns), valsts pētījumu 
programmu „Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze: Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas” 
(vad. G.Balodis), Baltic Grid II (vad. prof. I. Slaidiņš) u.c., kuros iesaistīta vesela rinda REI 
pasniedzēju. 

6.2 Akadēmiskā personāla metodiskais un zinātniskais darbs 
 

Akadēmiskā personāla ar doktors vai habilitētā zinātņu doktora grādu zinātniskā darbība par 
visu doktora programmas „Elektronika” akreditācijas periodu, ieskaitot zinātniskās publikācijas 
par pēdējiem 6 gadiem ir atspoguļota Pielikumā 4. 

Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība atskaites gadā ir atspoguļota sekojošos projektos, 
ziņojumos konferencēs un publikācijās: 

 16



Ziņojumi konferencēs Latvijā: 

 RTU 50. starptautiskās zinātniskā konference, apakšsekcija „Elektronika”, 2009. g. 16. 
oktobris, Rīga: 

1. Āboltiņš A., Misāns P., Kļaviņš D. Sinhronizācija uz OFDM balstītā sakaru sistēmā. 
2. Beķeris E., Ļitviņenko A. Uz loģistiskā vienādojuma bāzes veidotu haotisku 

paplašinošo koda secību korelatīvās īpašības. 
3. Cikovskis L., Kūliņš J., Slaidiņš I., Vdovins S., Žuga B. Ad-hoc un bezvadu režģtīkli 

mobilai sadarbībai. 
4. Gulbis A. BaTiO_3 nelineārā uzņēmība tetragonālajā fāzē. 
5. Misāns P. Ievads kompleksajos, uz rotācijas leņķiem balstītajos, pārveidojumos, kas 

līdzīgi Hāra pārveidojumiem. 
6. Pikuļins D. Kompleksās uzvedības pētīšana buck. pārveidotājā, izmantojot Matlab un 

Simulink. 
7. Ruško A., Balodis G. Ekranēšanas kvalitātes efektivitāte. 
8. Semeņako J., Solovjova T., Puriševs D. Interferenci intensificējošie mērījumu 

apstākļi elektrodinamikas optiskajās metodēs. 
9. Stepins D. Elektromagnētisko traucējumu uzlabošana frekvenču modulētā 

paaugstinošā impulsu parveidotājā. 

 citas konferences Latvijā: 

 

1. Slaidins I., Cikovskis L. MATLAB implementation and application in Grid. Baltic 
Grid Project Open Day Conf. and AHM, 12-14 May, 2009, Riga. Piedalījās 
I.Slaidiņš, L.Cikovskis, J.Kūliņš, O.Belmanis. 

2.  
Dalība konferencēs ārzemēs:  
 

1. Balodis G. DC ICT Management Commission meeting, 7-6 June, 2009, Santander, Spain. 
2. Slaidins I. EAEEIE 2009 Conf., 22-24 June, 2009, Valencia, Spain. 
3. Slaidins I. E-IRG meeting, 17 June, 2009, Prague, The Czech Republic. 
4. Slaidins I. ELLEIEC project general meeting, 20-21 June, 2009, Valencia, Spain. 

Zinātniskās publikācijas 
 

Raksti konferenču rakstu krājumos:  
 

1. Misans P., Valters G. Initial FPGA design for generalized orthogonal nonsinusoidal 
division multiplexing // Proc. of the 27th IEEE Norchip 2009 Conf., Trondheim, Norway, 
16-17 November, 2009. – 5 p.  

2. Misans P., Valters G. Introduction into the parametrical decomposition-reconstruction 
filters based on haar-like orthonormal transforms // Proc. of the 6th Int. Electronic 
Circuits and Systems Conf. ECS'07, Bratislava, Slovakia, 2009. – pp. 107-112. 

3. Sakale G., Knite M., Teteris V., Tupureina V. Polyisoprene - Nanostructured carbon 
composite (pncc) material for volatile organic compound detection // Proc. of the 2nd Int. 
Conf. on Biomedical Electronics and Devices, Biodevices 2009. – 4 p. 

4. Valters G., Misans P. FPGA implementation of elementary generalized unitary rotation // 
Proc. of the 27th IEEE Norchip 2009 Conf., Trondheim, Norway, 16-17 November, 
2009. – 4 p. 
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Publikācijas RTU zinātnisko rakstu krājumā:  
 

1. Bekeris E., Litvinenko A. Correlation properties of binary spreading sequences generated 
by chaotic logistic map // RTU zinātniskie raksti. 7. sēr., Telekomunikācijas un 
elektronika. – 9. sēj. (2009), 39.-42. lpp. 

2. Cikovskis L., Kulins J., Vdovins S., Slaidins I., Zuga B. Ad-hoc and wireless mesh 
networks for mobile peer-to-peer collaboration // RTU zinātniskie raksti. 7. sēr., 
Telekomunikācijas un elektronika. – 9. sēj. (2009), 50.-57. lpp. 

3. Semeņako J., Solovjova T., Puriševs D. Interferenci intensificējošie mērījumu apstākļi 
elektrodinamikas optiskajās metodēs // Rīgas Tehniskā universitāte, 50. starptautiskā 
zinātniskā konference : Elektronika, Telekomunikācijas un eSabiedrība, 2009. g. 12.-16. 
oktobris, Rīga : Raksti. – Rīga : RTU izdevniecība, 2009. – 93.-94. lpp. 

4. Stepins D. Improving EMI Attenuation in frequency modulated power converters // RTU 
zinātniskie raksti. 7. sēr., Telekomunikācijas un elektronika. – 9. sēj. (2009), 17.-23. lpp. 

 
Publikācijas zinātniskajos žurnālos:  
 

1. Gerbreders V., Sledevskis E., Kolbjonoks V., Teteris J., Gulbis A. Second harmonic 
generation in selenium-metal structures // Journal of Non-Crystalline Solids. – No. 355 
(2009), pp. 1959-1961. 

2. Jankovskis J., Stepins D. Pikuļins D. Lowering of EMI noise in boost type PFC by the 
use of spread spectrum // Electronics and Electrical Engineering. – No.6 (2009), pp. 15-
18. 

Monogrāfijas 

1. Tērauds M. Jauna veida diskrētie ortogonālie pārveidojumi un ar signālu apstrādes 
pielietojumiem saistītās kļūdas. – Rīga : RTU izdevniecība, 2009. – 234 lpp. 

 
ĪSTENOTIE PROJEKTI 
 

ES un starptautiskās programmas: 
 

1. ES 7. IP projekts „BalticGrid-II”, vadītājs prof. I.Slaidiņš. 
2. Erasmus-Network Project ELLEIEC „Enhancing Lifelong Learning for the Electrical and 

Information Enginering Community”, vadītājs prof. I.Slaidiņš. 
3. Nord Plus programmas Nord Let projekts, vadītājs prof. I.Slaidiņš.  
 

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti: 
 
1. „Elektromagnētisko procesu izpēte elektronikas iekārtās, komponentos un materiālos”, 

vadītājs prof. J.Jankovskis. 
2.  „Uz rotācijas leņķiem balstītu ciparu signālu apstrādes metodes un algoritmi, un to 

realizācijas problēmas integrālajās shēmās”, vadītājs prof. P.Misāns.  

Valsts pētījumu programmas projekti: 
 

1. Programmas „Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze” projekts „Jaunas elektronisko 
sakaru tehnoloģijas”, vadītājs prof. G.Balodis.  
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RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti: 
 

1. „Fī-funkciju izmantošanas jauna veida datu pārraides sistēmās”, vadītājs prof. P.Misāns. 
2. „Elektrotehnisko un elektronisko ierīču elektromagnētiskās saderības parametru 

novērtēšanas metožu uzlabošana”, vadītājs prof. G.Balodis. 

RTU pētniecības projekti: 
 

1. „Uz Fī-funkcijām balstītu ortogonālo filtru izstrāde un realizācijas FPGA”, vadītājs prof. 
P.Misāns.  

7 Pašnovērtējums – SVID analīze 
 

Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus, var izdarīt sekojošu stāvokļa 
analīzi doktora programmā „Elektronika”. 

 

SVID analīzes tabula 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 

1. Ir kvalificēti mācību spēki ar pieredzi 
zinātniskajā darbā, kas ir spējīgi vadīt 
promocijas darbus. 

 

2. Bibliotēkās ir pieejama profesionālā 
nozares periodika un zinātniskie resursi 
elektroniskā formā. 

 

3. Ir mūsdienu prasībām atbilstošs 
nodrošinājums ar datoriem un Interneta 
pieslēgumu. 

 

4. Daudzos gadījumos Internets ļauj iegūt 
nepieciešamo informāciju. 

 

5. Papildus datoriem ir labs 
nodrošinājums arī ar citām informācijas 
tehnoloģijām. 

 

 

1. Programma ir zinātņu ietilpīga un 
pieprasa paaugstinātas intelektuālās 
spējas no doktorantiem, kas izglītības 
degradācijas rezultātā valstī netiek 
pietiekoši attīstītas. 

 

2. Ir liels doktorantu vadītāju vecums. 
 

3. Laboratoriju zinātniskā aparatūra 
atjaunojas, tomēr ne tik ātri, kā būtu 
vēlams. 

 

4. Starptautiskā sadarbība elektronikas 
jomā ir stipri ierobežota. 

 

5. Valsts budžeta stipendijas doktorantiem 
ir mazas un, ja nav citu papildus 
ienākumu, ir par iemeslu studiju 
pārtraukšanai vai akadēmiskajam 
atvaļinājumam. 
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6. Pēdējos gados lielā mērā ar Eiropas 
struktūrfondu atbalstu ir izdevies 
modernizēt pētniecībai nepieciešamo 
materiāli tehnisko bāzi. 

 

7. Studijas doktorantūrā veicina Eiropas 
Sociālā Fonda atbalsts, kas ir piejams 
daļai doktorantu. 

 

8. Ir labi kontakti ar darba devējiem. 
 

9. Elektronikas speciālisti ir pieprasīti 
darba tirgū. 

 

 

6. Bieži vien doktoranti nav apveltīti ar 
sekmīgai promocijas darba 
izstrādāšanai nepieciešamo iniciatīvu, ir 
pasīvi savā darbībā. 

 

7. Daļai doktorantu nav nepieciešamās 
svešvalodu zināšanas. 

Iespējas Riski 

 

1. Elektronikas nozare strauji attīstās, 
tādēļ nepieciešams tās nodrošinājums ar 
kvalificētiem speciālistiem. 

 

2. Nepieciešams nomainīt RTU ETF 
novecojošo akadēmisko personālu. 

 

3. Iespējas sevi profesionāli bagātināt, 
iesaistoties starptautiskajā zinātniskajā 
sadarbībā. 

 

4. Elektronika ir perspektīva, jo ir viena 
no eksportspējīgām nozarēm ar augstu 
pievienoto vērtību 

 

1. Nepareiza valsts politika augstākajā 
izglītībā un zinātnē. 

 

2. Nepietiekams finansējums augstākajai 
izglītībai un zinātnei. 

 

3. Demogrāfiskās situācijas dēļ 
samazinājies studentu skaits un līdz ar 
to arī doktorantu skaits. 

 

4. Jaunus kvalificētu Dr. sc. ing. piesaistes 
trūkums darbā par pasniedzējiem un 
zinātniskajiem darbiniekiem. 

 

5. Novecojošā akadēmiskā personāla 
došanās pensijā. 

. 

8 Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
8.1 Iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojuma priekšlikumu īstenošana 
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Iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojumā tika uzsvērta nepieciešamība: 

1. Izmantojot dalību LZP grantos, kā arī ESF atbalstītos projektos un citos projektos 
turpināt modernizēt zinātniskajai darbībai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi.  

2. Censties panākt procentuāli lielāku doktorantūru beigušo speciālistu palikšanu darbā 
RTU. 

3. Piesaistīt jaunus un perspektīvus maģistratūras studentus, kuriem ir spējas un interese par 
pedagoģisko darbu, doktorantūras studijām ETF programmā „Elektronika”. 

Attiecībā uz pirmo punktu nākas konstatēt, ekonomiskās krīzes radītais finansējuma 
samazinājums augstākajai izglītībai un neefektīvā darbība Eiropas fondu apguvē, kad laikam ritot 
nekas nenotiek, nav veicinājusi zinātniskajai darbībai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes 
attīstību, faktiski ir to apturējusi. Nelielus iepirkumus izdevies veikt, izmantojot LZP grantu un 
RTU iekšējo zinātnisko projektu finansējumu (sk sadaļu „Programmas realizācijas resursu 
analīze”).  

Attiecībā uz otro punktu var atzīmēt, ka sekmīgi promocijas darbu aizstāvējušais bijušais 
doktorants Māris Tērauds par savu darba vietu ir izvēlējies ETF. Tādējādi šis punkts ir sekmīgi 
realizējies.  

Attiecībā uz trešo punktu jāatzīmē, ka no valsts budžeta tika finansēta tikai viena vieta, kas, 
protams, tika aizpildīta (Dainis Kļaviņš). Diemžēl ievērojamā finansējuma samazinājuma dēļ par 
fakultātes pašas līdzekļiem programmā „Elektronika” nebija iespējams uzņemt nevienu 
doktorantu. 

8.2  Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai 
 

Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai ir sekojoši:  
1. Sekmīgi jārealizē pāreja uz 4 gadiem pilna laika studjās un 5 gadiem nepilna laika 

studijās, lai palielinātu doktorantūras studiju laikā izstrādāto promocijas darbu 
skaitu. 

2. Aktīvi iekļauties RTU jaunajā iniciatīvā – Doktorantu skolas izveidošanā, 
nodibinot mentora posteni. Mentora pienākumos ietilpst pastāvīga doktora studiju 
uzraudzība, saiknes stiprināšana starp doktorantu un vadītāju, palīdzība doktorantu 
problēmu risināšanā. 

 

Akadēmiskās doktoru studiju 

programmas “Elektronika” 

Pašnovērtēšanas darba grupas  

vadītājs Dr. Phys., Asoc prof.                                   A. Gulbis 

 

2010. gada _____________ 
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Pielikums 1 

Doktora studiju programmas  „Elektronika” akreditācijas apliecība 
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Pielikums 2 

Rīkojums par studējošo pārņemšanu studiju programmas likvidācijas 
gadījumā 
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Pielikums 3 

Doktora studiju programma  „Elektronika”  

Programmas saturs  
Kods  Priekšmets  Kredītpunkti 

A  Programmas obligātie priekšmeti  15 
REA604 Cietvielas elektronikas elementi 5 
RRI697 Signālu apstrādes teorija 5 
RTR609 Tehniskā elektrodinamika 5 
B1  Specializējošie priekšmeti  21 
RTR604 Elektrodinamikas skaitliskās metodes un programmatūra 10 
RTR616 Mikroviļņu pielietojumi 5 
RRI695 Mobilo sakaru sistēmas 5
REA601 Ferītu magnētiskie un dielektriskie spektri 10 
REA602 Mērījumi ķēdēs ar koncentrētiem un izkliedētiem parametriem 5 
RRI698 Elektroniskās tehnoloģijas 15
REA603 Planārās elektronikas tehnoloģija  7
REA700 Zinātniskais seminārs 6
C  Brīvās izvēles priekšmeti  6 
E  Gala / valsts pārbaudījums  
RRI009 Zinātniskais darbs 150
 Kopā 192
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https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=10671
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=10671
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=10675
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=10675
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=10520
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=10520
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=10521
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=10521
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=10381
https://info.rtu.lv/rtupub/prg/d?discId=10381


Mācību priekšmetu apraksti 

 

RTU studiju priekšmets "Cietvielas elektronikas elementi" 

13214 Radioelektron.ap.projekt.un ekspluatāc.profesora g 

Vispārīgā informācija 

Kods REA604   

Nosaukums Cietvielas elektronikas elementi 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma   

Atbildīgais mācībspēks Jankovskis Jānis - Habilitētais doktors, Profesors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 5.0 kredītpunkti, 7.5 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 
ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Cietvielas atomāri-kristāliskā un mikro- struktūras. Fizikālāsstatistikas elementi. Cietvielas zonu 
struktūras un kinētiskāsparādības. Cietvielu kontaktparādības. Integrētā cietvielaselektronikas 
(mikroelektronikas) attīstības prognoze. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 
prasmēs 

  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi   

Literatūra   

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 
priekšmeta īstenošanai 

  

Nepieciešamās priekšzināšanas   

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 
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Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.       5.0 5.0 0.0 0.0   *   

 

 

RTU studiju priekšmets "Signālu apstrādes teorija" 

13211 Radioiekārtu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods RRI697 

Nosaukums Signālu apstrādes teorija 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma   

Atbildīgais mācībspēks Balodis Guntars - Doktors, Dekāns 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 5.0 kredītpunkti, 7.5 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 
ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Vijuma un diskretā Furje transformācijas algoritmi. Daudzātrumu diskrētie signāli. Lineāra 
paredzēšana un optimālie lineārie filtri. Adaptīvi filtri, Signālu analīze platjoslas signāliem. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 
prasmēs 

  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi   
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Literatūra   

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 
priekšmeta īstenošanai 

  

Nepieciešamās priekšzināšanas RRI592  ,Statistiskā radiotehnika 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.       5.0 1.0 2.0 0.0   *   

 

 

RTU studiju priekšmets "Tehniskā elektrodinamika" 

13223 Elektronikas pamatu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods RTR609   

Nosaukums Tehniskā elektrodinamika 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma   

Atbildīgais mācībspēks Semeņako Jānis - Doktors, Docents 
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Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 5.0 kredītpunkti, 7.5 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 
ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Maksvela vienādojumi dažādās formās un dažādās vidēs..Grīna funkciju pielietojums elektrodi-
namikas uzdevumu risināšanā. Viļņu difrakcija. Virsmas viļņi. Nesinusoidālie lauki. Gadījuma 
lauki.Tuvinātas metodes elektrodinamikas lauku aprēķiniem. Momentu un galīgo momentu 
metodes. Maza parametra metode. Programmatūra elektromagnētisko lauku aprēķiniem. Elektro-
magnētiskā lauka iedarbība un aizsardzība no tā. Elektroniskās shēmas un to modelēšana, pamata 
priekšstati. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 
prasmēs 

  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi   

Literatūra   

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 
priekšmeta īstenošanai 

  

Nepieciešamās priekšzināšanas RTR511  ,Elektrodinamikas problēmas un metodes 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.       5.0 2.0 2.0 1.0   *   

 

 

RTU studiju priekšmets "Elektrodinamikas skaitliskās metodes un programmatūra" 
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13223 Elektronikas pamatu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods RTR604   

Nosaukums Elektrodinamikas skaitliskās metodes un programmatūra 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma   

Atbildīgais mācībspēks Semeņako Jānis - Doktors, Docents 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 10.0 kredītpunkti, 15.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 
ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Galvenās skaitliskās metodes un to klasifikācija. Pamata metodes - momentu metode, galīgo 
elementu metode. Elektrodinamikas problēmu analīze un risinājumi kompleksā un laika telpās. 
Programmatūra RealTime laikā mainīgu procesu analīzei. Recom, Sonnet un Microwave Office 
programmatūra. To iespējas, īpatnības, pielietojuma iespējas un izmantošana elektrodinamikas 
problēmu analīzei un mikroviļņu tehnikas elementu un shēmu izstrādāšanai. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 
prasmēs 

  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi   

Literatūra   

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 
priekšmeta īstenošanai 

  

Nepieciešamās priekšzināšanas RTR602  ,Tehniskā elektrodinamika 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 
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Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.       10.0 2.0 2.0 4.0   *   

 

 

RTU studiju priekšmets "Mikroviļņu pielietojumi" 

13223 Elektronikas pamatu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods RTR616   

Nosaukums Mikroviļņu pielietojumi 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma   

Atbildīgais mācībspēks Semeņako Jānis - Doktors, Docents 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 5.0 kredītpunkti, 7.5 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 
ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Mikroviļņu izplatīšanās dabiskā telpā. Atmosfēras uzbūve un caurspīdīgums dažados frekvenču 
diapazonos. Izplatīšanās īpatnības troposfērā un jonosfērā, jonosfēras anizotropija. Vielu elektro-
magnētisko parametru mērīšana, nesgraujošā kontrole. Radaru darbības pamati, radaru veidi, dar-
bība un aparatūra. Radaru pielietojums militārajā un civilajā sfērā. Globālās pozicionēšanas 
sistēmas. Mikroviļņu sakaru sistēmas. Elektromagnētiskie traucējumi un cīņa ar tiem. Elektronis-
kais karš. Informācijas pārraide starp fiksētiem punktiem un nefiksētiem lietotājiem. Elektro-
magnētiskaā lauka (starojuma) iedarbība uz bioloģiskiem objektiem. Pētījumi par 
elektromagnētiskā starojuma iedarbību uz cilvēku. Pamata priekšstati par mikroviļņu pielietoju-mu 
medicīnā : diagnostika, ārstniecība. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un   
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prasmēs 

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi   

Literatūra 1. Microwave and RF products applications. Edited by Mike Golio CRC Press, 2003  

2. Propagation of Radiowaves. Edited by Les Barclay. IEEE, 2003  

3. IEEE Transactions Antennas and Propagation  

4. IEEE Transactions Microwave Theory and Technique  

5. IEEE Proceeding 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 
priekšmeta īstenošanai 

Elektronikas pamatu katedras mācību laboratorijas 

Nepieciešamās priekšzināšanas RTR609  .Tehniskā elektrodinamika 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.       5.0 3.0 1.0 1.0 *     

 

 

RTU studiju priekšmets "Mobilo sakaru sistēmas" 

13211 Radioiekārtu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods RRI695 
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Nosaukums Mobilo sakaru sistēmas 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma   

Atbildīgais mācībspēks Balodis Guntars - Doktors, Dekāns 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 5.0 kredītpunkti, 7.5 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 
ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Mikroviļņu izplatīšanās brīvā telpā, ūdenī un gaisā, zemes iespaids un vājinājums vidē. Kodēšana, 
modulācija un signālu kompresija. Mobilo sakaru tīkli un sistēmas. Uztveramo signālu korelācijas 
raksturojums un brīvības pakāpes 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 
prasmēs 

  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi   

Literatūra G. Balodis Mobilie sakari Lekciju konspekts Rīga RTU 2003 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 
priekšmeta īstenošanai 

Programmatūra HertzMapper un Latvijas augstumu karte 50 m 

Nepieciešamās priekšzināšanas RRI509  ,Digital signal processing 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 
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  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.       5.0 2.0 1.0 0.0   *   

 

 

RTU studiju priekšmets "Ferītu magnētiskie un dielektriskie spektri" 

13214 Radioelektron.ap.projekt.un ekspluatāc.profesora g 

Vispārīgā informācija 

Kods REA601   

Nosaukums Ferītu magnētiskie un dielektriskie spektri 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma   

Atbildīgais mācībspēks JankovskisJānis - Profesors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 10.0 kredītpunkti, 15.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 
ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija   

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 
prasmēs 

  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi   

Literatūra   

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 
priekšmeta īstenošanai 

  

Nepieciešamās priekšzināšanas RTR601  ,Radiotehniskā elektrodinamika 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 
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Tēma Stundu skaits 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.       10.0 2.0 1.0 0.0   *   

 

 

RTU studiju priekšmets "Mērījumi ķēdēs ar koncentrētiem un izkliedētiem parametriem" 

13214 Radioelektron.ap.projekt.un ekspluatāc.profesora g 

Vispārīgā informācija 

Kods REA602   

Nosaukums Mērījumi ķēdēs ar koncentrētiem un izkliedētiem parametriem 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma   

Atbildīgais mācībspēks Jankovskis Jānis - Profesors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 5.0 kredītpunkti, 7.5 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 
ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Mērīšana vispārīgie jautājumi (mērīšanas signāli un tos pārveido-šana; eksperimenta plānošana 
u.t.t.); primārie mērpārveidotāji(elektrisko un neelektrisko lielumu pārveidotāji, vienvijumu 
rāmītis,permeametrs u.t.t.); divpolu un četrpolu parametru mērīšanas metodesun tehnika; mērījumi 
ķēdēs ar izkliedētiem parametriem (divpoli unčetrpoli; mērlīnijas; S-parametru mērītāji; līnijas 
nehomogenitātesnoteikšana u.t.t.); mērīšanas automatizācija. 
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Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 
prasmēs 

  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi   

Literatūra RTU un Akadēmiskā bibliotekā ir vairākas grāmatas, kas piemērotaspriekšmeta apgūšanai. 
Piemēram: Dvorjašin b.V. Osnovy metrologii iradioizmerenija. M.: Radio i svjaz', 1993. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 
priekšmeta īstenošanai 

Radiotehnikas un sakaru fakultāte, REA projektēšanas unekspluatācijas profesora grupas 
laboratorijas 

Nepieciešamās priekšzināšanas RTR601  ,Radiotehniskā elektrodinamika 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.       5.0 2.0 1.0 0.0   *   

 

 

RTU studiju priekšmets "Elektroniskās tehnoloģijas" 

13211 Radioiekārtu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods RRI698 

Nosaukums Elektroniskās tehnoloģijas 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 
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Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma   

Atbildīgais mācībspēks Slaidiņš Ilmārs - Doktors, Profesors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 2 daļas, 15.0 kredītpunkti, 22.5 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 
ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Elektronisko tehnoloģiju pielietošana izglītībā (e-studijas), teledarbā un zināšanu pārvaldībā. 
Elektronisko tehnoloģiju līdzekļi - virtuālās komunikāciju un sadarbības vides, studiju vadības 
sistēmas, zināšanu pārvaldības vides, videokonferences, video un audio apraide Internetā u.c. 
Elektronisko tehnoloģiju realizācijas projektu izstrādes uzdevumi, elektronisko tehnoloģiju 
pielietošanas praktiski izmēģinājumi. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 
prasmēs 

  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi   

Literatūra Lekciju konspekts PowerPoint prezentācijas veidā, elektronisko tehnoloģiju līdzekļu  un 
programmatūras apraksti. 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 
priekšmeta īstenošanai 

Dators, Interneta pieslēgums, elektronisko tehnoloģiju līdzekļi un programmatūra praktiskiem 
izmēģinājumiem. 

Nepieciešamās priekšzināšanas   

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.       8.0 3.0 3.0 2.0 *     

 37



2.       7.0 0.0 3.0 4.0 *     

 

 

RTU studiju priekšmets "Planārās elektronikas tehnoloģija" 

13214 Radioelektron.ap.projekt.un ekspluatāc.profesora g 

Vispārīgā informācija 

Kods REA603   

Nosaukums Planārās elektronikas tehnoloģija 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma   

Atbildīgais mācībspēks Jankovskis Jānis - Habilitētais doktors, Profesors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 
ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Pusvadītāju materiāli un to sagatavošana struktūru veidošana.Planārā tehnoloģija un tās 
perspektīvie virzieni. Struktūru veidošana augsto frekvenču diapazonam; submikronās tehnoloģijas 
litogrāfijas veidi. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 
prasmēs 

  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi   

Literatūra RTU bibl. ir vairākas grāmatas, kas piemērot. priekšm. apgūšanai.No tām kā piemērotāku 
rekomendēju: Jepifanovs G.I. "Cietvielasfizika".M.,1977;"Mikroelektronikas fizikālie 
pamati",M.,1971(kr.val.) 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 
priekšmeta īstenošanai 

"Mikroelektronikas laboratorija", Āz14-102. darba vitu skaits -pusei no akadēmiskās grupas. 

Nepieciešamās priekšzināšanas RRK002  ,Maģistra darbs 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   
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Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1.       4.0 2.0 0.0 2.0 *     

 

 

RTU studiju priekšmets "Zinātniskais seminārs" 

13214 Radioelektron.ap.projekt.un ekspluatāc.profesora g 

Vispārīgā informācija 

Kods REA700 

Nosaukums Zinātniskais seminārs 

Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Tematiskā joma Elektronika un telekomunikācijas 

Atbildīgais mācībspēks Gulbis Arnis - Doktors, Asociētais profesors 

Apjoms daļās un kredītpunktos 2 daļas, 6.0 kredītpunkti, 9.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 
ceļā 

Nav paredzēts 

Maksimālais studentu skaits auditorijā 20 

Maksimālais studentu skaits semestrī 20 
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Anotācija Zinātniskajā seminārā apskatāmo jautājumu loks ietver: zinātniskajā literatūrā atspoguļoto 
modernās elektronikas un fotonikas problēmu, doktorantu analītisko un eksperimentālo pētījumu 
rezultātu, konferenču tēžu un publicējamo rakstu   prezentācijas un apspriešanu; komplicētu 
elektrisko mērījumu metodoloģijas un attiecīgās mēraparatūras apskatu; mērījumu kļūdu analīzi;  
mērījumu  kļūdu samazināšanas vai novēršanas iespēju analīzi;   elektronikas un fotonikas 
problēmu risināšanā izmantojamās skaitļošanas tehnikas, programmatūras un analītisko metožu 
apskatu; vieslektoru prezentācijas; promocijas darbu un to kopsavilkumu apspriešanu pirms 
aizstāvēšanas. 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 
prasmēs 

Semināra mērķis ir: iemācīties patstāvīgi apgūt zinātniskos darbus elektronikā un fotonikā,  iepazīt 
atbilstošās mērīšanas tehnoloģijas, aprēķinu analītiskās un skaitliskās metodes un attiecīgo 
programmatūru, kā arī sagatavot prezentācijas par minētajiem jautājumiem; attīstīt doktorantu 
analīzes spējas un diskusiju kultūru; iemācīties prezentēt savus zinātniskos rezultātus. Sagaidāms, 
ka doktorants būs padziļinājis un attīstījis zinātniskajam darbam nepieciešamās iemaņas, patstāvīgi 
būs spējīgs  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Doktorantiem patstāvīgi jāiepazīstas un jāsagatavo prezentācija par uzdoto zinātnisko tēmu, 
jautājumu, problēmu, mērījumu metodiku, noteiktos mērījumos izmantojamo mēraparatūru, 
aprēķinu analītiskajām vai skaitliskajām metodēm, problēmas risināšanai izmantojamo 
programmatūru. Patstāvīgi  jāveic nepieciešamās   informācijas meklēšana periodiskajos 
zinātniskajos izdevumos, grāmatās, interneta resursos un jāapgūst darbs ar nepieciešamo 
programmatūru.  

Literatūra Periodiskie zinātniskie izdevumi (IEEE sērijas u.c. žurnāli), grāmatas, interneta resursi, 
programmatūras apraksti par elektronikas un fotonikas jautājumiem.  

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju 
priekšmeta īstenošanai 

ETF auditorijas 

Nepieciešamās priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas Akadēmiskā maģistra kursa līmenī Elektronikā, Telekomunikācijās 
vai tām radnieciskajās specialitātēs 

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti   

 

Tematu izklāsts 

Tēma Stundu skaits 

Jaunākie sasniegumi, problēmas un to iespējamie risināšanas veidi elektrisko un optisko signālu apstrādē 32 

Jaunākie sasniegumi, problēmas un to iespējamie risināšanas veidi cietvielu elektronikas elementu bāzē  32 

Jaunākie sasniegumi, problēmas un to iespējamie risināšanas veidi elektrodinamikā un tehniskajā elektrodinamikā 32 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēja patstāvīgi iepazīties un diskutēt  par aktuāliem jautājumiem dažādās modernās elektronikas un 
fotonikas jomās, balstoties uz dažādiem  informācijas avotiem, t.sk. arī svešvalodās.  

Priekšmetu vērtē ar ieskaiti, kuru var iegūt, 
aktīvi piedaloties un uzstājoties semināros un 
demonstrējot izpratni par tajos apskatāmajiem 
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jautājumiem. 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. *     3.0 0.0 3.0 0.0 *     

2.   *   3.0 0.0 3.0 0.0 *     

 

 

RTU studiju priekšmets "Zinātniskais darbs" 

13211 Radioiekārtu katedra 

Vispārīgā informācija 

Kods RRI009 

Nosaukums Zinātniskais darbs 

Studiju priekšmeta statuss programmā Gala pārbaudījums 

Studiju priekšmeta līmenis Doktora 

Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais 

Atbildīgais mācībspēks Balodis Guntars - Doktors, Dekāns 

Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 102.0 kredītpunkti, 153.0 EKPS kredītpunkti 

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN 

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības 
ceļā 

Nav paredzēts 

Anotācija Doktora disertācijas izstrādes pētījumi, kas var būt gan teorētiski, gan eksperimentāli un ir saistīti ar 
elektronikas un sakaru tehnoloģiju modernu realizācijas variantu izveidi 

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 
prasmēs 

Mērķis: Sasniegt augstāko zinātnisko līmeni pētījumos, kas var būt gan teorētiski, gan 
eksperimentāli un ir saistīti ar elektronikas un sakaru tehnoloģiju modernu realizācijas variantu 
izveidi. Uzdevumi: Pārzināt un izprast aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas,pārvaldīt 
pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes elektronikā, spēt patstāvīgi izvērtēt un 
izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes  un dot ieguldījumu zināšanu robežu 
paplašināšanā 

Literatūra 1. RTU Doktorantūras nolikums: apstiprināts RTU Senāta 29.06.2009. sēdē.  
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2. Izmantojamās literatūras saraksts atbilstoši promocijas darba tematikai. 

 

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana 

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Risināt nozīmīgus pētnieciskus un inovāciju uzdevumus, veicot tos patstāvīgi, ar kritisku analīzi, 
sintēzes un izvērtēšanas paņēmieniem 

Darbu izklāstīt katedras un RTU semināros un 
konferencēs arī ārpus Latvijas, publicēt 
zinātniskos rakstus recenzējamos un citējamos 
izdevumos 

 

Priekšmeta struktūra 

Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi 

  Rudens Pavasara Vasaras   Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksām. Darbs 

1. * *   102.0 0.0 0.0 0.0 *     
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Pielikums 4 

Radioelektronikas institūta akadēmiskā personāla ar habilitētā doktora 
vai doktora zinātnisko grādu dzīves un darba gājums 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (Jānis Jankovskis) 

(ietverot pēdējo sešu gadu: 2004 – 2009.gg. zinātniskās publikācijas) 
 

Jānis Jankovskis dzimis 1942.g. 21.martā Latvijā, Dundagā; precējies, ir divi bērni. 

Izglītība: 

- Dr. habil. sc. ing.  grāds  1998.g.  22.  okt.  (par   darbu   apkopojumu “Polikristālisko 
ferītu un vājstrāvas induktoru radiofrekvenču zudumu problēmu pētījumi”); 

- aspirantūra (1969. – 1973. gg., RTU); PSRS tehnisko zinātņu kandidāta grāds 1976.g. 
(disertācijas tēma “Polikristālisko ferītu magnētiskas caurlaidības temperatūras un 
frekvenču atkarības pētījumi”), kas 1992. g. pielīdzināts Dr. sc. ing. nosaukumam; 

- inženiera studijas Rīgas Politehniskajā institūtā (1961. – 1962. un 1965. – 1969.gg.; 
starplaikā: 1962. – 1965. gg. – obligātais dienests Padomju armijā); radioinženiera 
diploms (ar izcilību) 1969.g.; 

- Dundagas vidusskola (1950. – 1961. gg., ar sudraba medaļu). 
Darba pieredze: 

- līdz šim brīdim: 
• profesors (no 1999. gada); 
• Radioelektroniskās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas profesora grupas 

vadītājs (no 1999.g.); 
• Latvijas ZP finansēto grantu vadītājs kopš 1996.g; 
• doktorantu (7), maģistrantu (aptuveni 20) un bakalauru (aptuveni 25) darbu 

vadītājs pēdējo 6 gadu laikā. 
- iepriekš:  

• Radioelektronikas institūta direktors (no 1995.g. līdz 2008.g.); 
• Elektroniskās aparatūras (Radioelektronikas elementu) katedras vadītājs (no 

1992.g. līdz 1999. g.); 
• līgumdarbu vadītājs ar dažādiem PSRS uzņēmumiem (“Alfa”, Ļeņingradas jūras 

pētniecības inst., u.c.) no 1978. g. līdz 1990. g.; 
• lektors (no 1972.g.) un docents (PSRS docenta diploms 1990.g.) Rīgas 

Politehniskā institūta Radiotehnikas un sakaru fakultātē; as. profesors (no 
1995.g.) Rīgas Tehniskā universitātē; 

• studentu starptautiskās prakses (ar Varšavas Tehnisko universitāti) organizētājs 
un koordinators: 1987. - 90. gg. 

Pētniecības darbs galvenokārt saistīts ar elektronikas materiāliem (galvenokārt - magnētiskiem), 
pasīviem komponentiem un impulsu barošanas avotiem; ir vairāk kā 85 publikācijas. 

Piedalīšanās ar ziņojumiem starptautiskās zinātniskās konferencēs ārzemēs: 
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- starptautiskā materiālu konference elektrozinātnēm, 2008, Bukareste, Rumānija; 
- starptautiskās magnētisma konferencēs (IEEE ROMSC), 2005; 2007, Iashi, Rumānija; 
- starptautiskā moderno materiālu konference (CIMTEC), 2006, Acireale, Itālija; 
- magnētiski mīksto materiālu starptautiskā konferencē (SMM17), 2006, Bratislava, 

Slovākija; 
- starptautiskā magnētisma konference (ICM2003) 2003. g., Roma, Itālija; 
- astotā starptautiskā ferītu konference (ICF8) 2000.g., Kioto, Japāna; 
- septītā starptautiskā ferītu konference (ICF7) 1996.g., Bordo, Francija; 
- regulāri (praktiski – ik gadu) – elektronikas konferencēs Kauņā (Lietuva) un Baltijas 

elektronikas konferencēs Tallinā (Igaunija). 
Valodas: latviešu val. (dzimtā), krievu un angļu (var lietot). 

 

Kvalifikācijas celšana: 

− ESF projekts „RTU ETF akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana” – 
dalībnieks (2006. – 2007.g.); 

− Varšavas politehniskais institūts – zinātniskā stažēšanās (1987.g. nov.-dec.); 
− Ļeningrades Elektrotehniskais institūts – radioelektronikas profila pasniedzēju 

kvalifikācijas celšanas kursi (1986.g. sept.-dec.). 
 

Sabiedriskie pienākumi: 

− RTU promocijas padomes P-08 priekšsēdētājs (no 2008.g.); 
− RTU Senāta loceklis (no 1995.g. līdz 2008.g.); 
− ETF profesoru padomes loceklis (no 2000.g.); 
− ETF zinātnes komisijas priekšsēdētājs (no 1990.g.); 
− rakstu krājuma „Telekomunikācijas un elektronika” atbildīgais redaktors (no 

2000.g.); 
− profesionālās Elektro- un elektronikas inženierbiedrības (IEEE) biedrs (no 1998.g.); 
− studiju programmas „Elektronika” direktors (2008. – 2010.gg.). 

 

Pēdējo sešu gadu (2004 – 2009.gg.) zinātniskās publikācijas: 

4. Jankovskis J., Stepins D., Pikulins D. Lowering of EMI Noise in Boost Type PFC by the use 
of Spread Spectrum // Electronics and Electrical Engineering. – 6 (94). – 2009. – pp. 15-18; 

5. J.Jankovskis. Polycrystalline ferrites initial susceptibility models selected by their 
temperature dependence // Proc. Int. Joint Conf.: Materials for Electrical Engineering, 
Bucuresti, Printech 2008, 18 - 23; 

6. J.Jankovskis, D.Stepins, S.Tjukovs, D.Pikulins. Examination of Different Spread Spectrum 
Techniques for EMI Suppresion in DC/DC Convertors // Electronics and Electrical 
Engineering, 2008, Nr.6(86), pp. 60 – 64; 
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7. J.Jankovskis. Relations, analogous to Snoek’s one, for domain wall processes // Journal of 
Magnetism and Magnetic Materials (Elsevier Science), 2006, V.304, Is.2, pp. e492 – e494; 

8. J.Jankovskis. Complex permeability spectra of ferrites correlated with their microstructure // 
Advances in Science and Technology, 2006, v.45, pp. 2560 – 2565; 

9. J.Jankovskis, D.Stepins. An examination of parasitic processes in DC/DC power converters // 
Electronics and Electrical Engineering, 2006, Nr. 4(68), pp. 15 – 18; 

10. V.Schavinskis, J.Jankovskis. Enhancement of conducted noise suppression in EMI filters // 
Electronics and Electrical Engineering, 2006, Nr. 7(71), pp. 39 – 42; 

11. J.Jankovskis, V.Yurshevich, V.Scavinskis. A Study on the Use of Specific Points on the 
Complex Permeability Frequency Curves of Ferrites for Presentation of Magnetic Loss. // 
Electronics and Electrical Engineering, 2005, No.5, 5 – 8; 

12. J.Jankovskis. Presentation of complex permeability spectra of polycrystalline ferrites 
based on grain size distribution // Journal of Magnetism and Magnetic Materials (Elsevier 
Science), 2004, vol.272/276, e1847 – e1849. 
 

/ J. Jankovskis / 

 

Dzīves un darba gājums (Arnis Gulbis) 
 

Vārds, uzvārds:  Arnis Gulbis 
Dzimšanas vieta, datums:  Aizpute, 25.01.1951.  
Civilais statuss:  precējies, 2 bērni 

Darba vieta: Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultāte, Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048, Latvija     

Mājas adrese:  Vējavas 10-8, Rīga, LV-1035, Latvija 

Tālrunis:  mājas: 67583346 
darba: 67089239 
GSM: 29544139 

Valodas:  latviešu - dzimtā 
krievu - pilnīgi (runāt, lasīt un rakstīt) 
vācu – labi (runāt, lasīt un rakstīt) 
angļu – labi (runāt, lasīt un rakstīt) 

Izglītība:  

1969 - 1974 Pētera Stučkas vārdā nosauktā Latvijas Valsts Universitāte, 
Fizikas un Matemātikas fakultāte, Fizikas nodaļa, pamatkurss – 
teorētiskā fizika  

Zinātniskie grādi:   

1992 LR doktors fizikā  

 45



1982  fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts (PSRS)  

Darba pieredze:  

2010 - ETF Radielektronikas institūta direktors 

2005 - ETF dekāna vietnieks zinātniskajā darbā 

1999 - asociētais profesors, Rīgas Tehniskā universitāte, Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultāte, Radioelektroniskās aparatūras projektēšanas un 
ekspluatācijas profesora grupa 

1991 - 1999 docents, Rīgas Tehniskā universitāte, Radiotehnikas un sakaru fakultāte, 
Elektroniskās aparatūras katedra  

 

1987-1991 vecākais pasniedzējs RTU Radiotehnikas un sakaru  fakultātē         

1974 – 1987 inženieris, aspirants, jaun. zin. līdzstr., zin. līdzstr. LPSR Zinātņu akadēmijas 
Fizikas institūtā  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Rekombinācijas procesu kinētika. Segnetoelektrisko fāzu pāreju un segnetoelektriķu 
lineāro un nelineāro optisko īpašību teorija. Optiskais ieraksts amorfajos pusvadītājos. 
Informācijas sabiedrības attīstība.  

Publikācijas:  45 zinātniskās publikācijas, 3 populārzinātniski raksti 

Publikācijas pēdējos sešos gados:  

1. Vj. Gerbreders, E. Sledevskis, V. Kolbjonoks, J. Teteris, A. Gulbis, Second 
harmonic generation in selenium-metal structures, J. Non-Cryst. Sol., 355, 2009, pp. 
1959-1961.  

2. Mara Gulbe, Arnis Gulbis, Modelling and forecasting of greenhouse gases 
emission in Latvia, Proceedings of the 8th International Conference Reliability and 
Statistics in Transportation and Communication, pp. 96-101, October 15-18, 2008, 
Riga, Latvia  

3.  Vj. Gerbreders, E. Sledevskis, V. Kolbjonoks, J. Teteris, A. Gulbis, Second 
harmonic generation in selenium thin films, Abstracts, The 6th international 
conference Advanced Materials and Devices, August 24-27, Riga, 1P-09, p. 57. 

4.  Vj. Gerbreders, E. Sledevskis, V. Kolbjonoks, J. Teteris, A. Gulbis, Second 
harmonic generation in selenium-metal structures, Delegate manual, ISNOG 2008, 
XVIth International Symposium on Non-Oxide and New Optical Glasses, The 
Corum, Montpellier, France, April 20-25, 2008, P49. 

5.  J. Petrova, A. Ruško, A. Gulbis, Kā pašam izveidot bezvadu tīklu, Sakaru pasaule, 
4(44), 2006, lpp. 78-80. 
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6.  M. Gulbe, A. Gulbis, Lettonie, Collaboration@Work, Rapport 2006 sur les 
nouveaux environnements et les nouvelles pratiques de travail, European 
Commission, Octobre 2006, 92-95, http://www.amiatwork.com. 

7.  M. Gulbe, A. Gulbis, Latvia, in Collaboration@Work, The 2006 report on new 
working environments and practices, European Commission, October 2006, pp. 81-
84 

8.  A. Gulbis, M. Gulbe, Country Report Latvia, in Collaboration @ Work, The 2005 
report on new working environments and practices, ISSN 1725-3101, European 
Commission, October 2005, pp. 55-56 

9.  A. Gulbis, M. Gulbe, I. Kojalo, Education as a Significant Component of the 
Development of Information Society: A Comparison of Statistical Data for Latvia, 
Europe and the US, University of Latvia, Scientific papers, Economic III, Vol. 671, 
Riga 2004, pp. 102-111 

Piedalīšanās IZM RTU projektos 

2006 Projekts Nr. R7080 Robustas daudznesēju tehnoloģijas 
multimēdiju mobilajām komunikācijām (projekta vadītājs) 

Piedalīšanās LZP finansētos projektos 

2002 LZP finansētais valsts institūcijas pasūtītais pētījums 
“Informācijas sabiedrības attīstības līmeņa novērtēšanas 
indikatoru izstrādes metodoloģija” 

2002 LZP finansētais valsts institūcijas pasūtītais pētījums “Droša 
informācijas pārraide atvērtos tīklos” 

1997-2000 Zinātniskais projekts(LZP grants) “Segnetoelektriķu nelineāro 
īpašību pētīšana” 

1995–1996 Zinātniskais projekts(LZP grants) “Segnetoelektriķu nelineāro 
optisko īpašību pētīšana” 

Piedalīšanās starptautiskos projektos 

2008-2009 Projekts No.EACEA/2007-4013 "Study on the impact of ICT in 
primary schools" 

2007-2008  Projekts No.022436 “ICT for ALL – The social impact and their 
limited reach to potentially excluded communities. Measuring 
the problem and undertaking initiatives for its effective 
mitigation”  

2006 FP6 projektā “Increasing Trust and Confidence of Consumers in 
the Infprmation Society (ConsTrast), EU cotract number 30-CE-
0033938/00-70) 

2005-2006 Dalība 6.IP projektā IST-015871 EPRI –start 

2004-2005 Dalība 6.IP projektā IST-502553 eInclusion@EU 
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2004 Dalība 6.IP projektā IST-507180 eUser – Evidence Based 
Support and Delivery of User-Centered Online Public Services 

2002-2003 Dalība 5.IP projektā IST-26276 Statistical Indicators 
Benchmarking the Information Society (SIBIS) 

Projekti ETF: Līgumdarba vadītājs pusvadītāju ierīču parametru mērīšanas 
iekārtu izgatavošanai. 

Piedalīšanās ES valstu ekspertu grupas darbā: 

1. Eksperts Informācijas sabiedrības attīstības jautājumos. Piedalīšanās eEurope+ 
Expert Group  Workshop II ar eksperta ziņojumu, Varšava, Polija, 20.04.2004 

Pedagoģiskā darbība: 

Mācību metodisko līdzekļu izstrāde mācību kursiem. Laboratorijas darbu izstrāde un 
praktiskā izveide. 

Publicēti 10 mācību metodiskie līdzekļi  

Mācību kursi: 

       kopš 1987.  Elektronu ierīces 

   Elektronu un kvantu ierīces, mikroelektronika 
   Standartizācija un mērījumi sakaru tehnikā 
   Elektronikas fizikālie pamati 
   Analogās iekārtas 
   Satelīttelevīzija 
   Radiosistēmu analīzes metodes 
   Fotonika 
   Elektrība un magnētisms 

 

Ārzemju studentu nodaļā angļu valodā: 

   Elektronu ierīces 
   Elektronikas fizikālie pamati 
   Analogās iekārtas 
   Satelīttelevīzija 
   Mērījumi radioelektronikā un sakaru tehnikā 

 

Sabiedriskā darbība: 

   Latvijas fiziķu biedrības biedrs 

RTU revīzijas komisijas priekšsēdētājs (2006 -2009) 
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RTUsenātra loceklis (no 2009)  

Prasmes: 

Vides: Windows XP, MS Word, MS Excell 

Programmēšanas valodas: FORTRAN, BASIC.     

2010.g. 15.jūnijā.        /A. Gulbis/ 

 

ELMĀRS BEĶERIS p.k.: 120540-10406 

Vispārīgās ziņas 

Dzimis: 1940. gada 12. maijā, Rēzeknē. 

Adrese: Rīga, LV-1063, Ikšķiles iela 2 -85. 

Tautība: latvietis. 

Ģimenes stāvoklis: precējies, 1 dēls. 

Darba vieta:  

Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektronikas 
pamatu katedras vadītājs, asociētais profesors. 

Zinātniskais grāds:  

inženierzinātņu doktors elektronikā un telekomunikācijās. 

Nodarbošanās:  

RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes asociētais profesors, Elektronikas 
pamatu katedras vadītājs. 

Valodu prasmes: 

 Latviešu valoda – dzimtā; krievu valoda - teicami; angļu valoda - labi. 

Izglītība:  

• 1984. gadā beidzis Ļeņingradas Elektrotehniskā institūta kvalifikācijas celšanas kursus. 
• 1969. gada janvārī beidzis Ļeņingradas Elektrotehniskā Sakaru institūta aspirantūru un 

iesniedzis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju: “Pusvadītāju frekvences pārveidotāju 
teorija un aprēķini, disertāciju aizstāvējis 1969.g.maijā. 

• 1963. gadā absolvējis Ļeņingradas Elektrotehniskā Sakaru institūta Radiosakaru un 
Radioapraides fakultāti ar kvalifikāciju radiosakaru inženieris.  

• 1958.gadā beidzis Kuldīgas rajona Kabiles vidusskolu.  
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•  
Darba pieredze, pamatdarbs:  

∗ no 1969.g līdz šim laikam - Rīgas Politehniskajā institūtā, tagad Rīgas Tehniskajā 
universitātē: 
• no 2007.gada 15.oktobra – Elektronikas pamatu katedras vadītājs 
• no 2000.g. 1.februāra – līdz 2007.gada septembrim - mācību prorektors, 
• no 1997.g - asociētais profesors, 
• 1990.g - 1995.g. - Radiotehnikas un sakaru fakultātes dekāns, 
• 1970.g - 1990.g - docents, pildīti arī dekāna vietnieka mācību darbā un dekāna 

vietnieka zinātniskā darbā pienākumi,  
• 1974.g. - 1979.g. - Teorētiskās radiotehnikas katedras vadītājs,  
• 1969.g. - 1970.g. - asistents, docenta vietas izpildītājs.  

∗ 1965 - 1969. g. - Ļeņingradas Elektrotehniskā Sakaru institūta aspirants, vienlaicīgi 
pusslodzes jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks; 

∗ 1963 - 1965.g - Latvijas Republikāniskā Radiocentra laboratorijas inżenieris. 
 

Zinātniskā kvalifikācija un darbība pēdējos 6 gados: 

tehnisko zinātņu kandidāts - 1969. gadā; Latvijas inżenierzinātņu doktors: 1993. gadā. 

Dalība projektos: 

• LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā: 
Nr. 05.1654 „Signālu ciparu apstrādes metodes un algoritmi, un to realizācijas 
problēmas integrālajās shēmās”, 2008.g.,vadītājs prof. P.Misāns. 

• ESF finansētā projektā  
PD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007; “Latvijas elektronikas un elektrotehnikas 
rūpniecības nozares attīstības projekts: izglītība reģionos”; 2006.-2007.gads; 

Referāti konferencēs 

• PIAA sadarbībā ar Lielbritānijas vēstniecību: Forums „Profesionālās izglītības politika 
Latvijā Lisabonas stratēģijas uzdevumu gaismā”, 06.04.2006. Ziņojums: “Augstskolas 
redzējums par izglītības piedāvājuma pilnveidošanu un sadarbības ar nozarēm 
attīstīšanu – iespējas un šķēršļi.” 

• Starptautiskā Telekomunikāciju universitāšu rektoru konference: ziņojums „Engineering 
education – navigation between objectives and reality”; Odesa 2008.g. 22.aprīlī. 

• RTU 50. Starptautiskā zinātniskā konferencē: „ Uz loģistiskā vienādojuma bāzes veidotu 
haotisku paplašinošo koda secību korelatīvās īpašības”; Rīga, 2009.g. 15.oktobrī. 

Publikācijas 

• Beķeris E., Krūmiņš J., Stonis J. „Studiju programmu un augstākās izglītības 
pakalpojumu tirgus attīstības iezīmes, 21.gadsimtu sākot.” Latvijas Vēsture, 2004. g. 1 
(53) 5 – 11 lpp. 
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E.Bekeris, A.Litvinenko. „Correlation Properties of Binary Spreading  Sequences 
Generated by Chaotic Logistic Map”. Scientific Journal of Riga Technical University in 
series 7: Telecommunications and Electronics, vol.9. 2009. p.p. 39-42. 
 

Recenzēti zinātniskie raksti 

• 2 raksti žurnālam Elektronika ir Elektrotehnika 2008.g., 2009.g; 
• 2 raksti Norchip konferencei2009.g. 

 

Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)  

Recenzēti promocijas darbi: 

• Toivo Paavle (TTU) “System level Modelling of Phase Locked Loops: Behavioural 
Analysis and Parametrization”. 2004.g.11.oktobris, Tallina. 

Vadīti bakalaura darbi: 

• Studiju programmā “Telekomunikācijas” – 4 darbi;  
• Studiju programmā “Elektronika” – 2 darbi. 

Sagatavoti mācību līdzekļi: 

• „Signālu teorijas pamati. Laboratorijas darbu apraksti”. RTU izdevniecība. 2006., 
2007., 2009. (1,75 iesp.l., 1,75 iesp.l., 1,98 iesp.l.); 

• „Signālu teorijas pamati. Darba burtnīca”. RTU izdevniecība. 2005., 2006., 
2007.,2008.,2009. (13,5 iesp.l.); 

• „Ģeometriskās metodes signālu teorijā”. RTU izdevniecība. 2006. (4,5 iesp.l.). 
Tālākizglītība, profesionālā pilnveide 

• 2007.g.aprīlī beidzis Valodu mācību centra angļu valodas kursus. 
• 2005.gada jūnijs, Erasmus koordintoru konferences sertifikāts, Intercollege, Nicosia, 

Cyprus. 
• 2007.gadā - stažēšanās uzņēmumā „SAF Tehnika”. 

Darbs projektos 

• ESF līdzfinansētā projektā: 2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007 
„RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču 
paaugstināšana”, 2006.-2007.g., mērķa grupas dalībnieks; 

• ESF līdzfinansētā projektā: 2005/0140/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0057/0007 „E-
studiju platformas izveide inženierzinātņu studiju programmām”, 2005.-2008.g., eksperts; 

• ESF līdzfinansētā projektā: 
2006/0257/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0107/0007 „Inovatīvi risinājumi RTU 
Elektronikas programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā”, 2006.-2008.g., 
eksperts. 

• 2007.-2008.g. – darbs ESF VIAA aktivitātes 3.2.3.2. projektā: 
"RTU inženierzinātņu studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības 
uzlabošana ar moderniem IKT risinājumiem”; 
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• 2007.g. Latvijas Republikas Valsts kontroles uzdevumā veikts pētījums: „Vispārējās 
izglītības satura atbilstība Rīgas Tehniskās universitātes prasībām”; 

•  
Socrates/Erasmus starptautisko izglītības programmu mācībspēks 

• 23.09. – 27.09. 2008.g Lundas universitātē ar vieslekcijām „Chaos in Electrical Circuits. 
Properties, Generation, Some Applications”. 

Ziņojumi konferencēs un semināros 

• Prezentācija „Latvijā kopš Boloņas procesa sākuma sasniegtais” IZM seminārā: Boloņas 
process gadu pirms pirmās fāzes noslēguma Eiropā un Latvijā 1999.-2009.gada posmā; 
sasniegtais un tālākās perspektīvas. , 2009.g. 

•  
Recenzētas grāmatas 

• G.Baloža lekciju konspekts „Diskrētā signālu apstrāde”; 
• A.Zeļenkova mācību grāmata „Informācijas pārraides un ciparu sakaru sistēmu 

pamati”; 
• G.Baloža lekciju konspekts „Diskrēto ziņojumu apstrāde un  pārraide”. 
•  

Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem): 

• Līdz 2007.g.oktobrim: RTU mācību prorektors; 
• žurnāla „Estonian Journal of Engineering” redkolēģijas loceklis; 
• no 2009.g.februāra - IZM Boloņas procesa ieviešanas darba grupas loceklis 
• no 2009.g.marta - Augstākās Izglītības Kvalitātes novērtēšanas centra Ētikas padomes 

loceklis  
• RTU Senāta triju komisiju loceklis. 

 

     15.06.2010        /E. Beķeris/ 

 

RTU akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums  
(Curriculum Vitae)  

paredzēts iesniegšanai doktorantūras programmas akreditācijai 2010.g. 17.jūnijā  

Vispārīgās ziņas  
 
Vārds:  Pēteris Misāns  

Personas kods: 170653-11020  Nacionalitāte : latvietis  

Dzimšanas vieta:  Latvija, Aglona  Dz. datums :  1953.g. 17.jūnijs  

 
E-pasts:  peteris.misans@rtu.lv  
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Mob. tel.:  +37129135489  

Mājas tel:  +37165053601  

 
Mājas adrese:  Vītolu iela 5, LV5070, Lielvārde, Latvija 

 
Izglītība: 

Mācību iestāde Mācību periods Grāds Nozare 

Lielvārdes v-sk.  1960.-1971.  -  -  

Rīgas Politehniskais 
institūts  

1971.-1976.  Diplom.inž Radioelektronika  

1979.-1982. 
(1993.) 

Dr. sc. ing Tehniskās zinātnes  

 
Zinātniskie grādi: Dr. sc. ing., B-D Nr.000278  (Tehn. zinātņu 

doktors)  
 

Nodarbošanās:  
  
  

Periods Organizācija Amats 

1976.-1983.  Rīgas 
Politehniskais 

institūts  

Zinātniskais līdzstrādnieks  

1982.-1986.  Rīgas 
Politehniskais 

institūts  

Matemātiķis/programmētājs  

1986.-2010.  Rīgas Tehniskā 
Universitāte (RTU) 

Lektors, docents, asoc. prof., prof.  

1994. (5 mēn.)  Lundas 
Universitāte 
(Zviedrija)  

Viespētnieks  

1998.-2002.  LU MII  Pētnieks/konsultants  

2001.-2005.  RTU, ETF  Dekāna vietn. zin. darbā  

2004.-2006.  RTU  RTU Senāta loceklis  

 

Valodu zināšanas:   

latviešu brīvi 

krievu  brīvi  

angļu  labi  

vācu  viduvēji  

zviedru  nedaudz  
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Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem)  
 

Projekti:  

Periods Projekts Statuss 

2002.-2005.  ES 5. Ietvara. REASON projekts  vadītājs partnergrupai 
no RTU puses  

2003.-2004.  LZP grants 01.863 (el.deguns)  vadītājs  

2005.-2008.  LZP grants 05.1654  vadītājs  

2009.  LZP grants 09.1122  vadītājs  

2010.  LZP grants 09.1552  vadītājs  

2008.-2009.  Valsts Programma "Modernās tehnoloģijas 
elektronikā un telekomunikācijās"  

dalībnieks  

2005.-2006.  2 IZM-RTU projekti (F6593 un U7103 ) par fī-
funkciju izmantošanu  

vadītājs  

2005.-2006.  RTU/VeA/LEtERA kopprojekts par mācību 
līdzekļu izstrādi  

dalībnieks  

2003.  pētn. līgums ar AM  vadītājs  

2005.  ERAF zin. ap. iepirkuma proj.  ETF koordinators  

2008.-2009.  2 RTU zin. projekti par fī-funkciju izmantošanu 
ortogonālajos filtros un sakaru sistēmās  

vadītājs  

 

Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē:  

Pilna teksta starptautiskas publikācijas, kas ir/tiek publicētas konferenču un rakstu krājumos. No 
19 publikācijām 5 ir publicēšanas stadijā. 5 no publikācijām ir iekļautas IEEE datu bāzē, bet 1 ir 
iekļauta IEEE Norchip 2009 labāko publikāciju skaitā.  

 1. P. Misans, A. Hauka, “Causes of Collapse of Q-factor and Consequences for DSP 
Applications” // presented at the 9-th International Conference Electronics, May 17-19, 
Kaunas, Lithuania, in Proc. Electronics and Electrical Engineering. - Kaunas: Technologija, 
2005, No. 5(61), pp. 9-12.  

 2. P. Misans, M. Terauds, "Errors of Constant Rotation Angle Fast Orthogonal Transforms 
Used for Fixed-Point Arithmetic DSP Applications: Preliminary Results," presented at the 9th 
International Conference Electronics, May 17-19, Kaunas, Lithuania, in Proc. Electronics and 
Electrical Engineering, Kaunas: Technologija, No. 4(60), pp. 17-22, 2005 
(http://www.ktu.lt/en/electronics.asp?nr=60).  

 3. P. Misans, M. Terauds, "Introduction into the fast orthogonal transforms based on rotation 
angles: A New Methodical approach only or a gateway to novel DSP algorithms?," presented 
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at the 5th Electronic Circuits and Systems Conference ECS'05, Bratislava, Slovakia on Sept. 
8-9, 2005, in Conf. Proc., pp. 85-94.  

 4. P. Misans, G. Valters, "Initial Version of FPGA-Based CRAIMOT Basis Functions 
Generator," presented at the 14th International Conference Mixed Design of Integrated 
Circuits and Systems MIXDES 2007, Ciechocinek, Poland, June 21-23, 2007, in Conf. Proc. 
pp. 632-637.  

 5. P. Misans, G. Valters, "Introduction Into The Parametrical Decomposition-Reconstruction 
Filters Based On Haar-Like Orthonormal Transforms," presented at the 6th Electronic 
Circuits and Systems Conference ECS'07, Bratislava, Slovakia, Sept. 6-7, 2007, in Conf. 
Proc., pp. 107-112.  

 6. P. Misans, G. Valters, "Initial Version of FPGA-Based CRAIMOT Spectrum Analyzer," 
presented at the 6th Electronic Circuits and Systems Conference ECS'07, Bratislava, Slovakia, 
Sept. 6-7, 2007, in Conf. Proc. pp., 159-164.  

 7. P. Misans, M. Terauds, G. Valters, U. Derums, N. Vasilevskis, "FPGA-Based CRAIMOT 
Basis Function Generator," presented at the 25th IEEE Norchip Conference, Aalborg, 
Denmark, November 19-20, 2007, in Conf. Proc., 6 pages, ISBN 1-4244-1517-9/07/ IEEE, 
IEEE Catalog Number 07EX1896C.  

 8. P. Misans, "Introduction Into The Haar Like Transforms Based On Rotation Angles." 
Scientific Proc. of Riga Technical University, Telecommunications and Electronics, Riga, 
RTU, vol. 7, Dec., 2007, pp. 6-13.  

 9. M. Terauds, G. Valters, U. Derums, N. Vasilevskis, P. Misans, "Comparison of fixed-point 
arithmetic errors for the FPGA-Based CRAIMOT basis function generators," presented at the 
26th IEEE Norchip 2008 Conference, Tallinn, Estonia, November 17-18, 2008, 6 pages in 
Proc. on the flash (!!!), ISBN 1-4244-2493-1/08 2008 IEEE.  

 10. P. Misans, M. Terauds, A. Aboltins, G. Valters, "MATLAB/SIMULINK Implementation 
of Phi-Transforms – A New Toolbox Only or the Rival of Wavelet Toolbox for the Next 
Decade?," presented at the Nordic MATLAB Conference, Stockholm, Sweden, Nov. 20-21, 
2008, pp. 1-8 in Proc. on CD.  

 11. P. Misans, G. Valters, M. Terauds, A. Aboltins, "Initial implementation of generalized 
Haar-like transforms into FPGA-Based devices - Part I: Signal Spectrum Analyzer Module," 
Scientific Proc. of Riga Technical University, in series (7) Telecommunications and 
Electronics, Riga, RTU, vol. 8, Dec., 2008, pp. 16-21.  

 12. P. Misans, G. Valters, M. Terauds, N. Vasilevskis, "Initial implementation of generalized 
Haar-like transforms into FPGA-Based devices - Part II: Decomposition -reconstruction 
filters," Scientific Proc. of Riga Technical University, in series (7) Telecommunications and 
Electronics, Riga, RTU, vol. 8, Dec., 2008, pp. 22-26.  

 13. G. Valters, P. Misans, "FPGA Implementation of Elementary Generalized Unitary 
Rotation," presented at 27th IEEE Norchip 2009 Conference, Trondheim, Norway, Nov. 16-
17, 2009, in Proc. (on flash memory) of the Conf., ISBN ISBN 978-1-4244-4311-6/09 2009 
IEEE, 4 pages.  

 14. P. Misans, G. Valters, "Initial FPGA Design for Generalized Orthogonal Nonsinusoidal 
Division Multiplexing," presented at 27th IEEE Norchip 2009 Conference, Trondheim, 
Norway, Nov. 16-17, 2009, in Proc. (on flash memory) of the Conf., ISBN 978-1-4244-4311-
6/09 2009 IEEE, 5 pages.  
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Atrodas publicēšanā:  

 15. P. Misans, "Introduction Into the Fast Orthogonal Transforms Based on Rotation Angles," 
presented at the 10th International Conference Electronics, May 23-25, 2006, Kaunas, 
Lithuania, in Proc. Electronics and Electrical Engineering, Kaunas: Technologija, 2009, 6 
pages, in press.  

 16. P. Misans, M. Terauds, G. Valters, T. Sile, M. Buikis, "Introduction Into the Fast 
Orthogonal Transforms Based on Rotation Angles – Part 2: On Phi-function based Signal 
Analysis," presented at the 10th International Conference Electronics, May 23-25, 2006, 
Kaunas, Lithuania, in Proc. Electronics and Electrical Engineering, Kaunas: Technologija, 
2009, 6 pages, in press.  

 17. P. Misans, M. Terauds, G. Valters, "Introduction Into the Fast Orthogonal Transforms 
Based on Rotation Angles – Part 3: Generation of Phi-functions," presented at the 10th 
International Conference Electronics, May 23-25, 2006, Kaunas, Lithuania, in Proc. 
Electronics and Electrical Engineering, Kaunas: Technologija, 2009, 4 pages, in press.  

 18. P. Misans, U. Derums, "Introduction Into the Novel Two-Dimensional Discrete 
Orthogonal Transforms Based on Rotation Angles," presented at the 12th International 
Conference Electronics, May 18-20, Kaunas, Lithuania, in Proc. Electronics and Electrical 
Engineering, Kaunas: Technologija, 2009, 6 pages in press.  

 19. P. Misans, "Introduction Into the Complex Haar Like Transforms Based On Rotation 
Angles." presented at the RTU 50th International Scientific Conference, section on 
Electronics and Telecommunications, Riga, Oct. 14-16, 2009, Latvia, submitted for 
publication Scientific Proc. of Riga Technical University, Telecommunications and 
Electronics, Riga, RTU, vol. 9, Dec., 2009, 6 pages.  

 

Monogrāfijas: "Diskrēto leņķisko pārveidojumu izmantošana signālu ciparapstrādē" (150 
lpp.) – atrodas sagatavošanā. Elektroniskajā versijā figurē tāda paša nosaukuma materiāls 
(100 lpp.), kuru izmanto doktoranti. Daļa no materiāla tiek izmantota maģistrantu apmācībā.  

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs:  
Starptautiskajās konferencēs ir nolasīti 18 referāti. 12 gadījumos referents ir bijis Misāns, bet 
pārējos 6-os Tērauds un Valters.  

 1. P. Misans, A. Hauka, “Causes of Collapse of Q-factor and Consequences for DSP 
Applications” // presented at the 9-th International Conference Electronics, May 17-19, 2005. 
Kaunas, Lithuania,  

 2. P. Misans, M. Terauds, "Errors of Constant Rotation Angle Fast Orthogonal Transforms 
Used for Fixed-Point Arithmetic DSP Applications: Preliminary Results," presented at the 9th 
International Conference Electronics, May 17-19, 2005, Kaunas, Lithuania.  

 3. P. Misans, M. Terauds, "Introduction into the fast orthogonal transforms based on rotation 
angles: A New Methodical approach only or a gateway to novel DSP algorithms?," presented 
at the 5th Electronic Circuits and Systems Conference ECS'05, Bratislava, Slovakia on Sept. 
8-9, 2005.  

 4. P. Misans, "Introduction Into the Fast Orthogonal Transforms Based on Rotation Angles," 
presented at the 10th International Conference Electronics, May 23-25, 2006, Kaunas, 
Lithuania.  

 5. P. Misans, M. Terauds, G. Valters, T. Sile, M. Buikis, "Introduction Into the Fast 
Orthogonal Transforms Based on Rotation Angles – Part 2: On Phi-function based Signal 
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Analysis," presented at the 10th International Conference Electronics, May 23-25, 2006, 
Kaunas, Lithuania.  

 6. P. Misans, M. Terauds, G. Valters, "Introduction Into the Fast Orthogonal Transforms 
Based on Rotation Angles – Part 3: Generation of Phi-functions," presented at the 10th 
International Conference Electronics, May 23-25, 2006, Kaunas, Lithuania.  

 7. P. Misans, G. Valters, "Initial Version of FPGA-Based CRAIMOT Basis Functions 
Generator," presented at the 14th International Conference Mixed Design of Integrated 
Circuits and Systems MIXDES 2007, Ciechocinek, Poland, June 21-23, 2007.  

 8. P. Misans, G. Valters, "Introduction Into The Parametrical Decomposition-Reconstruction 
Filters Based On Haar-Like Orthonormal Transforms," presented at the 6th Electronic 
Circuits and Systems Conference ECS'07, Bratislava, Slovakia, Sept. 6-7, 2007.  

 9. P. Misans, G. Valters, "Initial Version of FPGA-Based CRAIMOT Spectrum Analyzer," 
presented at the 6th Electronic Circuits and Systems Conference ECS'07, Bratislava, Slovakia, 
Sept. 6-7, 2007.  

 10. M. Terauds, G. Valters, U. Derums, N. Vasilevskis, P. Misans, "Comparison of Errors for 
Two Different Versions of FPGA-Based CRAIMOT Basis Function Generator," presented at 
the 48th RTU Conference, Riga, Latvia, October 12-13, 2007.  

 11. P. Misans, "Introduction Into The Haar Like Transforms Based On Rotation Angles." 
presented at the 48th RTU Conference, Riga, Latvia, October 12-13, 2007.  

 12. P. Misans, M. Terauds, G. Valters, U. Derums, N. Vasilevskis, "FPGA-Based CRAIMOT 
Basis Function Generator," presented at the 25th IEEE Norchip Conference, Aalborg, 
Denmark, November 19-20, 2007.  

 13. P. Misans, U. Derums, "Introduction Into the Novel Two-Dimensional Discrete 
Orthogonal Transforms Based on Rotation Angles," presented at the 12th International 
Conference Electronics, May 18-20, 2008, Kaunas, Lithuania.  

 14. M. Terauds, G. Valters, U. Derums, N. Vasilevskis, P. Misans, "Comparison of fixed-
point arithmetic errors for the FPGA-Based CRAIMOT basis function generators," presented 
at the 26th IEEE Norchip 2008 Conference, Tallinn, Estonia, November 17-18, 2008.  

 15. P. Misans, M. Terauds, A. Aboltins, G. Valters, "MATLAB/SIMULINK Implementation 
of Phi-Transforms – A New Toolbox Only or the Rival of Wavelet Toolbox for the Next 
Decade?," presented at the Nordic MATLAB Conference, Stockholm, Sweden, Nov. 20-21, 
2008.  

 16. P. Misans, "Introduction Into the Complex Haar Like Transforms Based On Rotation 
Angles." presented at the RTU 50th International Scientific Conference, section on 
Electronics and Telecommunications, Riga, Oct. 14-16, 2009, Latvia, submitted for 
publication Scientific Proc. of Riga Technical University, Telecommunications and 
Electronics, Riga, RTU, vol. 10, 2010, 6 pages.  

 17. G. Valters, P. Misans, "FPGA Implementation of Elementary Generalized Unitary 
Rotation," presented at 27th IEEE Norchip 2009 Conference, Trondheim, Norway, Nov. 16-
17, 2009, in Proc. (on flash memory) of the Conf., ISBN ISBN 978-1-4244-4311-6/09 2009 
IEEE, 4 pages.  

 18. P. Misans, G. Valters, "Initial FPGA Design for Generalized Orthogonal Nonsinusoidal 
Division Multiplexing," presented at 27th IEEE Norchip 2009 Conference, Trondheim, 
Norway, Nov. 16-17, 2009, in Proc. (on flash memory) of the Conf., ISBN 978-1-4244-4311-
6/09 2009 IEEE, 5 pages.  
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Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem)  
 

Promocijas darbi:  
Pašreiz tiek vadīta 3 promocijas darbu izstrāde. M.Tērauds 2009.g. ir ieguvis doktora grādu.  

Recenzētie promociju darbi: 3 – A. Ronks (Igaunija), A. Ribakovs, S. Šarkovskis  

Vadītie maģistra darbi: 10  

Bakalaura darbi: 10  

Studiju priekšmeti:  

Ievads programmēšanas pamatos C valodā un datormācība (2003., bak., 6KP)  
Ievads inženiermatemātikas datorrealizācijā (bak., 3KP)  
Funkcionālo un loģisko shēmu izstrāde (maģ., 4KP)  
Signālu pārveidošana radioelektroniskajās sistēmās (pēc satura atbilst – "Modernās ciparu 
signālu apstrādes metodes") (maģ., 2KP)  

Sagatavotie mācību līdzekļi: 

Mācību līdzekļi ir pieejami dažādās formās: papīra versija bibliotekā (PB), papīra versija, kas 
tiek izsniegta studentam (PS), elektroniskā versija (E)  

P.Misāns, Pirmie soļi ar MATLAB. Lekciju konspekts, PIMARS, 2003, 104 lpp. (PB)  

P.Misāns, Pirmie soļi skaitliskajās metodēs. Lekciju konspekts, PIMARS, 2003, 102 lpp. 
(PB)  

P.Misāns, Ievads inženiermatemātikas datorrealizācijā. Lekciju konspekts, 
RTU,LETERA,VeA, PIMARS, 2006/2007, 174 lpp. (E) Konspekts tiek izplatīts elektroniski 
kā *.pdf formāta datne.  

P.Misāns, Ievads inženiermatemātikas datorrealizācijā. Laboratorijas darbu apraksti, 
RTU,LETERA,VeA, PIMARS, 2006/2007, 32 lpp. (PS, E). Izdevums tika izplatīts arī 
elektroniski kā *.pdf formāta datne.  

P.Misāns, Ievads inženiermatemātikas datorrealizācijā. Laboratorijas darbu apraksti, 2.-
ais pārstrādātais izdevums, PIMARS, 2008, 36 lpp. (PS)  

P.Misāns, Ievads inženiermatemātikas datorrealizācijā. Laboratorijas darbu apraksti, 3.-
ais pārstrādātais izdevums, PIMARS, 2009, 40 lpp. (PS)  

P.Misāns, M.Tērauds, G.Valters, Darbs ar MATLAB un SIMULINK. Lekciju kolekcija 
kvalifikācijas celšanas kursiem. RTU, LETERA, 2007, 100 lpp. (PS)  

"Atvērtie" izdales materiāli, kuri katru gadu tiek uzlaboti un papildināti.  

P.Misāns, Signālu pārveidošana radioelektroniskajās sistēmās. Lekciju konspekta 
izdrukas, 2003-2007.g. 56-80 lpp. (PS)  
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P.Misāns, Adaptīvās filtrācijas pamati. Lekciju konspekta izdrukas, 2003.-2007.g. 60 lpp. 
(PS)  

P.Misāns, Funkcionālo un loģisko shēmu modelēšana un izstrāde. Lekciju konspekts, 
2003.-2009.g. 60 lpp. (PS)  

Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju augstskolās un 
pētniecības iestādēs: 

 
Izglītības iestāde  Kursa nosaukums  Datums: no 

(mm/gggg)  
līdz (mm/gggg) 

Ļubļanas Tehniskā Universitāte 
(Slovēnija)  

Vasaras skola/kursi par rekonfigurējamu 
IS projektēšanu 

08/2003  
08/2003  

Varšavas Tehniskā Universitāte 
(Polija)  

Vasaras skola/kursi Ans04 Krakovā par 
Analogo IS projektēšanu  

09/2004  
09/2004  

Slovākijas Tehniskā Universitāte 
Bratislavā (Slovākija)  

Vasaras skola/kursi Soc04 par System on 
Chip projektēšanas problēmām  

09/2004  
09/2004  

Varšavas Tehniskā Universitāte 
(Polija)  

Vasaras skola/kursi BASCAD04 Varšavā 
par Analogo IS projektēšanu CADENCE 
vidē  

10/2004  
10/2004  

 

Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)  
 

2001.-2005.  Dekāna vietnieks zinātniskajā darbā  

2004.-2006.  RTU Senāta loceklis  

2001.-  RTU ETF Promociju Padomes loceklis  

2003.  ISOEN 2003 (starptautiskā "degunu" konf.) 
organizators 

2008.-  ISIL laboratorijas vadītājs  

2004.-  IEEE biedrs  
 
   
2010.g. 17. jūnijā _______________________/P. Misāns/  
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CURRICULUM VITAE 

Jānis Semeņako (p.k.191047-13102) 

Dzimšanas datums: 19.10.1947. 

Tautība: latvietis 

Ģimenes statuss: precējies 

Adrese: Jāņa Asara ielā 15 -187, LV 1009 Rīga, Latvia 

Tālr.: 7-343676, mob 29207039 

Izglītība 

Latvijas Universitātes profesionālo studiju programma  
Ekonomists banku ekonomikā       2000-2001 

Rīgas politehniskā institūta Radiotehnikas un sakaru fakultātes 
aspirantūra         1972-1975 

Rīgas politehniskais institūts (tagad RTU), 
diploms ar izcilību Nr. O 415280 radiotehnikas specialitātē   1966-1971 

Rīgas 1. vidusskola        1963-1966 

Rīgas 15.pamatskola        1955-1963 

Zinātniskais grāds 

Inženierzinātņu doktors, diploms Nr. B-D 000256 (05.11.1992.). 

Disertācija par tēmu “Elektromagnētisko viļņu difrakcija uz anizotropiem un  

impedanču lēcieniem” (aizstāvēta 12.04.1976., tehnisko zinātņu kandidāta grāds 10.11.1976.). 

Darbs RTU 

Rīgas tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju 

Fakultātes Elektronikas pamatu katedras (iepriekšējais nosaukums  

Rīgas politehniskais institūts, Radiotehnikas un sakaru fakultāte) 

docents                   1988- 
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vecākais pasniedzējs                 1978-1988 

-asistents                  1976-1978 

Cita nozīmīga pieredze 

Zinātniskā stažēšanās Budapeštas Tehniskajā Universitātē (10 mēneši)        1982-1983 
Stažēšanās Maskavas enerģētiskajā institūtā, Maskavas elektrotehniskajā sakaru 
Institūtā, Maskavas elektronikas radiotehnikas un automātikas institūtā 
Esmu 23 zinātnisku darbu autors, 2 autorapliecības , 1 patents, 10 metodiskas publicācijas un 
2 metodiskie materiāli ( RTU ORTUS vidē). 
 
Lekciju kursi (aktīvie) 

RTR Elektrodinamika un vektoru analīze, RTR 511 Elektrodinamikas problēmas un metodes, 
RTR 512 Mikroviļņu tehnika, RTR 603 Mikroviļņu sistēmu analīzes metodes, 
RTR 609 Tehniskā elektrodinamika, RTR 616 Mikroviļņu pielietojumi 
 
Zinātniskā darbība 

 1. Projekta 05.1662. “Mikroviļņu izplatīšanās problēmas telpās” vadītājs no 01.01.2007. 
-31.12. 2008. 
 
2. The Representation of Wave Propagation through Multilayer Structure in Terms of 
Internal Reflection and Transmission Coefficients. T.Solovjova, J.Semenako, D.Purishev. 
Riga Technical University 48th International Scientific Conference, Riga 12 October 2007. 

Zinātniskās publikācijas (nozīmīgākās). 

1. Ziemelis Yu., Semenjako Ya. EMP Coupling to Cable With Matched Load. In 10-th Int. 
Symp. On Electromagnetic Compability, Wroclaw, June 26-29, 1990, pp. 272-277. 

2. Семеняко Я.И., Апшениекс В.С. Численное исследование прочождеения 
электромагнитных волн через плоский неоднородный слой. В кн. Радиоэлектроника и 
электросвязь. Вып. 15. Рига. РПИ, 1988, с. 3-10. 

3. Семеняко Я.И. Алгоритм применения метода поперечных сечений для решения 
дифракционных задач в волноводе с трехмерной диэлектричекой неоднородностью. В 
кн. Радиоэлектроника и электросвязь. Вып. 14. Рига. РПИ, 1987, с. 15-24. 

4. Семеняко Я.И., Зиемелис Ю.М., Зуш Я.Я., Горгошидзе А.Н. Решение квазилинейной 
задачи для нормально падающей электромагнитной волны на плоский слой. В кн. 
Исследование узлов и компонентов радиотехнических устройств. 

Вып. 6. Рига. РПИ, 1979, с. 165-180. 

5. Patents Nr. 11506. (13.05.1994.). V.Lazarevs, V.Sviklis, J.Semeņako, O.Kanaškovs, 
J.Rjabihs, A.Šūlmanis, E.Lazarevs. Elektromagnētisko viļņu absorbētājs. 

Metodiskie izdevumi (nozīmīgākie)  
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1. Семеняко Я.И., Зуш Я.Я. Сборник задач по электродинамике и распространению 
радиоволн. Рига. РПИ. 1982, 167 стр. 

2. Семеняко Я.И. Сборник задач по элеектродинамике. Полые металличееские 
волноводы и линии с волнами ТЕМ. Рига. РПИ. 1987, 65 стр. 

3. Семеняко Я.И. Руководство по обозначеениям и единицам физических вееличин. . 
Рига. РПИ. 1987, 78 стр. 

4. Семеняко Я.И. Историческоее развитие основных положений электродинамики. 

Рига. РПИ. 1981, 32 стр. 

5. ORTUS (E-studijas 2009.g.) Par eksāmenu un gatavošanos. Patstāvīgi studējamie jautājumi 
un zināšanu atkārtošana. Minimālās literatūras saraksts.Mājas darbu uzdevumi. Priekšmeta 
programma.Teorētiskā kursa svarīgākie jautājumi. Formulas, vienādojumi un sakarības, kuras 
ir jāzina no galvas.Kontroles jautājumi un elementāri uzdevumi. 52 lpp. 
2. ORTUS (E-studijas 2009.g.) Eksāmenu testu un uzdevumu atbildes skaidrojumi un 
risinājumi . 53 lpp.  

 

16.06.2010 ___________________ Jānis Semeņako 

 

CURRICULUM  VITAE 

Juris Grēve, dzimis 1941. g. 5. maijā, Rīgā. E-pasta adrese: juris_greve@apollo.lv 

Zinātniskais grāds: inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.), nostrificēts Habilitā- 

cijas padomē H-08, 1992.g.19.novembrī; pamats:1975.g.27augustā aizstāvētā tehnisko 
zinātņu kandidāta disertācija -“Ferītu magnētisko spektru izmaiņu pētīšana, mainoties 
materiāla struktūrai un iedarbības veidiem”. 

Akadēmiskā izglītība: Rīgas Politehniskā institūta aspirantūra (1966-1969.g), studijas RPI 
(1960.-1965.g.), specialitāte - radio inženieris. 

Tehniskā izglītība: Rīgas Industriālais Politehnikums 1955.-1959.g., specialitāte - tehniķis-
elektriķis rūpnīcu elektroiekārtu remontam un ekspluatācijai. 

Darba pieredze: RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes docents no 1990.g., 
vecākais pasniedzējs (1970.-1990.g.), līgumdarbu vecākais inženieris (1970.g.), laborants 
(1969.g.). Elektrotehnikas kursa lektors Rīgas Ugunsdrošības Tehniskajā skolā (no 1996-
2002.g.). Latvijas Zinātņu akadēmijas Automātikas un Mehānikas institūta elektriķis - 
konstruktors (1959.-1960.g.).  

Sabiedriskā darbība - studentu korporācijā: ”Fraternitas Lataviensis” (no 1990.g) 

Prasmes: 

• pasniegt bakalauru programmas studentiem mācību priekšmetus: 
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 “Analogā elektronika”, “Signālu teorijas pamati”, “Elektrotehnika” latviešu vai krievu 
valodā, gan lietojot, gan nelietojot datortehniku. 

• Veikt pētniecības darbus radioelektronikas nozarē (ir 19 zinātniskas publikācijas, 
to skaitā 5 izgudrojumi).  

 

 Intereses:  

♦ Pārejas procesu aprēķinu precizēšana induktīviem ķēžu elementiem ar 
feromagnētisku serdi. 

♦ Magnetizēšanas procesu fizikālā skaidrojuma precizēšana. 
♦ Atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana. 

 

Rīgā, 2010.gada 14. jūnijāī     /Juris Grēve/ 

 

CURRICULUM VITAE 

Vārds, uzvārds Ilmārs Slaidiņš  

Personas kods: 061248-10548 

Dzimšanas gads, datums, vieta: 1948. gada 6. decembri, Rīga 

Dzīves vieta:  Šauļu iela 3 – 13, LV-1055, Rīga 

Izglītība: 1993 doktora grāds  inženierzinātnēs; 

 1978-1982 aspirantūra, Radiotehnikas un sakaru 
fakultātē,  Rīgas Politehniskajā Institūtā, tehn. zin. kand. grāds; 

1966-1971 inženierstudijas Radiotehnikas un sakaru 
fakultātē Rīgas Politehniskajā institūtā, radioinženiera 
kvalifikācija.  

Kursi un semināri: Jūnijs, 2002, Virtual Learning and Collaboration., 
OPEKO, Tampere, Somija, sertifikāts; 

 Marts -  Maijs, 1997 Projektu vadības kursi LU, 
sertifikāts; 

1995-1996 Tālmācības organizatoru kursi EADTU, 
sertifikāts. 

  

Akadēmiskie nosaukumi un grādi:  Dr. Sc. Ing, profesors 

Nodarbošanās:  2006 -      profesors, Elektronikas un 
Telekomunikāciju fakultātē, Rīgas Tehniskajā 
universitātē; 
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 2005 - Radioiekārtu katedras vadītājs Elektronikas un 
Telekomunikāciju) fakultātē Rīgas Tehniskajā 
universitātē. 

Valodas: Angļu (brīvi), krievu (brīvi),  čehu (varu sazināties), 

latviešu (dzimtā);  

Zinātniskā darbība: Eksperts FP5 projektā HERN (2002-2004);  

 FP6 projektā „Enhanced Learning Unlimited”(2005-
2008); 

FP6 Ekselences tīkla KALEIDOSCOPE dalībnieks 
(joma Technology Enhanced Learning); 

FP6 I3 BalticGrid un FP7 I3 BalticGrid-II projektu 
vadītājs RTU (2005 -2010); 

ERAF projekta” „Pētījumi m-studiju produktu un 
pakalpojumu izstrādei Latvijā atbilstoši multimediju, 
telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim” 
eksperts un vadītājs(2006-2008);  

RTU Zinātnisko konferenču, EPE-PEMC 2004 
konferences, EAEEIE konferenču orgkomiteju loceklis 
un šo konferenču un Kluwer izdevniecības darbu 
recenzents;  

Latvijas Zinātnes Padomes grantu vadītājs (1996-
2007). 

Pedagoģiskā darbība: Vadīti promocijas darbi: Bruno Žuga, Aleksandrs 
Sozontovs, Sergejs Vdovins. 

SOCRATES programmas projektu vadītājs RTU: 
THEIERE, THEIERE-DISS „Thematic Harmonisation 
in Electrical an Information EngineeRing in Europe” 
(2000 -2005 ), BOLDIC „The Baltic-Nordic Network 
for Exchange of Experience” (2002 - 2005),  

Leonardo programmas projekta ReDis „IST 
Requalification of Disabled persons”(2004-2007) 
vadītājs RTU; 

Eksperts Leonardo projektos E3''European Centre of 
Excellence for e-learning'' (2003 -2006), INFLOW 
„Informal Learning Opportunities in the Workplace” 
(2004 -2007),  

ESF studiju procesa un programmu pilnveides projektu 
(3) vadītājs (2005 – 2008);  
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Vadītie bakalaura un maģistra darbi: 

Darba veids 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bakalaura 6 4 11 13 6 4 

Maģistra 0 1 1 3 6 9 

 

Studiju priekšmeti: 

Ievads studiju nozarē 1KP 

Radiotehniskās sistēmas 2 KP 

Zinātniski tehniskā informācija un dokumentācija 2 KP 

Radiouztvērēji 2KP 

Radiouztvērēji (studiju projekts) 2KP 

Radiosignālu uztveršana 3KP 

Statistiskā radiotehnika 2KP 

Elektroniskās tehnoloģijas 15 KP 

 

Organizatoriskā darbība: RTU ETF dekāns un RTU Senāta loceklis (1995-2005),  

RTU Senāta Infrastruktūras efektivitātes komisijas 
vadītājs (2000-2003); 

 Promociju padomes RTU P-08 loceklis 

 LZP eksperts, 

LR Izglītības un Zinātnes ministrijas  Informācijas 
tehnoloģijas padomes loceklis (2004-2005); 

Latvijas pārstāvis ES eInfrastructure Reflection Group 
(eIRG) (no 2003), eIRG Education and Training Task 
Force dalībnieks;  

 

 Publikācijas: kopumā vairāk par 40 publikācijām elektroniskajās un 
IT tehnoloģijās; 

 25 publikācijas par tālmācību un e-studijām; 

 6 publikācijas par radio un televīziju; 
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 2 izgudrojumi. 

Pēdējo 6 gadu  publikācijas un dalība konferencēs: 

1. L. Cikovskis, J. Kūliņš, S. Vdovins. I. Slaidiņš, B. Žuga. Ad-hoc and Wireless Mesh 
Networks for Mobile Peer-to-Peer Collaboration. Scientific Journal of RTU. Series 7. 
Telecommunications and Electronics, 2009, vol.9, pp.50-57. 

2. B. Zuga, I. Slaidins. Virtual Collaboration in Wireless Networks. Proceedings of RTU. 
Series 7. Telecommunications and Electronics, 2007, vol.7, pp.41-44. 

3. I. Slaidins. O. Belmanis. Baltic Grid for e-Science Development in Baltics. Proc. of  the 
Spanish Conference on e-Science Grid Computing,  March 1-2, 2007, Madrid, CIEMAT, 
p. 61-65. 

4. G. Lapina, I. Slaidins. Innovation in Study Methodology for Enhancement of 
Competitiveness of the Graduates of Electronics Study Program. European Integration 
Studies. Kaunas University of Technology, Institute of Europe. 2007, No. 1, p.75-80. 

5. J. Borzovs, J. Grundspeņķis, E. Karnītis, I. Slaidiņš.  Informātika – droša programmatūra, 
integrētas informācijas un komunikāciju sistēmas un tīkli, elektroniskās tehnoloģijas. 
Latvijas ZA Vēstis, Sociālo un humanitāro zinātņu sērija, 2006, 60. sēj., Nr.3-4, 109-115 
lpp. 

6. G. Balodis, A. Sozontovs, B. Zuga, I. Slaidins. Performance estimation for MIMO 
channel. Proc. of  10th Biennial Baltic Electronics Conference, Oct. 7-11, 2006, Tallinn, 
Estonia. Tallinn University of Technology, p.141-144. 

7. B. Zuga, I. Slaidins, A. Kapenieks, A. Strazds. M-learning and Mobile Knowledge 
Management: Similarities and Differences. Int. Journal of Computing&Information 
Sciences, vol.4, No.2, August 2006, on-line, p.58-62. 

8. G. Lapiņa, I. Slaidiņš. RTU Elektronikas profesionālās studiju programmas analīze un 
perspektīvā attīstība. Rakstu krājumā “Pētījumi pieaugušo pedagoģijā”. Redaktore T. 
Koķe. Latvijas universitāte, 2005. 77-87 lpp. 

9. M. Zeltins, I. Slaidins. Bipolar Junction Transistor 1/f Noise Simulation and Parameter 
Extraction Technique. Elektronika ir Elektrotechnika. (Lithuania). 2005, Nr. 4(60), p.77-
80. 

10. I. Slaidins, M. Zeltins. Accuracy of 1/f noise Parameter Extraction in the Presence of 
Background Noise. Proc. 18th Int. Conf. On Noise and Fluctuations –ICFN 2005, 
September 19-23, 2005, Salamanca (Spain), American Institute of Physics, 2005. p.665-
668. 

11. G. Stale, I. Slaidins, A. Kapenieks. A new approach of e-learning solutions for 
empowerment of people in regional development context. Annual Proceedings of 
Vidzeme University College “ICTE in Regional Development”, 2005, p. 132-136. 

12. G. Lapina, I. Slaidins. Innovation oriented university-industry collaboration models in 
electronic engineering. 16th EAEEIE Annual Conference on 
Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Lappeenranta, 
Finland 6th-8th June 2005, 4 pages. 

13. I. Slaidins. Accuracy of Noise Measurements for 1/f and GR Noise. // Advanced 
Experimental Methods for Noise Research in Nanoscale Electronic Devices : Proceedings 
of the NATO Advanced Research Workshop, Brno, Czech Republic, 2003. Edited by 
Josef Sikula and M.E. Levinshtein.  Kluver Academic Publisher, 2004. p. 271-278. 

 

 DZĪVES GĀJUMS CURRICULUM VITAE 
 

GUNTARS BALODIS 
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Darba adrese Mājas adrese 

Āzenes ielā 12 - 322, Ed. Šmita iela 14A 

ETF dekanāts, tel. 6708 9280 tel. 6770 2295 

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte Rīga,  

Rīgas Tehniskā universitāte LV - 1067. 

Rīga, LV – 1048 

 

Izglītība 

2007.01-06 Rīga, Latvija AS „SAF tehnika”, stažēšanās augstražīgu modemu 
izstrādē 

2007.01-06 Rīga, Latvija Valodu mācību centrs, angļu valodas terminu apguve 

2001.03 Dwingelo, Nīderlande Eiropas VLBI tīkls, stažēšanās Astronomijas 
observatorijā. 

1999.03-04 Linčepinga, Zviedrija Linčepingas universitāte, stažēšanās biomedicīnas 
institūtā. 

1987 Dr. Sc. Ing. Rīgas politehniskais institūts 
 Tematika: Teorētiskā radiotehnika, antenu režģi, sakaru sistēmas 

1979-1984 teorētiskās radiotehnikas specialitātes neklātienes aspirants 
radioiekārtu katedrā, RPI 

1974 radioinženieris Rīgas politehniskais institūts, radiotehnikas un sakaru 
fakultāte 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 

2004 Rīga RTU RTU profesors 

1991 Rīga, RTU tehnisko zinātņu doktors 

1989 Rīga RPI radioiekārtu katedras docents  

Tematika: Radiosistēmas, elektromagnētisko lauku ekranēšana, 
elektromagnētiskā saderība, kodētu ziņojumu pārraide 

1987 Rīga, RPI tehnisko zinātņu kandidāts  

Specializētā Padome Teorētiskā radiotehnikā, Tehnisko 
zinātņu kandidāta diploms, izdots RPI. 

Nodarbošanās 

2006- RTU EMC un elektrodrošības centra direktors 
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2005-2010 RTU ETF dekāns 

2005-2000 Radioiekārtu katedras vadītājs 

2000-1997 Apraides sistēmu profesoru grupas vadītājs 

1997-1994 Radioiekārtu katedras vadītājs, 

1994-1992 Radiotehnikas un sakaru fakultātes dekāna vietnieks 

1997-1989 Radioiekārtu katedras docents. 

1975-1989 Radioiekārtu katedras asistents un vecākais pasniedzējs 

Valodu prasme 

Latviešu dzimtā valoda 

Krievu brīvi 

Angļu brīvi 

Vācu ar vārdnīcu 

Zinātniskā darbība un publikācijas 

LZP, IZM u.c. iestāžu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs 

 

 

2010 G. Balodis dalībnieks Valsts programmas projektam „Inovatīvas 
signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu 
elektronisko sistēmu radīšanai „  

2005 - 2009 G. Balodis vadītājs Valsts programmas „Informācijas tehnoloģiju 
zinātniskā bāze” projektam „Jaunas elektronisko 
sakaru tehnoloģijas”  

2009  G.Balodis vadītājs Elektrotehnisko un elektronisko ierīču 
elektromagnētiskās saderības parametru novērtēšanas 
metožu uzlabošana. RTU lietišķo pētījumu projekts 
FLPP-2009/29 

2008 G.Balodis vadītājs Elektrotehnisko un elektronisko ierīču 
elektromagnētiskās saderības mērāmo (vērtējamo) 
parametru modelēšana. IZM RTU projekts nr. 7368 

2007 G.Balodis vadītājs Elektrotehnisko un elektronisko ierīču 
elektromagnētiskās saderības metožu harmonizācija 
IZM RTU projekts nr. 7213 
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2005-2006 G.Balodis vadītājs Augstas ražības video plūsmas digitāla 
pārveidošana LZP grants 05.1638  

Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs 

2009- Latvijas standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra (LATAK) 
eksperts 

2006- Latvijas pārstāvis COST DC „Information and Communications 
Technology” loceklis 

2006- Brisele, Beļģija COST ICT  Open Call projektu pieteikumu vērtēšanas 
eksperts 

Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs 

2006-2010 RTU Promociju padomes RTU-P08   loceklis 

2006- RTU elektronikas un telekomunikāciju profesoru padomes priekšsēdētājs 

2005- RTU ETF pārstāvis LEBIC 

Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē 

Publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos, 

2010 G. Balodis, A. Rusko, V. Novikovs. Modified Estimation of Shielding 
Efficiency for Hole Proceedings BEC 2010, accepted. 

2008 A. Ruško, V. Novikovs, G. Balodis. Case shielding efficiency, high 
frequency technology // Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas: 
Technologija, No. 9(81). – P. 41–45. 

2007 A. Rusko, V. Novikovs, G. Balodis. Distance and Bandwidth Estimation 
for MIMO Channel // Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas: 
Technologija, No. 8(80). – P. 49–52. 

2006 G. Balodis, A.Sazontovs, B.Žuga, I. Slaidiņš Performance estimation for 
MIMO Channel Proceedings BEC2006, pp. 141 – 144 10 konference 

 

Raksti recenzētos izdevumos (LZP apstiprinātie izdevumi); 

2004 G.Balodis Polarization Parameters Improvement for Feed Horn  
Telecommunications and Electronics RTU. 2004, ser.7, sēj. 4, Riga, 48-
51 lpp. 

2004 G.Balodis Polarizer Parameters Improvement For Feed Horn  
Telecommunications and Electronics RTU. 2003, sēr.6, sēj. 3, Riga, 57-
60 lpp. 

Mācību grāmatas; 
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2009 G. Balodis Diskrēto ziņojumu pārraide un apstrāde. Lekciju 
konspekts. Rīga, RTU, 158 lpp. 

2008 G. Balodis Diskrēto signālu apstrāde. Lekciju konspekts. Rīga, 
RTU, 112 lpp. 

Citas publikācijas; 

2009 V.Novikovs, A.Ruško, G. Ašmanis, G.Balodis Vadlīnijas EMS atbilstības 
novērtēšanā LEITC-LeTERA, 126 lpp. 

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos 

2009 Andris Ruško, Vladimirs Novikovs, Guntars Balodis Efficiency of 
shielding quality, RTU 50. starptautiskā konference elektronikā, 
telekomunikācijās un e-tehnoloģijās, Rīgā, 13. oktobrī 2009.g. 

2009 G. Balodis Education in Applied Sciences - Objectives and Reality - 
Experience of RTU, sakaru universitāšu rektoru konference S-Pēterburga, 
23.-27.05 2009, S-Pēterburga, Krievija. 

2008 A. Ruško, V. Novikovs, G. Balodis. Case shielding efficiency, high 
frequency technology // Electronics and Electrical Engineering. – Baltijas 
12. starptautiskā elektronikas un elektrotehnikas konference Kauņā, 
Kauņa, 20-22. maijā 2008.g.  

2008 G. Balodis International school on Nonverbal Communication. Salerno, 
Itālija 27-29.04. 2008.g. 

2007 A. Rusko, V. Novikovs, G. Balodis. Distance and Bandwidth Estimation 
for MIMO Channel // Electronics and Electrical Engineering. – Baltijas 
11. starptautiskā elektronikas un elektrotehnikas konference Kauņā, 15-17. 
maijs 2007.g. 

2006 G. Balodis, A.Sazontovs, B.Žuga, I. Slaidiņš Performance estimation for 
MIMO Channel Baltijas 10. starptautiskā elektronikas konference Tallinā. 
3-4. oktobris, 2006. g. 

Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 

Recenzētie promocijas darbi (norādot personas); 

• M. Tērauds Jauna veida diskrētie ortogonālie pārveidojumi un ar signālu apstrādes 
pielietojumiem saistītās kļūdas  

Studiju programmas vadīšana; 

• 2000 – 2005 Otrā līmeņa profesionālā studiju programma elektronika 
Vadītie maģistra darbi (skaits); 

• Vadīti 10 maģistri 
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi (skaits); 

• Vadīti 8 bakalauri 
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Studiju priekšmeti (nosaukums, apjoms kredītpunktos); 

• Diskrēto signālu apstrāde  – 2 KP 
• Mobilie sakari  – 3 KP 
• Radiotehniskās sistēmas – 5 KP 
• Biomedicīnisko signālu analīze  – 5 KP 
• Signālu apstrādes teorija  – 5 KP 
• Mobilo sakaru sistēmas   - 5 KP 
Sagatavotie mācību līdzekļi; 

E-konspekti 

• G. Balodis. RTS lekciju konspekts „Radiolokācijas pamati” Rīga, RTU, 92 lpp. 
ORTUS vidē. 

• G. Balodis. RTS lekciju konspekts „Informācijas teorija” Rīga, RTU, 90 lpp. ORTUS 
vidē. 

• G. Balodis. Mobilo sakaru lekciju konspekts „Mobilie sakari” Rīga, RTU, 11 
prezentācijas ORTUS vidē. 

• G. Balodis. lekciju konspekts „Diskrēto signālu apstrāde” Rīga, RTU, 83 lpp. 
ORTUS vidē. 

• G. Balodis. Lekciju konspekts „Biomedicīnisko signālu analīze” Rīga, RTU 250 
slaidi ORTUS vidē. 

 

Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju 

augstskolās un pētniecības iestādēs; 

2007-2008 Rīga, Latvija ESF projekts par elektronikas augstākās izglītības 
attīstību reģionos 

2007.01-06 Rīga, Latvija ESF projekts par ETF docētāju kvalifikācijas 
paaugstināšanu 

 

Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 

Promociju padomju locekļi, LZP eksperti, profesoru padomju locekļi, zinātnisko 

žurnālu redkolēģijas locekļi; 

2006- RTU Promociju padomes RTU-P08 loceklis 

2006- RTU elektronikas un telekomunikāciju profesoru padomes priekšsēdētājs 

2006- RTU zinātnisko rakstu krājuma telekomunikācijas un elektronika 
redkolēģijas loceklis 

 

Starptautisko zinātnisko organizāciju locekļi un eksperti, konferenču organizācijas un 
programmu komiteju vadītāji un locekļi; 
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2009 4th MICROWAVE & RADAR WEEK Vilnius, Lithuania, June 14÷16, 
2010, tehniskās programmu komitejas loceklis 

2009-2006 RTU zinātniskās konferences ETF sekcijas priekšsēdētājs 

2006- IEEE inženieru biedrības Latvijas sekcijas biedrs 

1995- Latvijas medicīnas un inženierfizikas biedrības biedrs 

 

Citi augstskolā veicamie pienākumi  

• RTU Senāta loceklis 
• RTU Senāta IT komisijas loceklis 
• RTU Senāta stratēģiskās attīstības komisijas loceklis 
• RTU EMS un elektrodrošības centra direktors 
• RTU Konventa loceklis 

22.05.2010 G.Balodis 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Vārds, uzvārds Māris Zeltiņš 

 

Personas kods 170764-10614 

Dzimšanas gads, 
datums, vieta 

1964. gada 17. jūlijs, Rīga 

Dzīves vieta Mārupes iela 47-8, LV-1002, Rīga 

Izglītība 1995 doktora grāds  inženierzinātnēs;  

1989-1995 aspirantūra, Radiotehnikas un sakaru fakultātē, Rīgas 
Tehniskajā  universitātē, ˝Tranzistoru zemfrekvences  trokšņu 
modelēšana un mērīšana˝; 
1994 stāžēšanās Brēmenes Tehniskajā augstskolā (5 mēneši) 

1982-1989 studijas Radiotehnikas un sakaru fakultātē  

Rīgas Politehniskajā institūtā, radioinženiera kvalifikācija. 

Kursi un semināri --- 

Akadēmiskie 
nosaukumi un grādi 

Dr. Sc. Ing, docents 
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Nodarbošanās 2000  docents Radioiekārtu katedrā 

2000   vadošais inženieris, SIA ″ADI″, pieejas kontroles sistēmas, 
dažādas elektroniskas iekārtas un sistēmas, projektēšana, instalācija 

1995  projektu vadītājs, SIA ″ADI″ 

1993  lektors Radioiekārtu katedrā 

Valodas Angļu un vācu (lasu, varu sazināties), krievu (brīvi), latviešu 
(dzimtā);  

Zinātniskā darbība RTU Zinātnisko konferenču Elektronikas un Telekomunikāciju 
sekcijas orgkomitejas loceklis 

 

Pedagoģiskā darbība ESF studiju procesa un programmu pilnveides  projekta dalībnieks 
(2005 – 2008);  

 

Vadītie studentu darbi: 

Darba veids 2008 2009 2010 

Bakalaura 1 3 2 

Inženiera  1  

Maģistra  1 1 

 

Studiju priekšmeti: 

Analogās un ciparu mikroshēmas 3KP 

Datu pārraides interfeisi un protokoli 4KP 

Diskrētā shēmtehnika 3KP 

Organizatoriskā 
darbība 

--- 

Citas aktivitātes Atklātais sabiedriskais fonds ˝Dabas retumu krātuve˝ - biedrs. 
Veiktas vairākas ekspertīzes pēc tiesībsargājošo iestāžu 
uzaicinājuma. 

Publikācijas 8 publikācijas par elektroniku 

Pēdējo 6 gadu  
publikācijas: 

1. M. Zeltins, I. Slaidins. Bipolar Junction Transistor 1/f Noise 
Simulation and Parameter Extraction Technique. Elektronika ir 
Elektrotechnika. (Lithuania). 2005, Nr. 4(60), p.77-80. 
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2. I. Slaidins, M. Zeltins. Accuracy of 1/f noise Parameter Extraction 
in the Presence of Background Noise. Proc. 18th Int. Conf. On 
Noise and Fluctuations –ICFN 2005, September 19-23, 2005, 
Salamanca (Spain), American Institute of Physics, 2005. p.665-
668. 

 

 

M.Zeltiņš  09.03.2010 

 

Datums  16.06.2010. CURRICULUM VITAE 

 

1. Vārds:     Vadims 
2. Uzvārds:    Ņikitins 
3. Dzimšanas gads:  1939 
4. Izglītība:  
 

Izglītības iestāde Rīgas politehniskais institūts 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

09/1958 

06/1964 

Iegūtā izglītība: Radioinženieris 

Diploma Nr. 149085 

 

Izglītības iestāde Rīgas tehniskā universitāte  

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

09/1971 

10/1993 

Iegūtā izglītība: Inženierzinātņu doktors 

Diploma Nr. 000755 

 

5. Papildu izglītība/kursi: 
 

Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 
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Stažēšanās МЭИ  Elektrodinamika janv. – maijs 1979.g 

Stažēšanās ЛЭТИ Elektrodinamika sept. – dec. 1985.g 

 

6. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)): 
 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Latviešu 5 5 5 

Krievu 5 5 5 

Angļu 3 3 2 

 

7. Darba pieredze: 
 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

8/1960 

9/1964 

Darba vietas nosaukums Rīgas politehniskais institūts 

Amata nosaukums Laborants radioiekārtu katedrā 

Galvenie pienākumi 1. Antenu laboratorijas darbu uzraudzība  

 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

9/1965 

11/1994 

Darba vietas nosaukums Rīgas tehniskā universitāte 

Amata nosaukums Vec. pasniedzējs 

Galvenie pienākumi 1.Mācību darbs 

 

Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 

9/1994             6/2006 

31.12.1999.g  

Darba vietas nosaukums Rīgas tehniskā universitāte 

Amata nosaukums Docents 
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Galvenie pienākumi 1.Mācību darbs 

 

8. Mācību priekšmetu autors un lektors 
 

1. Elektrodinamika 
2.   SAF iekārtas 

3.   Antenas 

4.   Radiolīniju projektēšana 
 

 

9. Kontaktinformācija: 
 

Adrese: 

 

Rīga, Kleistu iela 10, dz.58. 

Tālruņa nr: 67426495   mob. 22023365 

Faksa nr:  

E-pasta adrese nikitin@etf.rtu.lv 

 

 

Paraksts ______________________ 

   

Curriculum Vitae   
Personas dati  
Uzvārds / Vārds TOMARIŅŠ Kārlis  
Adrese Kantora iela 8, Rīga, LV 1004  
Tālrunis Fiksētais 6761 71 96
E-pasts  
Pilsonība Latvijas 
Dzimšanas datums 29.11.1923. 
Dzimums Vīrietis 
Profesionālā joma Inženierzinības ar specializāciju elektroakustikas 

nozarēs. 
Darba pieredze; 
1975.   docents Rīgas Tehniskajā Universitātē; 

 lekcijas un nodarbības elektroakustikā, radiofonijā, lineāro ķēžu sintēzē, 
darbs ar diplomandiem. Rīgā, Āzenes ielā 12. 
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1960. - 1975.    vecākais pasniedzējs turpat (toreiz saucās Rīgas Politehniskais 
Institūts). 

1956. - 1960.    inženieris Rīgas Telecentrā; skaņas trakta aparatūras 
pilnveidošana.. Rīgā, L.Laicēna ielā 62. 

1950. - 1956.    inženieris un akustikas laboratorijas vadītājs rūpnīcā VEF, toreizējā 
Ļeņina ielā 214. 

1945. - 1946.    apr. skaņu operators Rīgas Kinohronikas studijā, Skolas ielā 3a. 
1944. - 1945.    skaņu techniķis Kinofikācijas pārvaldē, Brīvības ielā 15. 
1942. - 1944.    radiotechniķis remontdarbnīcā «Instandsetzungswerkstatt für 

Nachrichtengerät...», VEF teritorijā. 
Izglītība 

 

1992. g. 5. novembrī piešķirts Doktora diploms un Inženierzinātņu doktora zinātniskais 
grāds (Dr. sc. ing.), pamatojoties uz Rīgas Politehniskā institūta Specializētās padomes 
1973. gadā par disertāciju «Pārejas procesu analīze elektrodinamisko skaļruņu 
ekvivalentajās shēmās» piešķirto tehnisko zinātņu kandidāta grādu. Rīgas Tehniskās 
universitātes Habilitācijas padomes H-08 lēmums. Rīgas Tehniskā universitāte: Rīga, 
Kaļķu ielā 1. 

1979. g. 30. maijā piešķirts Docenta atestāts, apliecinot Radioiekārtu katedras docenta 
zinātniskā nosaukuma piešķiršanu. Augstākās atestācijas komisijas pie PSRS Ministru 
padomes lēmums; Maskava. 

1972. g. 27. novembrī piešķirts Zinātņu kandidāta diploms, apliecinot piešķirto zinātņu 
kandidāta grādu. Rīgas Politehniskā institūta  Padomes lēmums; 1973. g. maijā 
apstiprinājusi PSRS Augstākā atestācijas komisija. 

No 1963. g. dec. līdz 1967. g, dec. mācības aspirantūrā Rīgas Politehniskā institūta Radio 
un sakaru fakultātē; galvenie mācību priekšmeti – elektriskās ķēdes, elektroakustika, 
filozofija. Izstrādāta disertācija, kas aizstāvēta 1972. g. novembrī. 

No 1945. g. līdz 1950. g., Latvijas Valsts Universitātes Mechānikas fakultātē apgūstot 
pilnu kursu radioraidītāju un radiouztvērēju specialitātē, ar Valsts Eksāmenu komisijas 
lēmumu piešķirta kvalifikācija inženieris-elektriķis un šo kvalifikāciju apstiprinošs 
diploms.  

No 1934. g. līdz 1936. gadam par sekmīgi veiktajām mācībām Rīgas Valsts Technikuma 
Elektrotechnikas nodaļas vājstrāvas nozarē, paidagōgu konference izsniegusi gatavības 
apliecību. Mācību gaitā ietilpa arī praktikanta darbs Rīgas telegrāfa raidošajā 
radiostacijā Šampēterī. 

No 1930. g. līdz 1936. g. mācības Rīgas Fr. Brīvzemnieka (16.) pamatskolā; liecība par 
pamatskolas pilna kursa beigšanu. 

Prasmes  
Dzimtā valoda Latviešu 
Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne  Runāšana  Rakstīšana 
Vācu (C1)Augstākais līm (B2)Vidējais līm. (B1)Vidējais līm. 
Krievu (B2)Vidējais līm. (B1)Vidējais līm. (A1)Pamatlīmenis 
Sociālās prasmes Spēja strādāt komandā. Iemaņas iegūtas mācībās, darbā, 
brīvā laika nodarbībās. 
Organizatoriskas prasmes Kolektīva vadītāja iemaņas. Darbā kā laboratorijas 
vadītājs, sabiedriskajā dzīvē kā  reliģiskas draudzes vadītājs. Iemaņas iegūtas skolu mācībās 
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(technikumā toreiz mācīja plašu kursu «rūpniecības organizācija»), darbā un sabiedriskajos 
pasākumos.  
Tehniskas prasmes Elektronierīču montāža, metālapstrādes un tamlīdzīgi 
darbi. Iemaņas iegūtas skolās, darbā un pašmācības ceļā. 
Datora lietošanas prasmes Labas iemaņas darbā ar Microsoft OfficeTM  

programmām. 
Mākslinieciskas prasmes 1981. g. līdz 1983. g. mācībās Latvijas Poligrāfijas 

tehniskās jaunrades Tautas Universitātes Lietišķās mākslas fakultātē apgūta sabiedriskā 
specialitāte daiļamatnieks metāla-dzintara apstrādē, par ko Latvijas Republikāniskā 
arodbiedrību padome piešķīrusi attiecīgo diplomu. 

Ir pamatzināšanas mūzikā, kas gūtas no personīgi pazīstamajiem latvju komponistiem 
Valentīna Bērzkalna un Artūra Salaka. Ir pieredze muzikālu ansambļu vadīšanā (Poligrāfiķu 
kluba tautas instrumentu ansamblis; Sidabrenes koklētāji); radītas oriģinālkompozīcijas. 
Muzikālās kompozīcijas principi daudzkārt izmantoti amatieru un televīzijas filmu 
veidošanā. 
Citas prasmes Latviešu nacionālās filozofijas kā kultūras un nācijas 
attaisnojuma pētīšana, sistematizēšana un pilnveidošana, gūtās atziņas atspoguļojot 
attiecīgajos rakstu krājumos. 
Vadītāja apliecība Ir vadītāja apliecība A un B klases transportlīdzekļiem. 
Papildu informācija Ir autors augstskolu mācību grāmatām «Radio 
elektroakustika», «Televīzija», «Radio elektronika» un dažādiem metodiska rakstura 
darbiem. 
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Pielikums 5 

Pašnovērtējuma ziņojums  
2008./09. mācību gads 
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        Apstiprināts RTU senāta 
sēdē 

Apstiprināts RTU senāta sēdē 

2009. gada _____. decembrī 

Protokola Nr. ____________ 
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1 Programmas mērķi un uzdevumi, to īstenošana 
 

Elektronikas doktorantūras programmas mērķis ir: 

• sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus elektronikā ar fundamentālu zināšanu bāzi, ar 
augstu kompetenci elektronikas jomā un spēju patstāvīgi veikt zinātniski pētniecisko, 
pedagoģisko darbu, kā arī radoši strādāt tautsaimniecībā; 

• attīstīt nepieciešamība pēc tālākas pašizglītības un spējas patstāvīgi sekot tālākai 
elektronikas attīstībai, pamatojoties uz matemātikā, fizikā un elektronikas bāzes kursos 
apgūtajām fundamentālām zināšanām. 
Uz šīs bāzes RTU Radioelektronikas institūts realizē sekojošus programmas uzdevumus: 

• sniegt doktorantiem paaugstināta līmeņa teorētiskās un praktiskās zināšanas 
elektronikā; 

• nodot jaunai zinātnieku paaudzei mūsu akadēmiskā personāla zināšanas zinātnes 
jomās, kurās fakultātē ir uzkrāta pieredze un ir iestrādes, kā arī jaunajos pētniecības 
virzienos; 

• izkopt doktorantos nepieciešamību patstāvīgi sekot elektronikas attīstībai, kā arī 
vērtēt un pielietot jaunos elektronikas sasniegumus; 

• koordinēt programmas realizācijā iesaistīto struktūrvienību darbu tā, lai to tehnisko 
nodrošinājumu varētu izmantot doktorantu zinātniskam darbam; 

• ar izvēles kursu un studiju virzienu palīdzību dot iespēju studentiem apgūt savai 
turpmākajai karjerai nepieciešamo specializāciju; 

• nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un mūsdienu prasībām 
atbilstošu apmācību. 

2 Studiju programmas attīstība 

2.1 Izmaiņas studiju programmās un studiju plānos 
 

Atskaites gadā doktora studiju programmā „Elektronika” izmaiņas nav izdarītas. 
Tomēr ar nākošo mācību gadu svešvaloda (6KP) vairs nebūs obligātais priekšmets 
doktora studiju programmā. Tas jāņem vērā nākošā mācību gada plānā , kur jāveic 
atbilstošas izmaiņas 6 KP apjomā, aizvietojot svešvalodu ar citiem obligātajiem 
priekšmetiem. Izmaiņas var būt nepieciešams veikt arī pēc jaunā Augstākās izglītības 
likuma pieņemšanu. Programma ir akreditēta no 08.06.2004 līdz 31.12.2010. Tās 
apjoms ir 144 KP un tā ir pieejama RTU māja lapā.  

2.2 Studiju programmu atbilstība augstākās akadēmiskās izglītības 
standartam 

 

Doktora studiju programma „Elektronika” ir akreditēta ar Akreditācijas komisijas sēdes 
lēmumu 2004. gada 8. jūnija (akreditācijas lapa 023-691) līdz 2010. gada 31.decembrim un 
atbilst akadēmiskāks izglītības standartam, ko nosaka LR Ministru kabineta 2002.g.3.I. 
dokumentam “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. 
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Elektronikas doktoru studiju priekšmetu sadalījumu pa grupām nosaka RTU Senāta 
2000. g. 30. X lēmums. Obligāto studiju priekšmetu programmas apstiprina Promociju 
padome. Doktorantūras studiju programma radioelektronikas virzienam paredz apgūt 
virzienam atbilstošus teorētiskus priekšmetus (Cietvielas elektronikas elementi, Signālu 
apstrādes teorija, Tehniskā elektrodinamika), specializācijas ierobežotas izvēles studiju 
priekšmetus eksperimenta veikšanai elektronikā un datoru pielietojumam, humanitāros 
priekšmetus (svešvaloda), kā arī brīvās izvēles studiju priekšmetus 6 KP apjomā.  

Programma ir akreditēta no 08.06.2004 līdz 31.12.2010. Tās apjoms ir 144 KP un tā ir 
pieejama RTU māja lapā.   

3 Studiju programmas praktiskā realizācija 

3.1 Izmaiņas studiju programmas īstenošanā 
 

Izmaiņas doktora studiju programmas īstenošanā. Izmaiņas ir jāievieš nākamajā mācību gadā 
sakarā ar to, ka svešvaloda (6 KP) vairs nebūs obligātais studiju priekšmets  

3.2 Izmantoto mācību metožu lietderība programmas mērķu un 
uzdevumu sasniegšanā 

 

Doktoru programmā apmācība norit saskaņā ar vadītāja izstrādāto doktorantūras 
plānu klasiskā stilā ar lekcijām, zinātniskiem semināriem, patstāvīgiem darbiem pēc 
individuālā plāna, pedagoģiskā stažēšanās, eksāmeniem, dalības dažādu zinātnisku 
projektu īstenošanā, dalības zinātniskajās konferencēs, publikāciju rakstīšanas un 
promocija darba izstrādes. Lekcijas notiek, izmantojot tāfeli, datoru un diaprojektoru. 

3.3 Programmas realizācijas resursu analīze 
 

Doktorantiem pieejama ir ETF lasītava, kas doktorantiem nodrošina pieeju mācību un 
zinātniskiem materiāliem un Interneta resursiem. Lasītava ir labi apgādāta ar ārzemju 
žurnāliem (daudz IEEE žurnālu sērijas), agrāko gadu izdevumi daļēji ir sarūpēti ar ārzemju 
latviešu atbalstu. 

Ķīpsalā (ērti sasniedzama attālumā – dažās minūtēs no fakultātes) atrodas arī RTU 
bibliotēka, kuras kopējo fondu veido ap 2 miljoni sējumu, no kuriem 1 miljons ir mācību 
literatūra. RTU bibliotēkā ir datoru klase ar 8 darba vietām un pieslēgumu Latvijas bibliotēku 
kopkatalogam, kas realizēts ALEPH vidē un Internetam. Jaunu grāmatu iegādei tiek meklēts 
saprātīgs kompromiss starp pasaules izdevumiem angļu valodā (stipri augsta cena) un 
noderīgiem izdevumiem krievu valodā (zema cena).  

Doktorantu rīcībā ir vairākas ETF telpas, kas domātas tieši viņiem -215. ist., 220. ist., 
408. ist Īpaši jāatzīmē jaunizveidotā Integrālo shēmu izstrādes laboratorija (ISIL) (226. ist.), 
kas apgādāta ar jauniem jaudīgiem datoriem un jaudīgu serveri. Tajā prof. P. Misāna vadībā 
norisinās darbs pie jaunu integrālo shēmu projektēšanas. 
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2009. gadā fakultātes telpās izvietotais Latvijas Elektronikas Iekārtu Testēšanas Centrs 
(LEITC), ko izveidoja Latvijas Elektrotehnikas un Elektronikas Rūpniecības Asociācija 
(LEtERA) un Rīgas Tehniskā universitāte, realizējot Eiropas Savienības programmas 
„PHARE 2003 ekonomiskās un sociālās kohēzijas” projektu ir izgājis atestāciju. LEITC spēj 
piedāvāt kompleksus pārbaudes pakalpojumus un konsultācijas elektromagnētiskās saderības 
un elektrodrošības jomā. Centra unikālā mērījumu kamera ar darba diapazonu līdz 40GHz un 
modernākā mēraparatūra Baltijas valstīs ierindo to Eiropas līmenim atbilstošo testēšanas 
centru saimē. 

LEITC sekmēs Latvijas elektrotehnikas un elektronikas ražotāju ekonomisku integrāciju 
ES iekšējā tirgu, un vienlaicīgi nodrošinās tehnisko bāzi RTU zinātniski-pētnieciskam darbam 
elektromagnētiskās savietojamības jomā un inovatīvu tehnoloģiju izstrādē. LEITC veicinās 
jauno zinātnieku un akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un kompleksu 
zinātniski-pētniecisko darbu realizēšanu. LEITC aprīkojums tiks izmantots arī studiju 
procesā. 

Savukārt Elektroakustikas laboratorija ir vienīgā laboratorija Baltijas valstu universitātēs, 
kas apgādāta ar akustisko kameru. 

Pēdējā laikā ir veikti vairāki materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas pasākumi: 

• Atjaunota licence Ansoft daudzkodolu procesoru programmatūrai - FHSS11 SAF 
lauku modelēšanai. 

• Iegādāts ģenerators G4-116 – 1 gab. 
• Iegādāti ģeneratori G4-165 – 2 gab. 
• Iegādāts programmējamais analogais-ciparu interfeiss USB-6211 – 10 gab. 
• Iegādāts akustisko parametru mērīšanas komplekss CLIO PCI V8.0 – 1 gab. 
• Iegādātas Matlab akadēmiskās licences – 25 gab. 
• Iegādāta Matlab Distributed Computing Server licence 32 darba mezgliem – 1 gab. 
• Iegādāti IBM Blade HS21 EX serveri – 4 gab. 
• Iegādāts IBM BladeCentre E – 1 gab. 
• Nopirkts jaudas faktora korektora EVAL4981A modulis (ST 

Microelectronics). 
Minēto aprīkojumu doktoranti var izmantot zinātniskajam darbam. 

Jāatzīmē arī, ka 2008. m.g. tika iegādāta MATLAB/SIMULINK Distributed Computing 
Server( 'MDCS") licence GRID klasterim ar 32 procesoriem. Pateicoties tam, ir iespējams 
veikt aprēķinus vienlaicīgi (paralēli) uz daudziem procesoriem tādā veidā būtiski saīsinot liela 
apjoma aprēķinu un imitācijas modelēšanas uzdevumu izpildes laiku. Licences līgums paredz 
iespēju arī trešajām personām no ES valstīm izmantot ETF dislocēto GRID serveri savos 
aprēķinos un savukārt ETF personālam (it īpaši doktorantiem) tiesības izmantot līdzīgus 
serverus citās valstīs. Tādā veidā Latvijas zinātniekiem (arī ETF doktorantiem) ir pieejami 
nozīmīgi datorresursi sarežģītu pētniecības uzdevumu veikšanai MATLAB/SIMULINK vidē. 

Ļoti pozitīvi jāvērtē Eiropas sociālā fonda atbalsts doktorantiem. Bez doktorantu 
stipendijām ar fonda atbalstu doktoranti tika apgādāti ar klēpjdatoriem, projekcijas aparātiem, 
nepieciešamo aprīkojumu videokonferenču organizēšanai. Atbalsts tika sniegts arī zinātnisko 
komandējumu finansēšanai un sīkā inventāra iegādei. Fonda atbalstu saņēma arī doktorantu 
vadītāji. Tomēr jāatzīmē, ka daļa doktorantu sniegto atbalstu sīkā inventāra iegādei 
neizmantoja efektīvi un jāiejaucas bija RTU doktorantūras daļai. 
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3.4 Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 

Analizējot studējošo vēlmi turpināt mācības doktorantūrā un nodarboties ar zinātni, ir 
jāatzīmē, ka tā tikai pēdējos gados ir pieaugusi un pretendentu skaits ir lielāks vai vienāds ar 
atvēlēto budžeta vietu skaitu programmā „Elektronika”. Šī iemesla dēļ daļa pretendentu tiek 
uzņemti doktorantūrā par fakultātes pašas līdzekļiem. Kopumā zinātniskās darbības iespējas  
gadu no gada uzlabojas. Jaunas iespējas zinātniskās darbības veikšanai paver jaunizveidotais 
Latvijas Elektronikas Iekārtu Testēšanas Centrs, kurā jau darbojas doktoranti V. Novikovs un 
A. Ruško, kā arī Integrālo Shēmu Izstrādes Laboratorija. Ikkatru otro gadu notiek 
(galvenokārt) jauno zinātnieku starptautiskās konferences RTU ikgadējo zinātnisko 
konferenču ietvaros (pēdējā: 2007.g. 11. – 13. oktobrī, nākošā 2009. gada oktobrī). Doktoranti 
regulāri piedalās arī ikgadējās starptautiskajās elektronikas konferencēs Kauņā (atskaites 
periodā „Elektronics – 2009”, maijā mēnesī) un ik pa pāris gadiem Tallinā („Biennial Baltic 
Elektronics Conference”). Doktorantu ziņojumi galvenokārt tiek izstrādāti, darbojoties REI 
īstenotajos LZP grantos (vadītāji prof. P. Misāns, prof. J. Jankovskis, prof. G. Balodis, valsts 
programmās (vadītājs prof. G. Balodis) un IZM-RTU un RTU pētniecības projektos:  

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti: 

1. Nr. 05.1654 „Signālu ciparu apstrādes metodes un algoritmi, un to realizācijas 
problēmas integrālajās shēmās”, vadītājs prof. P.Misāns. 

2. Nr. 05.1662 „Mikroviļņu izplatīšanās problēmas telpās”, vadītājs doc. J.Semeņako.  

IZM-RTU pētniecības projekti: 

1. Nr. F7369 "Fī-funkciju izmantošana jauna veida datu pārraides sistēmās", vadītājs 
prof. P.Misāns. 

 

RTU pētniecības projekti 

1. „Uz Fī-funkcijām balstītu ortogonālo filtru izstrāde un realizācija FPGA”, vadītājs 
prof. P.Misāns. 

Dalība minētajos zinātniskajos projektos rezultējas attiecīgajās publikācijās (doktorants 
Valters): 

1. M. Terauds, G. Valters, N. Vasilevskis, P. Misans, "Comparison of fixed-point 
arithmetic errors for the FPGA-Based CRAIMOT basis function generators," 
presented at 26th IEEE Norchip 2008 Conference, Tallinn, Estonia, Nov. 17-18, 
2008, in Proc. (on flash memory) of the Conf., ISBN 1-4244-2493-1/08 2008 IEEE, 
6 pages. 

2. P. Misans, G. Valters, M. Terauds, N. Vasilevskis, "Initial implementation of 
generalized Haar-like transforms into FPGA-Based devices - Part II: Decomposition 
-reconstruction filters," Scientific Proc. of Riga Technical University, in series (7) 
Telecommunications and Electronics, Riga, RTU, vol. 8, Dec., 2008, pp. 22-26. 

 

Pēdējā laikā ir izveidojusies auglīga sadarbība ar VA Elektronikas un datorzinātņu institūts 
(direktors M. Greitāns), kurā ETF Elektronikas programmas doktoranti izstrādā savus 
promocijas darbus (R. Šāvelis, O. Ņikišins). Šī sadarbība atskaites periodā ir rezultējusies 
publikācijās: 
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1. M.Greitans, R.Shavelis, Signal-dependent analysis of signals sampled by send on 
delta sampling scheme, Proceedings, International Conference on Signal Processing 
and Multimedia Applications SIGMP 2008, Portugal, Porto, July 26-29, 2008, pp. 
125-130. 

2. I. Homjakovs, M. Greitans, Member, IEEE, R. Shavelis, Real-time acquisition of 
wideband signals data using non-uniform sampling, Proceedings, EUROCON 2009, 
Russia, Sankt-Peterburg, May 18-23, 2009, pp. 60-66.  

3. M.Greitans, R.Shavelis, Signaldependent sampling and reconstruction method of 
signals with timevarying bandwidth, Proceedings, SAMPTA 2009, France, Marsaile, 
May 18-22, 2009, pp.1-4. 

Sadarbība jāuzskata par veiksmīgu, tajā ir ieinteresētas abas puses – ETF un VA Elektronikas 
un datorzinātņu institūts. Sagaidāms, ka tuvākajā perspektīvā doktorants R. Šāvelis aizstāvēs 
promocijas darbu.  

3.5 Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība vairums gadījumu realizējas kā visas 
fakultātes pasākumi. Kā tādu, piem., var uzskatīt tagad noslēgto līgumu ar Kauņas Tehnisko 
universitāti. Ir panākta vienošanās par apmaiņām ar vieslektoriem ar Lundas universitāti 
Zviedrijā (no Radioelektronikas inst. – asoc. pof. E. Beķeris). 

Magnētisko parādību un materiālu pētniecības jomā cieša sadarbība ir ar Rumānijas 
augstskolām: Bukarestes tehnisko universitāti un Iasi universitāti, tāpat arī ar Latvijas 
Universitātes Polimēru mehānikas institūtu. 

Pēdējos gados ir izveidojusies sadarbība ar Sevastopoles nacionālo tehnisko universitāti, 
kura katru gadu rīko jaunatnes zinātniski tehniskās konferences „Radiotehnikas un 
telekomunikāciju laikmetīgās problēmas”. Tajās ir piedalījušies arī ETF „Elektronikas” 
programmas doktoranti (V. Ščavinskis, D. Stepins).  

3.6 Sadarbība ar darba devējiem, absolventiem 
 

Esošā sadarbība ar darba devējiem ir gan ilglaicīga (stratēģiska), gan arī operatīva, 
epizodiska. 

Pirmā veida sadarbība ir izveidojusies ar nozares lielākajiem, nostabilizējušamies 
uzņēmumiem (piem., „SAF-Tehnika”, „Hanzas Elektronika”, „ARcus-Elektronika”, 
„Elektronikas un datorzinātņu institūts”, u.c.), ar kuriem eksistē dažādas sadarbības formas. 
Vispirms tā ir sadarbība caur elektrotehnikas un elektronikas uzņēmumus aptverošās 
organizācijas LEtERA (Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības apvienība), kura 
regulāri pēta un izziņo nepieciešamību pēc konkrētiem speciālistiem (piem., pētījums: 
„Rekomendācijas un darbības plāns augsti kvalificētu cilvēkresursu trūkuma novēršanai 
Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozarē”; ikgadējie apvienības valdes ziņojumi). Ar 
šādiem uzņēmumiem, nolūkā tiem piesaistīt kadrus, ir noslēgtas vienošanās par studiju 
procesa stimulēšanu, konkursa kārtībā piešķirot uzņēmuma stipendijas (piem., „SAF-
Tehnika”, „Siemens”, u.c.). Sadarbība ar daudzajiem mazajiem uzņēmumiem ir epizodiska, 
konkrētu problēmu risinošas (piem., cikliska sadarbība ar „Baltic Scientific Instruments” 
(tagad: „Bruker”) – rodoties nepieciešamībai pēc speciālistiem, atjaunojas interese par to 
sagatavošanu). Īpaši jāatzīmē sadarbība ar Elektronikas un datorzinātņu institūta (direktors M. 
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Greitāns), kas atspoguļojas arī doktoru studiju līmenī – vairākiem programmas doktorantiem 
(piem., R. Šāveļa, O. Niķišina zinātniskie darba vadītāji ir no Elektronikas un datorzinātņu 
institūta). Šāda sadarbības forma jūtami aktivizē kontaktus starp programmas pasniedzējiem 
un speciālistiem potenciālajās darba vietās. 

4 Studējošo mācību sasniegumu (zināšanu, prasmju, 
iemaņu un attieksmju) vērtēšana 

 

Doktorantiem par paveikto darbu regulāri ir jāatskaitās RTU doktorantūras daļai. 
Mācību gada pirmajā pusē visi doktoranti, kas nebija akadēmiskajā atvaļinājumā, 
saņēma Eiropas sociālā fonda atbalstu. Tādēļ atskaites par plāna izpildi bija jāiesniedz 
par katru kvartālu. Atskaites atbilstību īstenībai un plāna izpildi apstiprina attiecīgā 
doktoranta vadītājs. Atskaite ietver sekojošas pozīcijas: 

• eksāmeni un ieskaites, 
• zinātniskās publikācijas, 
• dalība konferencēs ar ziņojumiem un stenda referātiem, 
• pedagoģiskais darbs RTU, 
• promocijas darba gatavības pakāpe. 
Katra mācību gada beigās notiek doktorantu atestācija, kurā piedalās doktoranti, 

viņu vadītāju, fakultātes dekāna vietnieks zinātniskajā darbā un RTU doktorantūras 
daļas vadītājs. Atestācijas rezultātus apstiprina fakultātes Zinātniskā komisija un RTU 
doktorantūras daļa. Nesekmīgie doktoranti tiek atskaitīti no doktorantūras. Fakultātes 
Zinātniskā komisija katru kvartālu lēma arī par Eiropas sociālā fonda atbalsta 
piešķiršanu (mācību gada pirmā puse) doktorantiem un sastādīja pretendentu ranga 
sarakstu. Zinātniskā komisijas lēmumi tiek atspoguļoti attiecīgās sēdes protokolā.   

5 Studējošie 

5.1 Studējošo skaits programmā 
 

Akadēmiskā studiju (doktora) programmā “Elektronika” 2008./09.m.g. studentu un 
studējošo doktorantu skaits ir uzdots zemāk dotajā tabulā. 

 

Gads Doktorantu 
skaits 

Plāns Atestācija Akadēmiskais 

atvaļin. 

1. st. g. Red J2 3 Izpildīts (3) Atestēts (3)  

2. st. g. Red J2 5 Izpildīts (3) Atestēts (3) 2 

3. st. g. Red J2 3 Izpildīts par 
75% (2) 

Atestēts (2) 1 
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Visi doktoranti mācījās par budžeta līdzekļiem. Piešķirtās budžeta vietas bija 
aizpildītas pilnībā.  

5.2 Studējošo sekmības raksturojums 
 

Sekmību nevar atzīt par apmierinošu. Kā liecina tabula sadaļā 5.1 doktorantūra tiek 
pabeigta tikai ar 75% promocijas darba gatavību. Tomēr lietderības koeficients (aizstāvēto 
promocijas darbu skaits pret doktorantūrā studējošo skaitu) doktorantūrā pēdējos gados ir 
samērā zems. Prakse liecina, ka sekmīgs rezultāts sagaidāms, ja studijas klātienes 
doktorantūrā tiek apvienotas ar pedagoģisko vai zinātnisko darbību RTU. Ja doktorants 
papildus vēl piestrādā kādā privātfirmā, tad kā likums mācības doktorantūrā nevainagojas ar 
panākumu (izņēmums ir VA Elektronikas un datorzinātņu institūts, kas gan nav privātfirma). 
Viens promocijas darba kandidāts pēc doktorantūras (Māris Tērauds ) darbu ir iesniedzis 
promocijas padomē aizstāvēšanai. Sagaidāms, ka tuvākajā perspektīvā to izdarīs arī Roberts 
Šāvelis un mazliet tālākā perspektīvā arī Denis Stepins un Tatjana Solovjova. 

5.3 Studentu aptauja 
 

Īpašas doktorantu aptaujas netika veiktas, jo doktorantu skaits ir tik niecīgs, ka pilnīgi 
pietiekama ir informācija, kas izkristalizējas no sadarbības ar darba vadītāju. Viens no 
būtiskiem aspektiem sekmīgām studijām doktorantūrā ir materiālā atlīdzība. Sakarā ar to, ka 
mācību gada otrajā pusē vairs nebija pieejams Eiropas sociālā fonda atbalsts vairāki 
doktoranti (V. Novikovs, A. Ruško, D. Stepins) paņēma akadēmisko atvaļinājumu. 

 Doktoranti vēlas vēl ciešāku sadarbību ar darba vadītājiem, kā arī plašākas 
starptautiskās sadarbības iespējas. 

6 Akadēmiskais personāls 
 

ELEKTRONIKAS PAMATU KATEDRA 

 

PERSONĀLS 
Amats Grāds Vārds, uzvārds 

Asoc.profesors, kat.vad. Dr.sc.ing. Elmārs Beķeris 

Profesors Dr.sc.ing. Pēteris Misāns 

Docents Dr.sc.ing. Kārlis Brīvkalns 

Docents Dr.sc.ing. Juris Grēve 

Docents Dipl.ing. Aivars Pakalns 

Docents Dr.sc.ing. Jānis Semeņako 

Docents Dr.sc.ing. Andrejs Strauts 
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Docents Dr.sc.ing. Arvilds Šulmanis 

Docents Dipl.ing. Viktors Zagorskis 

Lektors Dipl.ing. Dmitrijs Puriševs 

 

ZINĀTNISKIE VIRZIENI 
 Mikroviļņu izkliede; Mikroviļņu tehnoloģijas (doc. Jānis Semeņako); 
 Haosa pielietojumi radioelektronikā (asoc.prof. Elmārs Beķeris); 
 Ķēžu simulācija un projektēšana; Signālu apstrāde; Neironu tīkli (prof. Pēteris Misāns) 

 

RADIOIEKĀRTU KATEDRA 

 

PERSONĀLS 
Amats Grāds Vārds, uzvārds 

Profesors, katedras vad. Dr.sc.ing. Ilmārs Slaidiņš 

Profesors  Dr.sc.ing. Guntars Balodis 
Docents Dipl.ing. Aleksandrs Fiļipovs 

Docents Dr.sc.ing. Vadims Ņikitins 

Docents Dr.sc.ing. Kārlis Tomariņš 

Docents Dr.sc.ing. Māris Zeltiņš 

Lektors Dipl.ing. Guntars Dziļums 

Lektors Dipl.ing. Juris Šīrs 

 

ZINĀTNISKIE VIRZIENI 
 Antenu teorija, mobilie sakari, signālu apstrāde ar signālprocesoru palīdzību (prof. Guntars 

Balodis) 
 Zemo frekvenču trokšņi pusvadītājos, eksperimentu automatizācija (asoc.prof. Ilmārs 

Slaidiņš) 
 Telemātikas pielietojumi tālmācībā (prof.Gundars Balodis, prof. Ilmārs Slaidiņš) 

 

RADIOELEKTRONISKĀS APARATŪRAS PROJEKTĒŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS 
PROFESORA GRUPA  
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PERSONĀLS 
Amats Grāds Vārds, uzvārds 

Profesors, grupas vad. Dr.hab.sc.ing. Jānis Jankovskis 

Asoc.profesors Dr.sc.ing. Valentīns Juršēvičs  
Asoc.profesors Dr.phys. Arnis Gulbis 

Docents Dr.sc.ing. Gintauts Āboltiņš-Āboliņš 

Docents Dipl.ing. Jānis Barloti 

Docents Dr.phys. Verners Bērziņš 

Docents Dipl.ing. Māris Strauts 

Docents Dipl.ing. Juris Šūmahers 

Docents Dr.phys. Arnolds Vītols 

 

ZINĀTNISKIE VIRZIENI 
 Magnētiskie materiāli un pasīvie elementi (prof. Jānis Jankovskis) 
 Fizikālā elektronika (asoc.prof. Arnis Gulbis) 
 Magnētisko mērījumu problēmas (asoc.prof. Valentīns Juršēvičs) 

 

Saskaņā ar doktorantūras nolikumu promocijas darba vadīšanas tiesības ir profesoriem un 
asociētajiem profesoriem (citiem, piemēram, docentiem ir nepieciešama senāta atļauja). Ja 
promocijas darbs tiek izstrādāts citā institūcijā, piemēram, VA Elektronikas un datorzinātņu 
institūtā, tad attiecīgajam doktorantam ir divi vadītāji – viens tiešais darba vadītājs no 
attiecīgās institūcijas un otrs no ETF (piemēram, doktoranta Rolanda Šāveļa gadījumā (darbs 
tiek izstrādāts Elektronikas un datorzinātņu institūtā) tie ir Modris Greitāns no minētā institūta 
un Guntars Balodis no ETF. 

6.1 Akadēmiskā personāla kvalifikācijas izmaiņu dinamika 
 

Atskaites periodā 2008/09.m.g. akadēmiskais personāls kā skaitliski, tā arī pēc 
kvalifikācijas līmeņiem (Dr. sc. ing., doc., asoc. prof., prof.) formāli nav mainījies (vienīgi ir 
pieaudzis asistentu skaits uz doktorantūras teorētisko daļu beigušo rēķina). Taču gan 
metodiskais, gan zinātniskais līmenis ir paaugstinājušies, personālam piedaloties semināros, 
konferencēs, iesaistoties nozīmīgos projektos. Doktoranti tiek piesaistīti RTU, jo tiek ievēlēti 
par zinātniskajiem asistentiem vai pētniekiem un līdz ar to saņem bāzes finansējumi. Tas 
izsauc nepieciešamību piedalīties zinātniskajos projektos un grantos. 

Atskaites mācību gadā akadēmiskais personāls kvalifikāciju paaugstināja vairāk 
personiski, mazāk kolektīvi, tomēr visai daudzveidīgi, piem., iesaistoties metodiskos 
projektos: (i) ESF projektā: „Elektronikas augstākās izglītības attīstība reģionos ar tālmācību 
metodēm „(vad. prof. G.Balodis; iesaistīti 8 Radioelektronikas institūta (REI) pasniedzēji); 
(ii) ESF projektā: „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu 
ekonomikas veicināšanai Latvijā” (vad. prof. I. Slaidiņš; iesaistīti 12 REI pasniedzēji); (iii) 
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ESF projektā: „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana 
dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozares” (vad. A. Meiers, iesaistīti 5 REI pasniedzēji). 

Būtiski, ka sakarā ar RTU realizēto politiku, kas vērsta uz studiju procesa uzlabošanu, 
izmantojot ORTUS vidi, pasniedzējiem, vai nu apmeklējot IT departamenta organizētos 
apmācības kursus, vai pašmācības ceļā, izmantojot pieejamos elektroniskos resursus, 
piemēram, Jans Jelinskis „Ievads Moodle e-studiju vides kursa praktiskā izveidē” nācās 
pārcelt mācību materiālus no Blackboard vides uz ORTUSu.   

Visai nozīmīga ir akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanās, kas saistīta ar 
pētniecisko projektu izpildi: LZP grantu Z05.1646: „Radiofrekvenču elektronikas magnētisko 
komponentu un materiālu efektivitātes paaugstināšanas pētījumi” (vad. J.Jankovskis, iesaistīti 
3 REI pasniedzēji); LZP grantu Z05.1654 „Signalu ciparu apstrādes metodes un algoritmi un 
to realizācijas problēmas integrālajās shēmās” (vad. P.Misāns; iesaistīti 3 REI pasniedzēji); 
LZP grantu Z05.1662 „Mikroviļņu izplatīšanās problēmas telpās” (vad. J.Semeņako; iesaistīti 
3 REI pasniedzēji); valsts pētījumu programmu „Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze: 
Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas” (vad. G.Balodis; iesaistīti 7 pasniedzēji); u.c. 

6.2 Akadēmiskā personāla metodiskais un zinātniskais darbs 
 

Atskaites gadā akadēmiskais personāls ir turpinājis veikt gan metodisko darbu 
(organizējot un piedaloties metodiskos semināros un konferencēs), gan arī zinātniskos 
pētījumus (galvenokārt saistības ar § 6.1 minētajiem grantiem un programmām).  

 

Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība atskaites gadā ir atspoguļota sekojošos 
projektos, ziņojumos konferencēs un publikācijās: 

 

No valsts budžeta finansētie pētījumi: 

1. V7552.1 Valsts pētījumu programmas Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze 
projekts nr. 5  - Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas – 119460 Ls. Piedalās. J. 
Jankovskis, V. Jurševičs, D. Stepins, D. Pikuļins, S. Tjukovs, J. Grizans, J. Audze, I. 
Slaidiņš, B. Žuga, L. Cikovskis, J. Kūliņš, J. Fadejevs, A. Ruško. Vadītājs G. Balodis 

2. RTU IZM grants nr. FLPP-2009/29 "Elektrotehnisko un elektronisko ierīču 
elektromagnētiskās saderības parametru novērtēšanas metožu uzlabošana" 10000 Ls. 
Piedalās: A. Ruško, V. Novikovs, R. Plots, G. Ašmanis (EEF), L. Ribickis (EEF), G. 
Balodis. 

 

Granti: 

 Nr. 09.1091: “ Elektromagnētisko procesu izpēte elektronikas iekārtās, komponentos 
un materiālos”, vad. J.Jankovskis (finansējuma apjoms Ls 5898); 

 Nr. 09.1122 „Uz rotācijas leņķiem balstīta ciparu signālu apstrādes metodes un 
algoritmi, un to realizācijas problēmas integrālajās shēmās”, vadītājs prof. P.Misāns 
(finansējuma apjoms Ls 9152). 
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Konferences: 

1. referāts „Search for the most appropriate spread spectrum uses for switch-mode 
power supplies” // starptautiska konference „Electronics 09”, Kaunas, May 12 – 14, 
2009 – J.Jankovskis, D.Stepins, D.Pikulins, S.Tjukovs; 

2. referāts ”Influence of temperature treatment of titanium oxide ceramics in vacuum 
conditions” // Starptautiska konference ELECTROCERAMICS XI, Manchester, UK, 
August 31 – Sept. 4, 2008 – L.Berziņa-Cimdina, J.Locs, J.Barloti, V.Teteris, 
A.Pavlova; 

3. referāts „Modeling and Forecasting of Greenhouse Gases Emission in Latvia” // 
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Publikācijas – raksti (pieņemti publicēšanai): 

 

1. Stepins D. Improving EMI attenuation in spread spectrum power converters // RTU 
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Grid Project Open Day Conference and AHM. Riga, May 12-14, 2009. Available 
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10. Baltic Grid Project Open Day Conference and AHM. Riga, May 12-14, 2009. 
Piedalījās I. Slaidiņš, L. Cikovskis, J. Kūliņš, O. Belmanis. 

11. E-IRG Meeting. Prague (Czech Republic), June 17, 2009. Piedalījās I. Slaidiņš. 
12. ELLEIEC project General Meeting. Valencia (Spain), June 20 - June 21, 2009. 

Piedalījās I. Slaidiņš. 
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13. EAEEIE 2009 Conference. Valencia (Spain), June 22 - June 24, 2009. Piedalījās I. 
Slaidiņš. 

7 Pašnovērtējums – SVID analīze 
 

Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus, var izdarīt sekojošu stāvokļa 
analīzi doktorantu programmā „Elektronika”. 

 

SVID analīzes tabula 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 

10. Ir kvalificēti mācību spēki ar pieredzi 
zinātniskajā darbā, kas ir spējīgi 
vadīt promocijas darbus. 

 

11. Bibliotēkās ir pieejama profesionālā 
nozares periodika un zinātniskie 
resursi elektroniskā formā. 

 

12. Ir mūsdienu prasībām atbilstošs 
nodrošinājums ar datoriem un 
Interneta pieslēgumu. 

 

13. Daudzos gadījumos Internets ļauj 
iegūt nepieciešamo informāciju. 

 

14. Papildus datoriem ir labs 
nodrošinājums arī ar citām 
informācijas tehnoloģijām. 

 

15. Pēdējos gados lielā mērā ar Eiropas 
struktūrfondu atbalstu ir izdevies 
modernizēt pētniecībai nepieciešamo 
materiāli tehnisko bāzi. 

 

16. Zināmu laika posmu doktorantiem 
bija pieejamas Eiropas sociālā fonda 
stipendijas un cita veida materiālais 
atbalsts. 

 

 

8. Programma ir zinātņu ietilpīga un 
pieprasa paaugstinātas intelektuālās 
spējas no doktorantiem, kas izglītības 
degradācijas rezultātā valstī netiek 
pietiekoši attīstītas. 

 

9. Ir liels doktorantu vadītāju vecums. 
 

10. Laboratoriju zinātniskā aparatūra 
atjaunojas, tomēr ne tik ātri, kā būtu 
vēlams. 

 

11. Starptautiskā sadarbība elektronikas 
jomā ir stipri ierobežota. 

 

12. Ir samazinājies doktorantu un to 
vadītāju atalgojums. 

 

13. Bieži vien doktoranti nav apveltīti ar 
sekmīgai promocijas darba 
izstrādāšanai nepieciešamo iniciatīvu, 
ir pasīvi savā darbībā. 

 

14. Daļai doktorantu nav nepieciešamās 
svešvalodu zināšanas. 
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17. Ir labi kontakti ar darba devējiem. 
 

18. Elektronikas speciālisti ir pieprasīti 
darba tirgū. 

 

Iespējas Riski 

 

5. Elektronikas nozare strauji attīstās, 
tādēļ nepieciešams tās nodrošinājums 
ar kvalificētiem speciālistiem. 

 

6. Nepieciešams nomainīt RTU ETF 
novecojošo akadēmisko personālu. 

 

7. Iespējas sevi profesionāli bagātināt, 
iesaistoties starptautiskajā 
zinātniskajā sadarbībā. 

 

8. Elektronika ir perspektīva, jo ir viena 
no eksportspējīgām nozarēm ar 
augstu pievienoto vērtību 

 

6. Nepareiza valsts politika augstākajā 
izglītībā un zinātnē. 

 

7. Nepietiekams finansējums 
augstākajai izglītībai un zinātnei. 

 

8. Demogrāfiskās situācijas dēļ 
samazinājies studentu skaits un līdz 
ar to arī doktorantu skaits. 

 

9. Jaunus kvalificētu Dr. sc. ing. 
piesaistes trūkums darbā par 
pasniedzējiem un zinātniskajiem 
darbiniekiem. 

 

10. Novecojošā akadēmiskā personāla 
došanās pensijā. 

. 

8 Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 

8.1 Iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojuma priekšlikumu īstenošana 
  

Iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojumā tika uzsvērta nepieciešamība: 

1. Attīstīt sadarbību ar firmām un organizācijām, kurās strādā vai perspektīvā varētu 
strādāt programmas beidzēji; 

2. Aktivizēt akadēmiskā personāla un doktorantu iesaistīšanos starptautiskos projektos, 
veicināt stažēšanos citu valstu augstskolās vai pētniecības centros.  

Attiecībā uz pirmo punktu var konstatēt, ka sekmīgi attīstās sadarbība ar VA 
Elektronikas un datorzinātņu institūts. Minētajā institūtā savu profesionālo darbību varētu 
turpināt doktorantūras programmas „Elektronika” beidzēji. 

Attiecībā uz otro punktu jāatzīmē sadarbība pasniedzēju apmaiņas jomā ar Lundas 
universitāti Zviedrijā (no Radioelektronikas inst. – asoc. pof. E. Beķeris). Atzīmējama ir 
sadarbība ar Rumānijas augstskolām - Bukarestes tehnisko universitāti un Iasi universitāti 
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magnētisko materiālu un parādību pētniecības jomā (prof. J. Jankovskis), kā arī prof. I. 
Slaidiņa dalība starptautiskajā GRID projektā. 

8.2  Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai 
 

Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai ir sekojoši: 
4. Izmantojot dalību LZP grantos, kā arī ESF atbalstītos projektos un citos 

projektos turpināt modernizēt zinātniskajai darbībai nepieciešamo materiāli 
tehnisko bāzi.  

5. Censties panākt procentuāli lielāku doktorantūru beigušo speciālistu palikšanu darbā 
RTU. 

6. Piesaistīt jaunus un perspektīvus maģistratūras studentus, kuriem ir spējas un interese 
par pedagoģisko darbu, doktorantūras studijām ETF programmā „Elektronika”. 

7. Panākt arī turpmāku doktorantu studiju programmas „Elektronika" akreditāciju.  
 

 

 

 

Akadēmiskās doktoru studiju 

programmas “Elektronika” 

Pašnovērtēšanas darba grupas  

vadītājs Dr. Phys., Asoc prof.                                   A. Gulbis 

 

 

2009. gada _____________ 
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Pielikums 6 

Pašnovērtējuma ziņojums  
2007./08. mācību gads 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte 

 

 

 

       Apstiprināts RTU Senāta sēdē 

      2008.g.”  “________,prot.Nr. 

 

      Mācību prorektors__________ 

                 U.Sukovskis 

 

 

 

Akadēmisko bakalauru, maģistru un doktoru studiju programmas 

 

“Elektronika” 
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1. Inženierzinātņu studiju programmas „Elektronika”  
mērķi un uzdevumi, to īstenošana 

1.1. Studiju programmu mērķi un uzdevumi kopumā; 
pamatraksturojumi 

 

Programmas „Elektronika” mērķis kopumā ir sagatavot konkrētam 
līmenim atbilstošus speciālistus elektronikā ar vispusīgām, plašām 
zināšanām, kas balstās uz fundamentālo zināšanu bāzi. Tas veido pamatus 
tālākai pašizglītībai un periodiskai kvalifikācijas paaugstināšanai. 
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Šo mērķu realizēšanai tiek izvirzīti sekojoši programmas uzdevumi: 

• sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās 
zināšanas elektronikā; 

• radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un 
pielietot jaunos elektronikas sasniegumus;  

• ar izvēles kursu palīdzību dot iespēju studentiem apgūt savai 
turpmākajai karjerai nepieciešamo specializāciju; 

• studentu specializācijai izmantot gan programmas realizācijā 
iesaistīto katedru un profesoru grupu tehnisko nodrošinājumu, gan 
arī ieinteresēta uzņēmumu piedāvājumus; 

• veicināt studentu prasmi mutiski, rakstveidā un ar modernu 
informācijas tehnoloģijas līdzekļu palīdzību izskaidrot sava darba 
rezultātus un aizstāvēt savu viedokli; 

• apgūt ekonomikas un menedžmenta pamatus elektronikas nozarē; 
• nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un 

mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību. 
   Katra studiju līmeņa konkrētāki mērķi un uzdevumi ir norādīti 

turpmākajās sadaļās: 1.2 – bakalauru studijām,1.3 – maģistru studijām,1.4 
– doktoru studijām. 

Izvirzīto uzdevumu izpildes kontrole balstās uz mācību un pētnieciskā 
darba tekošo kontroli dekanātā un periodiskām analīzēm profesoru 
grupās, katedrās, Radioelektronikas institūta Padomē. Katru gadu tiek 
veiktas aptaujas (it īpaši pirmajos kursos), kā rezultāti tiek apspriesti, 
analizēti un veikti nepieciešamie pasākumi. 

Elektronikas programmas bakalaura studiju kopējais apjoms RTU ir 
121KP. Pirmajā studiju gadā tiek apgūti pārsvarā RTU Senāta noteiktie 
studiju priekšmeti. Sākot ar otro gadu tiek apgūti inženierzinātņu, 
elektrozinību un elektronikas virzienu raksturojoši priekšmeti. 3.gadā 
studenti apgūst elektronikas pamatkursus, gada beigās aizstāv bakalaura 
darbu un iegūst grādu: Elektrozinību bakalaurs elektronikā. Ievērojot 
akreditācijas komisijas ieteikumu un izmaiņas LR MK Noteikumos, 
bakalaura darba īpatsvars ir palielināts no 3 KP uz 10 KP. 

Tiesības turpināt studijas Elektronikas maģistratūrā, kuras kopējais 
apjoms ir 81KP, formāli ir visu elektrozinību programmu bakalauriem, 
bet praksē citas programmas bakalauram studijas elektronikas 
maģistratūrā var apgrūtināt zināšanu trūkums elektronikas pamatkursos. 
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Uzņemšana doktorantūrā notiek konkursa kārtībā, programmas kopējais 
apjoms ir 144KP. Studiju līmeņu savstarpējās attiecības ir parādītas 1.att. 

Reflektanti 

Elektronikas bakalauru studijas  

Elektronikas maģistru studijas  

 

Tātad, bakalauru un doktoru studiju ilgums ir 3 gadi. Maģistra studiju 
ilgums ir 2 gadi. Studiju programmu apjoms RTU tiek rēķināts 
kredītpunktos (KP). Mācību gada vidējais kopējais KP apjoms ir 40. 
Katram KP atbilst 16 stundas auditoriju vai laboratoriju nodarbības, kas 
veido 40% no kopējā studiju apjoma. 

Programmas pamatīstenotāji (līdztekus virknei vispārīgo priekšmetu 
pasniedzošām RTU struktūrvienībām) ir Radioelektronikas institūta: 
Elektronikas pamatu katedra, Radioiekārtu katedra un Elektroniskās 
aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas profesora grupa, kuri visi ir 
izvietoti Ķīpsalā, ETF telpās Āzenes ielā 12. 

 

1.2. Bakalaura studiju mērķi un uzdevumi 

 

Bakalaura studiju mērķis ir sagatavot studentu turpmākām mācībām 
maģistratūrā, inženiera studijām vai patstāvīgam darbam.  

Programmas uzdevumi ir: 

1.att. Shematisks studiju procesa attēlojums Elektronikas programmas 

Inženieru studijas Citu radniecīgu 
programmu absolventi 

Doktora studijas 
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• apgūt matemātiku un fiziku atbilstoši augstākās tehniskās izglītības 
prasībām; 

• apgūt programmēšanu un datoru profesionālas pielietošanas 
iemaņas; 

• apgūt elektrozinību un elektronikas pamatu priekšmetus;  
• studēt svešvalodas, ekonomiku un humanitārās izglītības 

priekšmetus. 
Svarīgs ir uzdevums arī panākt, lai šajos pamatstudiju gados 

augstskolā izlīdzinātos (no dažādām vidusskolām nākošo un ar dažādu 
attieksmi pret elektroniku) apmācāmo studentu līmeņi. 

 

 

1.3. Maģistru studiju mērķi un uzdevumi 

 

Maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot akadēmiski 
izglītotus speciālistus inženieru zinātņu nozarē – elektronikā, kuri var sākt 
darbu universitātēs, zinātniski pētnieciskos institūtos, firmās vai turpināt 
studijas doktorantūrā. 

Programmas uzdevumi ir:   

• apgūt atbilstoši akadēmisko maģistra studiju prasībām dabas 
zinātņu un padziļināti elektronikas profila priekšmetus; 

• apgūt prasmi patstāvīgi strādāt ar CAD sistēmām un izstrādāt 
atbilstošus projektus;  

• apgūt jaunos elektronikas virzienus un pielietojumus un spēt 
orientēties tajos;  

• apgūt pedagoģiska darba uzsākšanai nepieciešamās zināšanas vai 
citiem darbības veidiem nepieciešamās ekonomiskās un 
socioloģijas zināšanas; 

• apgūt pētnieciskā darba iemaņas un veikt pētījumus izvēlētajā 
tematikā. 

Elektronikas maģistru programmai ir raksturīga iespējas studentam 
specializēties, izvēloties savai turpmākajai karjerai vispiemērotāko 
priekšmetu kopumu. Otrajā apmācību gadā ir liels izvēles priekšmetu 
īpatsvars. Izvēles priekšmetus pēc pirmā studiju gada maģistrants izvēlas, 
konsultējoties ar izvēlēto maģistra darba vadītāju.  
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1.4. Doktoru studiju mērķi un uzdevumi 

 

Elektronikas doktorantūras programmas mērķis ir: 

• sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus elektronikā ar 
fundamentālu zināšanu bāzi, ar augstu kompetenci elektronikas jomā 
un spēju patstāvīgi veikt zinātniski pētniecisko, pedagoģisko darbu kā 
arī radoši strādāt tautsaimniecībā; 

• attīstīt nepieciešamība pēc tālākas pašizglītības un spējas patstāvīgi 
sekot tālākai elektronikas attīstībai, pamatojoties uz matemātikā, fizikā 
un elektronikas bāzes kursos apgūtajām fundamentālām zināšanām. 
Uz šīs bāzes RTU Radioelektronikas institūts realizē sekojošus 

programmas uzdevumus: 

• sniegt doktorantiem paaugstināta līmeņa teorētiskās un praktiskās 
zināšanas elektronikā; 

• nodot jaunai zinātnieku paaudzei mūsu akadēmiskā personāla 
zināšanas zinātnes jomās, kurās fakultātē ir uzkrāta pieredze un ir 
iestrādes, kā arī jaunajos pētniecības virzienos; 

• izkopt doktorantos nepieciešamību patstāvīgi sekot elektronikas 
attīstībai, kā arī vērtēt un pielietot jaunos elektronikas 
sasniegumus; 

• koordinēt programmas realizācijā iesaistīto struktūrvienību darbu 
tā, lai to tehnisko nodrošinājumu  varētu izmantot doktorantu 
zinātniskam darbam; 

• ar izvēles kursu un studiju virzienu palīdzību dot iespēju 
studentiem apgūt savai turpmākajai karjerai nepieciešamo 
specializāciju; 

• nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un 
mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību. 

 

2. Studiju programmu attīstība 

2.1. Izmaiņas studiju programmās un studiju plānos 
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Atskaites gadā nevienā no iepriekšpieminētajiem studiju līmeņu 
programmām izmaiņas nav veiktas; nobiedušās izmaiņas ir paredzētas 
veikt pēc jaunā Augstākās izglītības likuma pieņemšanu Saeimā. 

Bakalauru studiju plānā (3. studiju gadā) ir veiktas izmaiņas, nolūkā 
radīt labākus nosacījumus bakalaura darba izstrādāšanai. Iepriekš šī darba 
izstrādāšana (apjomā 10KP) bija koncentrēti vienā – pavasara (VI) 
semestrī. Tas bieži radīja stresu darba izstrādē. Tādēļ daļa no bakalaura 
darba izstrādes apjoma 3KP tika pārnesti uz rudens semestri (kuru 
noslēdzot ir jāiegūst ieskaite par sasniegto stāvokli darba izstrādē); 
pārējie 7KP tiek realizēti pavasara semestrī. Šīs izmaiņas attiecīgi 
pieprasīja no 5. uz 6. semestri pārnest priekšmetu „Attēlu pārraide”. 

Atskaites gadā ESF projektā: „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas 
studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā” (vad. prof. 
I.Slaidiņš) ietvaros ir izstrādātas rekomendācijas pamatstudiju (1...4. 
studiju gadi) programmu izmaiņām, bet to praktiskai īstenošanai ir 
nepieciešamība pēc jaunā Augstākās izglītības likuma konkrētiem 
nosacījumiem. 

Maģistru un doktoru studiju plānos izmaiņas nav izdarītas. 

 

2.2. Studiju programmu atbilstība augstākās  
akadēmiskās izglītības prasībām 

 

  Ar 2002./03.m.g. uzsāktās akadēmiskās bakalaura, maģistra un 
doktoru studiju programmas atbilst LR Ministru kabineta 2002.g.3.I. 
dokumentam “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. 

Visu līmeņu Elektronikas studiju programmas tiek veidotas atbilstoši 
RTU Senāta lēmumiem un RTU Studiju daļas izstrādātajiem 
norādījumiem. Studiju programma ir apstiprinātas RTU 
Radioelektronikas institūtā un RTU Senātā. 

Studiju programmu apjoms RTU tiek rēķināts kredītpunktos (KP), kas 
ir ekvivalents 1,5KP Eiropas kredītpunktiem. Mācību gada kopējais KP 
apjoms vidēji ir 40. 
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Elektronikas bakalauru akadēmiskās studiju programmas ietvaros 
studenti iegūst šīs nozares izglītībai nepieciešamās pamatzināšanas. 
Teorētisko bāzi nodrošina matemātikas, fizikas, datoru zinību, vispārīgo 
inženieru zinību, elektrozinību priekšmeti, elektronikas bāzes priekšmeti, 
elektronisku shēmu un iekārtu izstrādes priekšmeti. Programmā ir iekļauti 
arī vispārējās izglītības priekšmeti. Studiju programmā izvēles priekšmeti 
ir divu veidu: ierobežotas izvēles studiju priekšmeti no iepriekš noteikta 
saraksta un brīvās izvēles priekšmeti. Ar RTU Senāta apstiprināto 
programmu var iepazīties Internetā. Būtisku vietu mācību procesā ieņem 
studiju darbu izstrāde nozīmīgākajos priekšmetos. To uzdevumi ir 
individuāli un tie ir jānoformē un jāaizstāv kā projekti. 

Elektronikas maģistra akadēmiskās studiju programmas ietvaros 
studenti apgūst dabaszinātņu un padziļināta satura elektronikas 
profilkursus. Teorētisko bāzi nodrošina elektronikas nozarē pielietojamās 
matemātikas un fizikas papildus nodaļu apguve, kura gan bieži ir ietverta 
speciālo priekšmetu programmās. Liela uzmanība tiek veltīta elektronisku 
shēmu un iekārtu izstrādes priekšmetiem, kuri ļauj projektēt shēmu un 
projektu novest līdz izgatavotāja firmai pasūtāmai pasūtāmajai 
dokumentācijai. Studiju programmā ir ierobežotas izvēles studiju 
priekšmeti no iepriekš noteikta saraksta un brīvās izvēles priekšmeti. Ar 
RTU Senāta apstiprināto programmu un semestru plāniem var iepazīties 
ETF web lapā www.rsf.rtu.lv . 

Elektronikas doktoru studiju priekšmetu sadalījumu pa grupām nosaka RTU Senāta 
2000.g.30.X. lēmums. Obligāto studiju priekšmetu programmas apstiprina Promociju 
padome. Doktorantūras studiju programma radioelektronikas virzienam paredz apgūt 
virzienam atbilstošus teorētiskus priekšmetus (Cietvielas elektronikas elementi, Signālu 
apstrādes teorija, Tehniskā elektrodinamika), specializācijas ierobežotas izvēles studiju 
priekšmetus eksperimenta veikšanai elektronikā un datoru pielietojumam, humanitāros 
priekšmetus (svešvaloda), kā arī brīvās izvēles studiju priekšmetus 6 KP apjomā.    

 

3. Studiju programmu praktiskā realizācija 

3.1. Izmaiņas studiju programmu īstenošana 

 

Programmas, atbilstoši akreditācijas nosacījumiem (lapai), tiek 
realizētas kā pilna laika studijas, izmantojot gan tradicionālos (lekcijas, 
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semināri, laboratorijas darbi, utt.) pasniegšanas veidus, gan arī jaunākos, 
uz informācijas tehnoloģijām bāzētus risinājumus. Tā, piemēram, 
pavasara semestra ietvaros programmas pirmā kursa studentiem pirmo 
reizi praktiski visos pamatpriekšmetos (Fizika, Matemātika, Elektrība un 
magnētisms, Inženieru matemātikas datorrealizācija, Ievads studiju 
nozarē, u.c.) tika rīkotas videokonferenču tipa lekcijas (aptverot RTU 
filiāles Ventspilī, Daugavpilī, Liepājā), kuru nolūks bija vienlaicīgi 
iesaistīt nodarbībās visu šo pilsētu Elektronikas programmas studējošos 
un pasniedzējus, lai panāktu vienotu metodiku priekšmetu pasniegšanā, 
satura aktualizācijā (vairākas nodarbības vadīja arī Radioelektronikas 
institūta profesori: I.Slaidiņš, P.Misāns, J.Jankovskis, u.c.). Tagad šīs 
videolekcijas ir ierakstītas CD un izmantojamas mācību procesā. 

Studijas kursa satura aktualizācijai nozīmīgi bija pavasara semestrī 
rīkotie Radioelektronikas pamatu katedras četri semināri saistībā ar 
četriem priekšmetiem, kuri tiek pasniegti visā fakultātē. Šeit tika iztirzāti 
gan studiju kursa satura atsevišķu nodaļu sabalansētība, gan arī vajadzībā 
pēc patreiz maz akcentētām nodaļām (piem., „Garās līnijas”, „Antenu 
elementi”, u.c.), kuri ir būtiski nepieciešami tālākā bezvadu sakaru 
teorijas un tehnikas apgūšanā. 

Studiju programmas īstenošanas efektivitātes izmaiņas skaitliski 
parādās programmas absolventu daudzumā (atskaites gada: bakalauri – 
24, maģistri – 13, doktori – 0; iepriekšējā gadā: 18/6/0). Programmu 
atsevišķu priekšmetu pasniegšanas problēmas atsedzas studentu aptaujās: 
gan plašajās, ko rīko RTU Mācību daļa, gan arī vietējās (ieskaitot 
studentu pašpārvaldes rīkotās). 

Programmas īstenošanu veicina arī labāka jaunuzņemamo studentu 
informēšanu un motivēšanu: nozīmīgu ieguldījumu šajā procesā dod 
vidusskolniekiem rīkotās ikgadējās (2008.g. jau ceturto reizi) olimpiādes 
„Elektronika”; tikpat nozīmīgas ir gan netiešās tikšanās Internetā 
olimpiādes sagatavošanās posmā, gan arī tiešās tikšanās vidusskolās 
(atskaites gadā visvairāk Kurzemē, bet dažās skolās arī Vidzemē un 
Latgalē). 

    

3.2. Izmantoto mācību metožu lietderība programmu mērķu 
 un uzdevumu sasniegšanā 
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RTU mācību daļas rīkotajās plašajās fakultātes studentu aptaujās tika 
aptverti daudz jautājumu. Parādījās, piem., ka vairākos priekšmetos nav 
pietiekams metodiskais nodrošinājums valsts valodā (piem., Elektrībā un 
magnētismā), ka virknē priekšmetu (piem., Fizika, Matemātika) studenti 
nespēj sekot līdzi izklāstam. Problēmu risināšanai, piem., priekšmetā 
„Elektrība un magnētisms” tika izdots metodisks materiāls (Rīga, 2007, 
II-daļa); jaunajām mācību gadā pirmā kursa studentiem (trīs grupās) ir 
paredzēts piesaistīt atbildīgos pasniedzējus (kuratorus) un viņu palīgus no 
maģistrantu vidus. Tādējādi tiek cerēts būtiski uzlabot sekmību 
priekšmetos „Matemātika” un „Fizika”. 

Fakultātes pasniedzēju plaša tikšanās ar fakultātes absolventu 
galvenajiem darba devējiem notika vairakkārt projekta „Inovatīvi 
risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas 
veicināšanai Latvijā” (vad. prof. I.Slaidiņš) semināru ietvaros. Semināros, 
kuros bija pārstāvēti visi nozīmīgākie darba devēji (LEtERA, Hanzas 
elektronika, SAF tehnika, Arcus Elektronika, Valsts Radio un TV centrs, 
u.c.), tika izteiktas daudzas atziņas (V.Aišpurs, D.Liepkalns, M.Rutks, 
N.Bergs, A.Mednis, I.Osmanis, u.c.). 

Šo daudzo aptauju un tiešo kontaktu uzrādīto problēmu jomā ir 
uzsāktas konkrētas darbības, lai īstenotu programmas mērķus: 
priekšmetos ir sagatavoti izdošanai vairāki metodiskie materiāli, tie kļūst 
studentiem ērti pieejami Internetā, Blackboard-ā. Mūsdienu elektronika, 
kas aizvien vairāk kļūst integrēta, ļoti augstu frekvenču (pat gaismas) un 
nanoizmēru, nav vairs apgūstama, balstoties tikai uz klasisko teoriju 
pamata. Tāpēc programmas pasniegšanā tiek akcentēta fundamentālo 
teoriju elementu (kvantu mehānikas, cietvielas un optoelektronikas) 
apguve (piem., priekšmetos „Cietvielas elektronikas elementi”, 
„Fotonika”, u.c.) un kompetences radīšana. Specializētajos priekšmetos ir 
plānots īpašus akcentus likt uz fundamentālām parādībām un sakarībām, 
utt. 

Studentu pašpārvaldes aptaujās tika noskaidroti gada labākie 
pasniedzēji fakultātē (doc. K.Brīvkalns, doc. A.Strauts, prof. 
J.Jankovskis), kuri ir dalījušies pieredzē ar citiem kolēģiem. 
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3.3. Programmu realizācijas resursu analīze 

 

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistītas daudzas RTU 
struktūrvienības (it īpaši pirmajos studiju gados), taču tā mugurkaulu 
sastāda Radioelektronikas institūta struktūrvienības (Elektronikas pamatu 
katedra, Radioiekārtu katedra, Radioelektroniskās aparatūras 
projektēšanas un ekspluatācijas profesora grupa) un ETF vispārīgās 
struktūrvienības. 

ETF lasītava nodrošina studentiem, maģistrantiem un doktorantiem 
pieeju mācību un zinātniskiem materiāliem un Interneta resursiem. 
Lasītava ir labi apgādāta ar ārzemju žurnāliem (daudz IEEE žurnālu 
sērijas), agrāko gadu izdevumi daļēji ir sarūpēti ar ārzemju latviešu 
atbalstu. 

Ķīpsalā (ērti sasniedzama attālumā – dažās minūtēs no fakultātes) 
atrodas arī RTU bibliotēka, kuras kopējo fondu veido ap 2 miljoni 
sējumu, no kuriem 1 miljons ir mācību literatūra. RTU bibliotēkā ir 
datoru klase ar 8 darba vietām un pieslēgumu Latvijas bibliotēku datu 
bāzei ALEPH un Internetam. Jaunu grāmatu iegādei tiek meklēts 
saprātīgs kompromiss starp pasaules izdevumiem angļu valodā (stipri 
augsta cena) un noderīgiem izdevumiem krievu valodā (zema cena); taču 
tagad bieži gadās, ka studenti nespēj lasīt ne krievu, ne angļu valodās. 
Tātad valodu zināšanas ir jāpastiprina. 

ETF ir piecas datorklases: Āzenes 12 – 108 ar 16 darba vietām, 

Āzenes 12 – 229 ar 12 darba vietām, Āzenes 12 – 421 ar 16 darba 

vietām, Āzenes 12 – 306 ar 25 darba vietām. Darba vietas aprīkotas ar 

Pentium tipa PC un Interneta pieslēgumu. 

Visu profesora grupu docētāji un lielākā daļa mācību laboratoriju 
apgādātas ar datoriem (Pentium vai Celeron – 400 tipa PC) un Interneta 
pieslēgumu. Tur tad arī III kursa bakalauri, topošie inženieri un 
maģistranti priekšmetu studiju programmu apgūšanai izmanto dažādas 
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licencētas paketes – Office97, Matlab 5.3, MatCAD 7, VISIO, MS 
Project, SPSS, MWO 2000, Sonnet lite un citas.  

Pamatā datoru izmantošana ir bez maksas, taču I un II kursa 
studentiem studiju priekšmetos “Datormācība” un “Komercdarbība” (ap 
270 studentu) un “Elektroinženieru matemātikas datoru realizācija” (ap 
200 studentu) ir limits – 16 st. semestrī katrā priekšmetā. 108. datorklases 
un 421. laboratorijas datorus var izmantot arī par maksu – 0,25 Ls/st. - arī 
vakaros pēc nodarbībām un sestdienās.  

Radioelektronikas institūta ietvaros visu studiju programmu 
nodrošināšanai darbojas sekojošas mācību laboratorijas: 

1) Ķēžu teorijas laboratorija    Āzenes 12 – 
419; 

2) Signālu teorijas laboratorija    Āzenes 12 - 
421; 

3) Signālu analīzes laboratorija    Āzenes 12 - 
204; 

4) Elektrības un magnētisma laboratorija  Āzenes 12 - 
203; 

5) Materiālzinību laboratorija    Āzenes 12 - 
405; 

6) Elektroakustikas laboratorija    Āzenes 12 - 
214, 215; 

7) Analogo iekārtu/elektronieriču laboratorija  Āzenes 12 - 
217; 

8) Elektrodinamikas un antenu laboratorija  Āzenes 12 - 
422; 

9) Mikroprocesoru un mikrokontroleru lab.  Āzenes 12 - 
417 

10) Uztvērēju un raidītāju laboratorijas   Āzenes 12 - 
410,413; 

11) Televīzijas un attēla pārraides laboratorija  Āzenes 12 - 
414; 

12) Ciparu tehnoloģijas laboratorija   Āzenes 12 - 
312; 

13) Mikroprocesoru laboratorija    Āzenes 12 - 
311; 

14) Elektrosakaru mērījumu laboratorija   Āzenes 12 - 
322a: 
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15) Pārraides sistēmu laboratorija    Āzenes 12 - 
303; 

16) Šķiedru optikas un sakaru līniju laboratorija Āzenes 12 - 
201a; 

 

2007. gadā fakultātes telpās tika atklāts Latvijas Elektronikas iekārtu 
Testēšanas centrs (LEITC), ko izveidoja Latvijas Elektrotehnikas un 
Elektronikas Rūpniecības Asociācija (LEtERA) un Rīgas Tehniskā 
universitāte, realizējot Eiropas Savienības programmas „PHARE 2003 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas” projektu. LEITC spēs piedāvāt 
kompleksus pārbaudes pakalpojumus un konsultācijas elektromagnētiskās 
saderības un elektrodrošības jomā. Centra unikālā mērījumu kamera ar 
darba diapazonu līdz 40GHz un modernākā mēraparatūra Baltijas valstīs 
ierindo to Pasaules testēšanas centru saimē. 

LEITC sekmēs Latvijas elektrotehnikas un elektronikas ražotāju 
ekonomisku integrāciju ES iekšējā tirgu, un vienlaicīgi nodrošinās 
tehnisko bāzi RTU zinātniski-pētnieciskam darbam elektromagnētiskās 
savietojamības jomā un inovatīvu tehnoloģiju izstrādē. LEITC veicinās 
jauno zinātnieku un akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu 
un kompleksu zinātniski-pētniecisko darbu realizēšanu. LEITC 
aprīkojums tiks izmantots arī studiju procesā. 

Savukārt Elektroakustikas laboratorija ir vienīgā laboratorija Baltijas 
valstu universitātēs, kas apgādāta ar akustisko kameru. 

 

3.4. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

 

Analizējot studējošo saikni ar zinātni, ir jāatzīmē, ka tā tikai tagad 
pakāpeniski atgūstas pēc ļoti grūtiem gadiem, kas bija saistīti ar studentu 
uzņemšanu nevis programmā, bet „Elektrozinību” profilā (tā sekas vēl ir 
visai jūtamas, piem., doktorantūrā – maz promocijas darbu galvenokārt ir 
tieši šī iemesla dēļ). Tomēr kopumā situācija gadu no gada uzlabojas; 
ikgadus notiek fakultātes studentu zinātniskās konferences, bet ikkatru 
otro gadu – (galvenokārt) jauno zinātnieku starptautiskās konferences 
(pēdējā: 2007.g. 11. – 13. oktobrī). Doktoranti regulāri piedalās arī 
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ikgadējās starptautiskās elektronikas konferencēs Kauņā (atskaites 
periodā „Elektronics – 2008”, 20. – 22. maijā) un ikpārgadu Tallinā 
(„Biennial Baltic Elektronics Conference”). Šie ziņojumi tiek izstrādāti, 
darbojoties REI īstenojotos LZP grantos (8 studējošie), valsts 
programmās (7 studējošie) un IZM-RTU pētniecības projektos (5 
studējošie), bet atbilstoša kvalifikācija tiek iegūta, nopietni apgūstot 
programmas studiju priekšmetus. Fakultātes studentu zinātniskajā 
konferencē (2008. g. 5. maijā) Radioelektronikas sekcijā tika prezentēti 7 
ziņojumi (bakalauri un maģistri): 

1. S.Tjukovs, D.Pikuļins (vadītājs: prof. J.Jankovskis). Līdzstrāvas 
pārveidotāju traucējumu spektra samazināšana ar izkliedētā spektra 
metodi. 

2. J.Fadejevs (vadītājs: prof. G.Balodis). Elektriskā tablo vadības 
sistēma. 

3. D.Kļaviņš (vadītājs: prof. P.Misāns). Dažādu ortogonālu funkciju 
izmantošana daudzu nesēju datu pārraides sistēmās. 

4. U.Derums (vadītājs: prof. P.Misāns). 2D fi-funkciju ģenerators, 
attēlu analizators un sintezators. 

5. N.Vasiļevksis (vadītājs: prof. P.Misāns). Ieskats uz rotācijas 
leņķiem balstītu funkciju filtros un to salīdzinājums ar Hāra 
filtriem. 

6. M.Pudžs (konsultants: prof. E.Beķeris). Nosaukums: Skaņas 
spektra precīzas lineāras pārbīdes metodika. 

RTU 48-ajā starptautiskajā konferencē (2007.g. 12.okt.) tika sniegti 9 
ziņojumi, kuru autori (līdzautori) ir studējošie (galvenokārt doktoranti): 

1. O.Stasjuks, E.Petersons. Bezvadu tīkla 802.11g standarta 
caurlaides spējas eksperimentāla novērtēšana 

2. A.Asars, M.Kulikovs, E.Petērsons. Uz mērījumiem bāzēta 
piekļuves kontroles algoritma modelēšana  OPNET vidē.    

3. A.Kluga, M.Kulikovs, V.Semjonova, A Zelenkovs. GPS lietotāja 
aparatūras parametru kontroles metodes 

4. S.Šarkovskis. Kvantēšanas efekta ietekmes uz regulāro ciparu filtru 
laika un frekvences raksturlīkņu koeficientiem 

5. J.Jelinskis. Heiristiskais algoritms optimālai LSP iestātīšanas 
kārtībai MPLS tīklos. 

6. V.Bobrovs, G.Ivanovs. Uzlabotu modulācijas formātu pētīšana 
40Gbit.s optiskajām pārraides sistēmām 

7. M.Ekmanis. Nevēlamā trafika identifikācijas problēmas. 
8. I.Kļevecka, J.Lelis. Ekstrapolācijas metožu pielietošana tehnoloģiju 

attīstības prognozēšanā.  
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9. D.Stepins. Par planāro spiraļspoļu labuma kritērijiem 
Apmēram desmit ziņojumos, kas sniegti starptautiskās konferencēs ārpus 
Latvijas, ir piedalījušies doktorantūrā studējošie. 

Programmā studējošie ikgadus piedalās arī bakalauru un maģistru 
darbu, kā arī stipendiju, konkursos, ko rīko „SAF-Tehnika”, „Siemens”, 
„Latvijas mobilais telefons”, Latvijas izglītības atīstības fonds, u.c. Tā, 
2007.g. Latvijas izglītības attīstības fonda un Latvijas mobilā telefona 
stipendiju ieguva doktorants D.Stepins, bet maģistrants A.Jegorovs 2. 
vietu Rīgas pilsētas rīkotajās zinātnes-tehnikas dienu sacensībās; 
G.Valters ieguva galveno „Siemens” balvi, N.Vasiļevskis – „SAF-
Tehnikas” stipendijau. 

 

3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

 

Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība vairums gadījumu 
realizējas kā visas fakultātes pasākumi. Kā tādu, piem., var uzskatīt tagad 
noslēgto līgumu ar Kauņas Tehnisko universitāti ar universitāti. Ir 
panākta vienošanās par apmaiņām ar vieslektoriem ar Lundas universitāti 
Zviedrijā (no Radioelektronikas inst. – as. pof. E.Beķeris). 

Magnētisko parādību un materiālu pētniecības jomā cieša sadarbība ir 
ar Rumānijas augstskolām: Bukarestes tehnisko universitāti un Iasi 
universitāti, tāpat arī ar Latvijas universitātes Polimērmehānikas institūtu. 

Radioelektronikas institūtam ir ciešas saites ar Ventspils augstskolu, 
kura savas specialitātes „Elektronika” nodrošināšanai izmanto 
galvenokārt mūsu metodiskos darbus, priekšmetu programmas (diemžēl, 
tas tagad rada konkurenci, vismaz Kurzemes reģionā, saistībā ar 
„Elektronikas” programmas nokomplektēšanu ar studentiem 1. kursā). 
Ļoti ciešas (praktiski – iknedēļu) saites ir ar Nacionālo aizsardzības 
akadēmiju, jo programmā bakalauru studijās patreiz tiek apmācīta t.s. 
„kadetu grupa”, kuras studenti vienlaikus ir padoti gan akadēmijai, gan 
arī ir mūsu administrācijai (atskaites gadā – kā 2. kurss RSF dekanātam). 

Atskaites periodā starptautiskajās studentu apmaiņas programmās 
galvenokārt ir iesaistījušies programmā studējošie maģistri (N.Kostenko – 
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Vācija, Šveice, I.Karpejeva – Čehija, O.Jaščenoks – Vācija. Virkne 
pasniedzēju (I.Slaidiņš, G.Balodis, E.Beķeris, P.Misāns, A.Gulbis, 
J.Jankovskis, u.c.) un doktorantu (D.Stepins, V.Ščavinskis, T.Solovjova, 
u.c.) ir starptautiskās IEEE biedrības biedri. Šim faktam ir ļoti nozīmīga 
loma, lai programma „Elektronika” īstenotos pasaules zinātnes kontekstā. 

 

3.6. Sadarbība ar darba devējiem, absolventiem 

 

Esošā sadarbība ar darba devējiem ir gan ilglaicīga (stratēģiska), gan 
arī operatīva, epizodiska. 

Pirmā veida sadarbība ir izveidojusies ar nozares lielākajiem, 
nostabilizējušamies uzņēmumiem (piem., „SAF-Tehnika”, „Hanzas 
Elektronika”, „ARcus-Elektronika”, „Elektronikas un datorzinātņu 
institūts”, u.c.), ar kuriem eksistē dažādas sadarbības formas. Vispirms tā 
ir sadarbība caur elektrotehnikas un elektronikas uzņēmumus aptverošās 
organizācijas LEtERA (Latvijas elektrotehnikas un elektronikas 
rūpniecības apvienība), kura regulāri pēta un izziņo nepieciešamību pēc 
konkrētiem speciālistiem (piem., pētījums: „Rekomendācijas un darbības 
plāns augsti kvalificētu cilvēkresursu trūkuma novēršanai Latvijas 
elektronikas un elektrotehnikas nozarē”; ikgadējie apvienības valdes 
ziņojumi). Ar šādiem uzņēmumiem, nolūkā tiem piesaistīt kadrus, ir 
noslēgtas vienošanās par studiju procesa stimulēšanu, konkursa kārtībā 
piešķirot uzņēmuma stipendijas (piem., „SAF-Tehnika”, „Siemens”, u.c.). 
Sadarbība ar daudzajiem mazajiem uzņēmumiem ir epizodiska, konkrētu 
problēmu risinošas (piem., cikliska sadarbība ar „Baltic Scientific 
Instruments” (tagad: „Bruker”) – rodoties nepieciešamībai pēc 
speciālistiem, atjaunojas interese par to sagatavošanu). 

Ļoti ciešas saites ir izveidojušās starp Aizsardzības ministriju (kuru 
praktiski pārstāv Nacionālā Aizsardzības akadēmija) un programmas 
pārstāvjiem, jo pēc līguma ar šo ministriju bakalauru programmā tiek 
apmācīta akadēmijā nokomplektēta studējošo grupa („Kadeti”). Šīs 
ministrijas pārstāvji regulāri interesējas ne vien par studējošo sekmību un 
disciplīnu, bet pa laikam izsniedz mums arī iepriekšbeigušo aptauju 
rezultātus (kas visumā rāda pozitīvu ainu). 
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Pēdējos gados, bet it īpaši atskaites posmā (2007/08), ir 
pastiprinājusies tendence kā nobeiguma darba (bakalauru, maģistru) 
vadītājus piesaistīt speciālistus ārpus fakultātes (2007/08.m.g. trīs 
maģistru darbi tika izstrādāti Elektronikas un datorzinātņu institūtā, seši 
bakalauru darbi – SIA Autonams, Latvijas Dzelzceļš, EDI). Šim 
virzienam ir tendence tālākattīstīties (piem., ir saņemts Elektronikas un 
datorzinātņu institūta iesniegums – M.Greitāns, paplašināt šo sadarbību). 
Tendence turpinās arī doktoru studiju līmenī – vairākiem programmas 
doktorantiem (piem., R.Šāveļa, O.Niķišina zinātniskie darba vadītāji ir no 
Elektronikas un datorzinātņu institūta). Šāda sadarbības forma jūtami 
aktivizē kontaktus starp programmas pasniedzējiem un speciālistiem 
potenciālajās darba vietās (ietverot arī kritisku, priekšlikumus – piem., no 
EDI – Dr. habil. sc. ing., Hermaņa vērtējumus), ļauj piekļūt specializētai 
mūsdienu aparatūrai. Vairāki nobeiguma darba ir izstrādāti arī ārzemēs 
(maģ. N.Kostenko – Šveicē, A.Arnītis – Grieķijā) – to izstrādes process 
un klātienes aizstāvēšana ienes programmā arī ārvalstu skatījumu. 

 

4. Studējošo mācību sasniegumu (zināšanu, prasmju,  
iemaņu un attieksmju) vērtēšana 

 

Studiju rezultāti Elektronikas studiju programmās tiek vērtēti saskaņā 
ar RTU Nolikumu par eksāmenu kārtošanu bakalauru, inženieru un 
maģistru studijās (2001.g.25.VI.).  

1. Kvalitātes rādītājs ir atzīme 10 baļļu sistēmā par eksāmenu un 
studiju darbu izpilde un ieskaite par veikto studiju darbu citos 
priekšmetos. 

2. Kvantitatīvais rādītājs ir KP katrā konkrētā studiju priekšmetā. 
Akadēmiskās studiju programmas beidzas ar bakalaura vai maģistra 

darba izstrādi un gala pārbaudījumu. Tajā tiek aizstāvēti bakalaura vai 
maģistra darbs, kā arī studentam jāspēj atbildēt uz jautājumiem par 
studiju programmā apgūtajiem priekšmetiem. Pēc sekmīga gala 
pārbaudījuma tiek piešķirts grāds. 

Studentu sekmes studiju priekšmetu apguvē atbilstoši izvirzītajiem 
studiju mērķiem, tiek vērtētas jau semestra laikā, taču sekmju novērtēšanā 
būtiskākais ir zināšanu un prasmju novērtējums beigu ieskaitē vai 
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eksāmenā. Eksāmenu vienā priekšmetā drīkst kārtot ne vairāk kā 3 reizes. 
Studenti, kuri nenokārto eksāmenus sesijas laikā, tiek uzskatīti par 
nesekmīgiem. Gala vērtējumā tiek ņemti vērā arī kontroldarbu, mājas 
darbu, nodarbību apmeklējuma, laboratorijas darbu vērtējumi. 
Laboratorijas darbi un studiju darbi studentiem ir jāaizstāv, lai pierādītu 
apgūtās zināšanas un prasmes. Procentuāli šo atsevišķo pārbaudījumu 
veidu svars gala vērtējumā ir atšķirīga dažādos mācību priekšmetos: 
eksāmens un kontroldarbi  50–95%, projekti un mājas darbi 30–50%, 
darbs laboratorijā 15–45%, nodarbību apmeklējums 2–5%. Studiju 
programmas akreditācijas komisija zināšanu un prasmju novērtēšanas 
metodes atzinusi par atšķirīgām dažādiem pasniedzējiem, bet kopumā par 
profesionālām un sistemātiskām. Kā studiju procesa organizācijas 
nepilnību bakalaura studijās jāmin eksāmenu norise galvenokārt rakstiskā 
formā, kas neļauj studentam parādīt savas prezentācijas prasmes un veikt 
zinātnisko diskusiju eksāmena laikā (taču RTU Senāta lemums atļauj 
pārrunāt ar studentu eksāmenā uzrakstīto – tas reāli ir ļoti darbietilpīgs 
process, ko grūti īstenot pirmajos studiju gados, kad studējošo skaits ir 
liels; tomēr šādas pārrunas ļauj objektīvāk izdarīt novērtējumu, uzklausīt 
arī studenta ierosinājumus, tādēļ daži pasniedzēji to tomēr konsekventi 
īsteno). 

Maģistra līmeņa studijās rakstiskā eksāmena personīga aizstāvēšana ir 
visai tipiska procedūra. Doktoru studiju obligāto priekšmetu klātienes 
eksāmenu vērtē komisija, ko nozīmē Promocijas padomes priekšsēdētājs. 

 

5. Studējošie 

5.1. Studējošo skaits programmā 

 

Studējošo skaits programmā ir cieši saistīts ar 1. kursā uzņemamo 
skaitu. To varam analizēt, sākot ar 2002.g., kad sāk īstenoties studentu 
tiešā uzņemšana programmā (līdz tam triju fakultāšu kopveidojumā: 
„Elektrozinību profilā”). Šāda uzņemšana tieši programmā ļauj uzturēt 
tiešākus kontaktus ar studējošiem, izveidot reālu studentu pašpārvaldi, 
kura arī praktiski ietekmē studiju procesu. 
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Minētajā laika griezumā uzņemto studentu skaits ir nostabilizējies: 
2002.g. – 75; ..., 2006.g. – 97; 2007.g. – 84, 2008.g. plāns – 80, faktiskie 
– 76 (pieaugums 2006.g. ir saistīts ar papildus grupas uzņemšanu par 
maksu pēc līguma ar Aizsardzības ministriju/Nacionālo aizsardzības 
akadēmiju). Vispār studijas par maksu programmā nav populāras – katru 
gadu aizpildās tikai dažas studiju vietas. Nedaudz studentu programmā 
(zem desmit) katru gadu tiek uzņemti arī filiālēs Ventspilī un Daugavpilī, 
bet tikai daži no viņiem uzsāk studijas Rīgā pēc pirmajiem trīs mācību 
semestriem. 

Atskaites 2007/08.m.g. studējošo skaits (uz 1. septembri) bija: 

− bakalauru studijās: I kursā – 83; II kursā – 66; III kursā – 35; 
− maģistru studijās: I kursā – 21; II kursā – 14; 
− doktorantūrā: 1. gadā – 4; 2. gadā – 3; 3. gada – 1; akadēmiskā 

atvaļinājumā – 2. 
Programmas „Elektronikas” visu līmeņu studijas būtiski ir atkarīgas 

no pamatstudiju – bakalauru studiju kvantitatīviem un kvalitatīviem 
rezultātiem. Tuvākos gados demogrāfiskās situācijas dēļ nav sagaidāms 
pieaugums 1. kursā uzņemamo studentu skaitam. Tādēļ tiek mēģināts 
radīt apstākļus, lai mazāks būtu atskaitīto skaits tieši pirmajā studija gadā 
(galvenokārt „Matemātikas” un „Fizikas” dēļ). Šādā nolūkā ir nolemts 
visām 1. kursa akadēmiskām grupām (sākot ar 2008.g. rudens semestra) 
piesaistīt atbildīgos pasniedzējus un konsultantus-palīgus no maģistru 
līmenī studējošiem. 

 

5.2. Studējošo sekmības raksturojumi 

 

Studējošo sekmības jomā vislielākās problēmas rada bakalauru 
studiju pirmie gadi, kad nākas atskaitīt visvairāk studējošo, un doktoru 
studiju pēdējais gads, kas reti vainagojas ar promocijas darbu. Cēloņi 
tomēr šeit ir dažādi. 

Bakalauru gadījumā (1.tabula) vislielākais atskaitīto skaits ir tieši pēc 
pirmā kursa. Tas galvenokārt izskaidrojams ar vājo eksakto sagatavotības 
līmeni vidēji vidusskolā, tā pēc ir liela nesekmība tieši „Fizikā” un 
„Matemātika” (diemžēl nākas konstatēt, ka daļa no pirmā kursā 
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studējošiem ir ar ļoti vājām valsts valodas zināšanām – viņi vienkārši 
nesaprot lekcijās stāstīto). Lai uzlabotu situāciju, ETF dekanāts visas 
fakultātes ietvaros ir veicinājis papildus konsultāciju rīkošanu šajos 
priekšmetos. Bez visa tā Radioelektronikas institūts 2008/09.m.g. 
programmā uzņemtajiem – visām trīs akadēmiskām bakalauru grupām ir 
nolēmis piesaistīt konkrētus studiju procesa pārraugus (prof. I.Slaidiņš, 
as. prof. E.Beķeri, doc. J.Grēvi) un konsultantus no maģistru līmenī 
studējošiem. Ceram, ka tas dos rezultātus. 

Maģistru studiju līmenī problēmas galvenokārt rada tas, ka notiek 
studējošo noslāņošanās: ir daļa, kas pretendē uz doktorantūru un ļoti cītīgi 
apgūst priekšmetus, bet ir arī otra daļa, kas bieži vien gatavojas 
konkrētām darba vietām un tikai formāli apgūst fundamentālos, mazāk 
profilējošos priekšmetus. Mēģinām parādīt, ka nākotnes darba tirgus būs 
ļoti dinamisks, mainīgs, ka jābūt gataviem strādāt plašā spektrā. 

 

2. tabula.  
Studentu skaits 2007./08.m.g. „Elektronikas” programmā. 

 

Kurss, grupa 

Studentu 
skaits 

m. g. 
sākumā 

Atskaitīti 
Pārcelti uz nākošo 

kursu 

Pārcelti 
un 

sekmīgi 

Pārcelti, bet 

nesekmīgi 

I REBJ0 1.gr. 28 17 11 5 6 

I REBJ0 2.gr. 27 18 9 6 3 

I REBJ0 3. gr. 26 14 12 7 5 

Kopā pa kursu 83 49 32 18 14 

II REBJ0 1. gr. 26 8 18 13 5 

II REBJ0 2. gr. 27 6 21 18 3 

IIREBJ0 3.gr. 13 4 9 3 6 

Kopā pa kursu 66 18 48 34 14 

III REBJ0 35 11 24 (aizstāvējuši bakalaura   
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darbu) 

I REMJ0 21 3 
17 

(1 stud.nav pārcelts) 
10 7 

II REMJ0 14 
1 

(akad.atv.) 
13 (aizstāvējuši maģ.darbu)   

 

Doktorantūrā pirmajos studiju gados, kad relatīvi intensīvi ir jākārto 
obligātie priekšmeti, galvenās problēmas rodas ar studējošiem, kas ir 
iestājušies no citām, lai arī radniecīgām maģistratūrām. Viņiem nākas 
rīkot gan papildus konsultācijas, gan arī lekcijas. Tomēr vislielākās 
problēmas rada tas, ka vairums studējošo doktorantūru noslēdz tikai kā 
teorētiskās daļas apguvušie un 75% no promocijas darba. Atlikušie 25% 
parasti būtiski ievelkas – pat uz vairākiem gadiem. Cēloņi ir saistīti gan ar 
materiāli-tehnisko bāzi (kas strauji uzlabojas kā institūtā, tā arī 
partneruzņēmumos), gan ar finansiālo stāvokli, kas neattīstās pietiekami 
strauji – stipendiju lielums nav pietiekams, Eiropas atbalsta fonda līdzekļi 
– epizodiski. Tikai atrisinot šos jautājumus (piem., ar pietiekami lielu 
bāzes finansējumu, ar daļēju mācību slodzi katedrās) paaugstināsies 
efektivitāte. 

 

5.3. Studējošo līdzdalība studiju programmas attīstībā 

 

Studējošo līdzdalība studiju programmas attīstībā parādās divējādi: 
caur aptaujām (ko rīko, sākot no pašiem priekšmetu pasniedzējiem līdz 
pat RTU iekšējās audita daļai) un studentu pašpārvaldes iniciatīvām 
(galvenokārt aptverot bakalaura līmeņa studijas). Kā parādīja iepriekšējās 
sadaļas analīze, vislielākās sekmības problēmas ir pirmajā studiju gadā. 
Tādēļ aptaujas visbiežāk ir rīkotas saistībā ar 1. kursa priekšmetiem. Kā 
piemērs 2. tabulā ir apkopoti studentu viedokļi par pavasara semestra 
galvenajiem priekšmetiem (aptaujas autors: K.Brīvkalns). 

2. tabula. 

Aptauja par 2007/08.m.g. 1. kursa pavasara semestra priekšmetiem 
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Priekšmets Docētāji Raksturojumi 

Matemātika 

M. Iltiņa 

 

Labi izskaidro mācību vielu. Laba 
humora izjūta. 

Bieži stāsta nevajadzīgas, ar 
matemātiku nesaistītas lietas. Bieži 
kavēja lekcijas. Bieži zvana mobilais 
telefons. Kontroldarbos ļoti aizdomīga 
par iespējamo darbu norakstīšanu. 

Vajadzētu vairāk praktisko 
nodarbību. Semestra laikā viss ļoti 
normāli, bet ļoti grūti nokārtot 
eksāmenu, nav skaidrs kāpēc. 

 

I.Iltiņš 

 

Lekcijās ātrs temps, bet visumā labi 
izskaidro un labi vada praktiskās 
nodarbības. Bet arī nav skaidrs, kāpēc 
eksāmenu rezultāti ļoti slikti. 

S.Veģere 

 

Labas, dažkārt ātras lekcijas. Labi 
pārdomātas praktiskās nodarbības. 

Eksāmenu rezultāti labāki kā Iltiņu 
vadītajās grupās. 

Kopumā 
Negatīvi tika vērtēti laboratorijas 

darbi, studentu vairākums domā, ka tie ir 
lieki.  

Fizika 

A.Ozols 

 

Ļoti gudrs pasniedzējs. Ļoti liels 
informācijas daudzums lekcijās. 

Ļoti ātri, grūti saprotami lasa lekcijas. 
Grūti saprotams rokraksts. Diemžēl 
nelieto mikrofonu, grūti saklausīt teikto. 

R.Kalniņš Labi izskaidro mācību vielu. 
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 Interesantas lekcijas. 

Lekciju temps ļoti ātrs. 

J.Blūms 

 

Ļoti labas, ar eksperimentiem bagātas 
lekcijas. Aizraujošas lekcijas 
prezentācijas veidā. 

Kopumā 
Vajadzētu praktisko darbu nodarbības 

uzdevumu risināšanai.   

Elektrība un 
magnētisms 

J.Jankovskis

 

Interesantas, aizraujošas lekcijas. 
Profesionāla pieeja lekciju tematikai. 
Kvalitatīvi zīmējumi. 

A.Gulbis 

 

Labas lekcijas. Viegli saprast lekciju 
vielu. 

Klusi runā, dažkārt lēkā no vienas 
tēmas uz citu. Bieži atkāpjas no mācību 
vielas ar pedagoģiska rakstura atkāpēm. 

Elektrotehnikas 
teorētiskie 

pamati 

A.Strauts 

 

Labi, interesanti lasa lekcijas. Liela 
informācija katrā lekcijā. 

Pārak liels temps, ļoti ātri raksta uz 
tāfeles, dažkārt grūti izsekot. 

Datormācība 

V.Zagorskis 

 

Labas, saprotamas lekcijas. 

Studentu domas dalās: viena daļa 
uzskata, ka lekcijas ir interesantas, otra 
daļa, ka tas tā nav. Lektors bieži stāsta 
lieku informāciju. 

Kopumā 

Lekcijas notika laika no 16 līdz 18, 
studentu uztveres un koncentrēšanās 
spēja ir zema. Nedrīkst plānot lekcijas 
tik vēlu.   

Elektroinženieru 
matemātikas 

P.Misāns 
Ļoti interesantas lekcijas. Jautras 

lekcijas. Atsaucīgs, izpalīdzīgs lektors. 
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datoru 
realizācija 

Lekcijās tikai viena daļa materiāla ir 
par tēmu. Studentu domas dalās par 
lekciju laikā stāstītajām anekdotēm: 
“jautras anekdotes – stulbi joki”. 

 

Kā plašākas (un profesionalakas) aptaujas piemēru sniedzam 
materiālu, kas tika saraksts ESF projekta ” Inovatīvi risinājumi RTU 
Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai 
Latvijā VPDI/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007” ietvaros. 

Projekta 11. aktivitātes „Projekta kvalitātes nodrošinājuma sistēma” 
ietvaros tika veikta studentu aptauja 12 izstrādāto kursu izmēģinājumos. 
Aptaujas mērķis bija noskaidrot studentu vērtējumu par kursiem, viņu 
apmierinātību ar kursa saturu, studiju procesu un rezultātiem, kā arī 
saņemt atziņas par nepieciešamajām korekcijām kursos. Aptaujas 
rezultātu apkopojumu veica Kristīne Lele un Ilmārs Slaidiņš. 

Studentu aptaujai tika izstrādāts anketas paraugs un to katrs kursa 
pasniedzējs varēja ņemt par pamatu sava kursa aptaujai, attiecīgi 
koriģējot atbilstoši savām vajadzībām un kursa specifikai. Studentu 
aptauju izmēģinājumā veica paši pasniedzēji. Anketēšanas rezultātus 
apstrādāja un apkopoja vai nu paši pasniedzēji, vai arī to veica Kristīne 
Lele. Par aptauja rezultātiem Ilmārs Slaidiņš ziņoja un tie tika apspriesti 
projekta noslēguma konferencē 2008. gada 7. jūlijā.    

Kopumā saņemtas 158 aizpildītas anketas par 12 kursiem. No tām 88 
anketas ir saņemtas no bakalauru programmas studentiem (2 grupas), 52 
anketas - no maģistru programmas studentiem (divas grupas) un 18 
anketas - no inženieru programmas studentiem (viena grupa). Kopumā 
aptauja veikta 5 grupās, jo vienai un tai pašai grupai tika izmēģināti 
vairāki kursi. Piemēram, maģistru līmenī vienai grupai tika izmēģināti 4 
kursi:  2 rudens semestrī un 2 pavasara semestrī. 

Studenti nodarbības apmeklējuši pietiekoši regulāri, bet rezultāti 
atšķiras dažādām grupām. Liela daļa no studentiem apmeklējusi vismaz 
50% no nodarbībām. Bakalaura un maģistra līmeņa studentiem 
apmeklējums ir stipri labāks  - 80% vai pat 100% studentu apmeklējuši 
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vairāk kā pusi nodarbību, bet inženieru studiju grupā tikai 50% studentu 
apmeklējuši vairāk kā pusi nodarbību. 

Galvenais iemesls, kuru min studenti, kādēļ netika apmeklētas visas 
nodarbības - viņi ir bijuši aizņemti darbā (vidēji 50%), kā arī studenti 
godprātīgi atzīst, ka vienkārši nav sanācis (50%).  

Studentu vērtējums par dažādu priekšmetu saturu atšķiras. No 
bakalauru grupas studentiem tikai apmēram puse pilnīgi apmierināti ar 
priekšmeta saturu. No maģistru un inženieru grupu studentiem 60 – 75% 
(dažādiem kursiem) bija pilnībā apmierināti ar priekšmeta saturu.  

Vairākos kursos lielākā daļa studentu norāda, ka no lekcijās stāstītā 
nebija saprotamas atsevišķas lietas. Tā kursos „Signāli un sistēmas” un 
„Cietvielu elektronikas elementi” pilnīgi visu bija sapratuši tikai, 
attiecīgi, 12,5% un 16,7% maģistrantu. Kursa „Ciparu komutācijas 
sistēmas” izmēģinājuma laikā tikai 5,9% studentu atzīmē, ka visu 
sapratuši. Savukārt, kursos „Analogās un ciparu shēmas” un „Interfeisi 
un protokoli” 50-60% aptaujāto studentu atzīst, ka pilnīgi viss bija 
saprotams, kas stāstīts attiecīgajās lekcijās. 

Iemesli, kādēļ netika saprasts pilnīgi viss lekcijās stāstītais, visbiežāk 
atzīmētās atbildes ir: par maz piemēru, nepietiekošas zināšanas no 
iepriekšējiem kursiem, pārāk liels informācijas daudzums. 

Studentu viedoklis par piemēru daudzumu nodarbībās dažādos kursos 
atšķiras. Kursos „Cietvielu elektronikas elementi” un „Interfeisi un 
protokoli” 60-70% studentu atzīst, ka piemēru ir bijis pietiekoši. Kursos 
„Signāli un sistēmas” un „Ciparu komutācijas sistēmas” tikai 25-30% 
studentu uzskata piemēru skaitu par pietiekošu. Pārējos izmēģinātajos 
kursos domas dalās - puse no aptaujātajiem uzskata, ka kursos ir bijuši 
pietiekoši daudz piemēru, un otra puse uzskata, ka piemēru ir bijis par 
maz. 

Dažādos kursos studenti mācību laikā dažādā mērā izmantojuši e-
studiju materiālus. Izmantošanas intensitāte svārstās no 12% līdz pat 
97%. Šīs atšķirības varētu būt saistītas ar kursa specifiku, pasniedzēja 
izvēlēto mācību stratēģiju, pasniedzēja aktivitāti un citiem faktoriem. E-
studiju vides izmantošanas efektivitāti dažādos kursos būtu lietderīgi vēl 
papildus analizēt un veikt pieredzes apmaiņas pasākumus.  
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Vienā no kursiem („Signāli un sistēmas”) tika veikta studentu aptauja 
par kursa darba izstrādi. Liela daļa no studentiem atzīst, ka kursa darba 
vērtējums tos apmierina un visi aptaujātie atzīst, ka kursa darbs bija 
noderīgs kursa apguvē. Citos kursos labas atsauksmes ir par laboratorijas 
darbu saturu un norisi. 

Tika veikta studentu aptauja par kontroldarbu rezultātiem un to 
nepieciešamību. Vairāk kā puse studentu novērtē kontroldarbos iegūtos 
rezultātus atbilstošus savām zināšanām, kā arī atzīmē, ka kontroldarbi 
bijuši noderīgi kursa apguvē. 

Trijos kursos („Ciparu komutācijas sistēmas”, „Signāli un sistēmas” 
un „Cietvielu elektronikas elementi”) tika veikta studentu aptauja par 
eksāmenā iegūto vērtējumu. Lielākā daļa no studentiem atzīst, ka viņus 
apmierina iegūtais rezultāts. Galvenie iemesli, kādēļ eksāmena rezultāts 
atšķīrās no gaidītā, ir: studenti nebija pienācīgi gatavojušies, kļūdas 
radušās neuzmanības dēļ, kā arī netika saprasts jautājums, tādēļ atbilde ir 
nepareiza vai neprecīza.  

Gandrīz visos kursos, izņemot kursu „Attēla pārraide”, studenti 
norādījuši stundu skaitu, kas veltīts patstāvīgajam darbam bez 
pasniedzēja ārpus nodarbību laika. Nedēļā patstāvīgām studijām dažādos 
priekšmetos vidēji veltīts 1- 4 stundas.  

Trijos kursos („Ciparu komutācijas sistēmas”, „Signāli un sistēmas” 
un „Cietvielu elektronikas elementi”) studenti norāda, ka kursa 
organizācijā vislabāk patikušas strukturētās lekcijas un mācību materiāli.  

Kursu uzlabošanai studenti iesaka izmantot vairāk laboratorijas darbu, 
praktisku uzdevumu un piemēru ar iekārtu un shēmu analīzi. Studenti 
kursos vēlas saņemt vairāk informācijas par modernajām tehnoloģijām 
un attīstības tendencēm priekšmeta jomā. 

Iegūtie aptaujas rezultāti ir izplatīti Radioelektronikas institūta 
struktūrvienībās nolūkā likvidēt trūkumus. Jūtamu efektu, kā to rāda 3. 
tabula, dod arī studiju materiālu ievietošana Blackboard vidē. 

Studentu pašpārvalde arī ir iesaistījusies programmas uzlabošanā. Tā, 
piem., 2008.gada aprīlī tika rīkota diskusija ar Elektronikas un 
Telekomunikāciju studiju programmu 2.-5.kursa studentiem, diskusijā 
piedalījās arī ETF pasniedzēji un nozares darba devēju pārstāvji. 
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Diskusijas mērķis bija veidot sadarbību starp studentiem un 
pasniedzējiem, lai izveidotu ieteikumus studiju programmu optimizācijai, 
studiju kvalitātes celšanai. 

 

3. tabula. 

Eksāmena atzīmju sadalījuma izmaiņas (%) priekšmetā: 
„Elektrotehnikas teorētiskie pamati” pēc studiju materiālu ievietošanas 

Blackboard vidē (2007) 
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Diskusijas laikā notika darbs grupās, kuru galarezultāts un ieteikumi 
tika attiecināti uz studiju procesu un studentu profesionālajām iemaņām 
ārpus studijām nevis attiecināti uz studiju priekšmetu un saturu. 
Elektronikas studiju programmas studenti izteica vēlmi darboties 
laboratorijās un palīdzēt lektoriem mācību materiāla sagatavošanā ārpus 
studijām, kā arī atzina, ka studentiem pietrūkst motivācija, lai studētu 
patstāvīgi. 
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6. Akadēmiskais personāls 

6.1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas izmaiņu dinamika 

 

Atskaites periodā 2007/08.m.g. akadēmiskais personāls kā skaitliski, 
tā arī pēc kvalifikācijas līmeņiem (Dr. sc. ing., doc., as. prf., prof.) 
formāli nav mainījies (vienīgi ir pieaudzis asistentu skaits uz 
doktorantūras teorētisko daļu beigušo rēķina). Taču gan metodiskais, gan 
zinātniskais līmeņi ir paaugstinājušies, personālam piedaloties semināros, 
konferencēs, iesaistoties nozīmīgos projektos. 

Visai masveidīgi akadēmiskā personāla kvalifikācijas tika 
paaugstinātas 2006. gadā, kad aptuveni puse no Radioelektyronikas 
institūta akadēmiskā personāla tika iesaistīta ESF projektā: „RTU ETF 
akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana” aktivitātēs 
(specializētā angļu valoda, pasniegšanas metodikas, datorizētie – 
Blackboard mācību līdzekļi, stažēšanās elektronikas uzņēmumos, u.c.). 
Atskaites mācību gadā kvalifikācijas ir paaugstinātas personiski, mazāk 
kolektīvi, tomēr visai daudzskaitliski, piem., iesaistoties metodiskos 
projektos: (i) ESF projektā: „Elektronikas augstākās izglītības attīstība 
reģionos ar tālmācību metodēm „(vad. prof. G.Balodis; iesaistīti 8 
Radioelektronikas institūta (REI) pasniedzēji); (ii) ESF projektā: 
„Inovatīvi risinājumi RTU Elektrronikas studiju programmā zināšanu 
ekonomikas veicināšanai Latvija” (vad. prof. I.Slaidiņš; iesaistīti 12 REI 
pasniedzēji); (iii) ESF projektā: „Studiju programmu īstenošana un 
studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju 
ietilpīgās nozares” (vad. A.Meiers, iesaistīti 5 REI pasniedzēji). 

Visai nozīmīga ir akadēmiskā personāla kvalifikācijas 
paaugstināšanās, kas ir saistīta ar pētniecisko projektu izpildi: LZP grantu 
Z05.1646: „Radiofrekvenču elektronikas magnētisko komponentu un 
materiālu efektivitātes paaugstināšanas pētījumi” (vad. J.Jankovskis, 
iesaistīti 3 REI pasniedzēji); LZP grantu Z05.1654 „Signalu ciparu 
apstrādes metodes un algoritmi un to realizācijas problēmas integrālajās 
shēmās” (vad. P.Misāns; iesaistīti 3 REI pasniedzēji); LZP grantu 
Z05.1662 „Mikroviļņu izplatīšanās problēmas telpās” (vad. J.Semeņako; 
iesaistīti 3 REI pasniedzēji); valsts pētījumu programmu „Informācijas 
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tehnoloģiju zinātniskā bāze: Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas” 
(vad. G.Balodis; iesaistīti 7 pasniedzēji); u.c. 

 

6.2. Akadēmiskā personāla metodiskais un zinātniskais darbs 

 

Atskaites gadā akadēmiskais personāls ir turpinājis veikt gan 
metodisko darbu (organizējot un piedaloties metodiskos semināros un 
konferencēs, izstrādājot metodiskos materiālus kā §6.1 ,imētajās ESF 
metodisko izstrādņu projektos, tā arī pasniedzamo priekšmetu 
vajadzībām), gan arī zinātniskos pētījumus (galvenokārt saistības ar §6.1 
minētajiem grantiem un programmām). 

Konkrētāk, Elektronikas pamatu katedra ir organizējusi fakultātes 
mēroga četrus metodiskos seminārus par visu fakultāti aptverošo 
priekšmetu („Datormācība” – V.Zagorskis, T.Solovjova; „Elektrotehnikas 
teorētiskie  
pamati” – A.Strauts; „Ķēžu teorija” – K.Būvkalns un „Signālu teorija” – 
E.Beķeris) pasniegšanas metodiku, kuros visai detalizēti tika izanalizēta 
šo priekšmetu pasniegšana, apzinātas problēmas. 

Mācību gada laikā Blackboard vidē www.vu.lv ir publicēti: A.Strauts 
„Elektrotehnikas teorētiskie pamati” – lekciju konspekts; E.Beķeris 
„Signāli un sistēmas” – lekciju konspekta daļa; J.Jankovskis 
„Materiālzinību pamati”, tēma: Materiālu vispārīgās īpašības; 
J.Jankovskis, A.Vītols, J.Barloti, V.Teteris „Materiālzinību pamati” – lab. 
darbu apraksti; J.Jankovskis „Cietvielas elektronikas elementi” – lekciju 
konspekts, M.Strauts „Analogās iekārtas” – tēma: Tranzistoru slodzes 
taisnes, u.c. Ir arī radīti vesela virkne (vairāk par desmit) metodisko 
materiālu datorsalikumu veidā. 

Elektronikas specialitātes propogandas nolūkā ir publicēta vesela 
virkne A.Vītola populārzinātniskie raksti: 

− A.Vītols. DTV Austrijā. Sakaru Pasaule, 2007, 3, 29 – 31 lpp.; 
− A.Vītols. Digitālie filtri. DTV ATSC brīnumčips un modernas 

mikroshēmas FPGA. I daļa. Sakaru Pasaule, 2007, 3, 32 – 39 lpp.; 
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− A.Vītols. Digitālie filtri. DTV ATSC brīnumčips un modernas 
mikroshēmas FPGA. I daļa. Sakaru Pasaule, 2007, 4, 18 – 23 lpp. 

Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība atskaites gadā ir 
rezultējusies sekojošos ziņojumos konferencēs un publikācijās: 

• konferences: 
1. Vj. Gerbreders, E.Sleddevskis, V.Kolbjonoks, J.Teteris, A.Gulbis, 

Second harmonic generation in selenium-metal structures Delegate 
manual, ISNOG 2008, XVIth International Symposium on Non-
Oxide and New Optical Glasses, The Corum, Montpellier, France, 
April 20 – 25, 2008, 1 p.; 

2. D.Stepins. Performance-Analysis-Based Examination of Planar 
Spirals // Proceedings of the 4th Inter. Young Scientists Conf.: 
„Modern Issues in Radio Engineering and Telecommunications, 
RT-2008, Sevastopol (Ukraine), p. 312. 

3. referāts „Examination of Different Spread Spectrum Techniques 
for EMI Suppression in dc/dc Converters” // starptautiska 
konference „Electronics 08”, Kaunas, May 20 – 22, 2008 – 
J.Jankovskis, D.Stepins, S.Tjukovs, D.Pikulins; 

4. referāts ”Polycrystalline ferrites initial susceptibility models 
selected by their temperature dependence” // Starptautiska 
konference „Joint International Conference: Materials for 
Electrical Engineering, Bucharesti, Romania, June 16 – 17, 2008 – 
J.Jankovskis; 

5. Referāts „Performance-Analysis-Based Examination of Planar 
Spiral Inductors” // starptautiska konference Modern Issues in 
Radio Engineering and Telecommunications “RT-2008”, April 21 
– 23, Sevastopol (Ukraine) – D.Stepins.  

6. P. Misans. „Introduction into the Haar Like Transforms Based on 
Rotation Angles” – 48th Intern. Conf. RTU, Riga, Oct. 11 – 13, 
2007, Latvia. 

7. M.Terauds, G. Valters, U. Derums, N. Vasiljevskis, P. Misans. 
“Comparison of Errors for the Different Versions of FPGA Based 
CRAIMOT Basis Function Generator” – 48th Intern. Conf. RTU, 
Riga, Oct. 11 – 13, 2007, Latvia. 

8. G. Valters, P. Misans, "Initial Version of FPGA-Based CRAIMOT 
Basis Functions Generator" - The 14th IEEE International 
Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems 
MIXDES 2007, Ciechocinek, Poland, June 21-23, 2007. 

9. P. Misans, G. Valters, "Introduction Into The Parametrical 
Decomposition-Reconstruction Filters Based On Haar-Like 
Orthonormal Transforms" - The 6th Electronic Circuits and 
Systems Conference ECS'07, Bratislava, Slovakia, Sept. 6-7, 2007. 
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10. P. Misans, G. Valters, "Initial Version of FPGA-Based CRAIMOT 
Spectrum Analyzer" - The 6th Electronic Circuits and Systems 
Conference ECS'07, Bratislava, Slovakia, Sept. 6-7, 2007. 

11. P. Misans, M. Terauds, G. Valters, U. Derums, N. Vasilevskis, 
"FPGA-Based CRAIMOT Basis Function Generator" - The 25th 
IEEE Norchip Conference, Aalborg, Denmark, November 19-20, 
2007. 

12. P. Misans, U. Derums, "Introduction into the novel 
two-dimensional discrete orthogonal transforms based on rotation 
angles," presented at the 12th International Conference 
Electronics, Kaunas, Lithuania, May 18-20, 2008. 

 

• publikācijas: 
1. J.Jankovskis. Polycrystalline ferrites initial susceptibility models 

selected by their temperature dependence // Proc. Int. Joint Conf.: 
Materials for Electrical Engineering, Bucuresti, Printech 2008, 18 
- 23; 

2. J.Jankovskis, D.Stepins, S.Tjukovs, D.Pikulins. Examination of 
Different Spread Spectrum Techniques for EMI Suppresion in 
DC/DC Convertors // Electronics and Electrical Engineering, 
2008, Nr.6(86), pp. 60 – 64; 

3. D.Stepins. On the Figures of Merit for Planar Spiral Inductors // 
Sc. Proc. RTU, ser.7: Telecomm. & Electronics, 2007, v.7, 16 – 
18. 

4. M.Knite, I.Klemenoks, G.Shakale, V.Teteris. Chemical sensing 
properties of bulk nanostructured elastomer-carbon composite // 
Acta Metallurgica Slovaca, 2007, V13, 196 – 200. 

5. G. Valters, P. Misans, "Initial Version of FPGA-Based CRAIMOT 
Basis Functions Generator," presented at the 14th IEEE 
International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and 
Systems MIXDES 2007, Ciechocinek, Poland, June 21-23, 2007, 
in Conf. Proc., pp. 632-637, Digital Object ID: 10.1109/MIXDES 
2007.4286239 

6. P. Misans, G. Valters, "Introduction Into The Parametrical 
Decomposition-Reconstruction Filters Based On Haar-Like 
Orthonormal Transforms," presented at the 6th Electronic Circuits 
and Systems Conference ECS'07, Bratislava, Slovakia, Sept. 6-7, 
2007, in Conf. Proc., pp. 107-112. 

7. P. Misans, G. Valters, "Initial Version of FPGA-Based CRAIMOT 
Spectrum Analyzer," presented at the 6th Electronic Circuits and 
Systems Conference ECS'07, Bratislava, Slovakia, Sept. 6-7, 
2007, in Conf. Proc. pp., 159-164. 
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8. P. Misans, M. Terauds, G. Valters, U. Derums, N. Vasilevskis, 
"FPGA-Based CRAIMOT Basis Function Generator," presented at 
the 25th IEEE Norchip Conference, Aalborg, Denmark, November 
19-20, 2007, in Conf. Proc., 6 pages, ISBN 1-4244-1517-9/07/ 
IEEE, IEEE Catalog Number 07EX1896C. 

9. P.Misans. Introduction Into The Haar Like Transforms Based On 
Rotation Angles. Scientific Proc. of Riga Technical University, 
Ser.7: Telecommunications and Electronics, Riga, RTU, vol. 7, 
2007, pp. 7 – 13. 

10. V.Yurshevichs, J.Grizans. Determination of the magnetic spectra 
of toroidal cores // Proc. 2008 Intern. Biennial Baltic Electronics 
Conf. (BEC 2008), Tallinn, Oct. 6 – 8, 2008, 4 p.; 

11. D.Stepins. Examination of Influence of Periodic Switching 
Frequency Modulation in dc/dc Converters on Power Quality on a 
Load // Proc. 2008 Intern. Biennial Baltic Electronics Conf. (BEC 
2008), Tallinn, Oct. 6 – 8, 2008, 4 p.; 

12. J.Barloti, V.Teteris, M.Knite. „Silīcija dioksīda kārtiņu caurejošu 
poru un kompozītu elektrovadošu kanālu atklāšanas un 
reģistrācijas paņēmiens”, Latvijas Republikas patenta pieteikums 
P-07-139 no 04.12.2007. 

 

Sekojot elektronikas attīstības tendencēm pasaulē un, lai stimulētu 
jauno tehnoloģiju ienākšanu Latvijā, jaunākie sasniegumi elektronikā tiek 
atspoguļoti lekciju kursos. Diemžēl tas netiek pietiekami koordinēts. 
Turpmāk vismaz reizi mēnesī metodiskajos semināros jāapskata šī 
problēma un programmas padomei jākoordinē jaunāko elektronikas 
sasniegumu atspoguļošanu lekciju kursos un jaunu kursu radīšanu. 

Studiju procesā pēc iespējas jāsamazina neracionāli patērētais laiks. 
Studiju process jāpārorientē uz lielāku faktisko patstāvīgo studiju apjomu. 
Šai nolūkā pakāpeniski (3 - 4 priekšmeti gadā) jāapgādā studenti ar 
moderniem studiju materiāliem, jāievieš jaunākie sasniegumi pedagoģijas 
metodikā un jāliek lietā arī modernās tālmācības tehnoloģijas. 

Jāturpina studentu aptauja par studiju procesu, un iegūtā informācija 
jāizmanto studiju procesa kvalitātes uzlabošanai.  

 

7. Pašnovērtējums – SVID analīze 
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Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus, var 
izdarīt stāvokļa analīzi programmā: 

SVID analīzes tabula 

 

Stiprās puses Vājās puses 

• Ir pieredzējuši un kvalificēti 
mācību spēki; 

• Absolventi darba tirgū ir 
pieprasīti un konkurētspējīgi; 

• Bibliotēkā ir pietiekamā skaitā 
profesionālā nozares periodika; 

• Ir mūsdienu prasībām atbilstošs 
datoru parks; 

• Daudzvietu Interneta pieslēgums 
ļauj iegūt nepieciešamo 
informāciju; 

• Ir labi kontakti ar darba 
devējiem; 

• Ir pietiekams nodrošinājums ar 
informācijas tehnoloģijām; 

• Ir paaugstinātas akadēmiskā 
personāla darba algas. 

• Programma ir zinātņu ietilpīga un 
pagaidām nav populāra 
vidusskolu absolventiem; 

• Reflektantu sagatavotības līmenis 
ir būtiski neviendabīgs; 

• Maz jaunu pasniedzēju; 
• Laboratoriju aparatūra atjaunojas 

lēni; 
• Starptautiskā sadarbība 

elektronikas jomā ir stipri 
ierobežota. 

Iespējas Riski 

• Elektronikas nozare strauji 
attīstās; 

• Programmas nepārtraukts 
absolventu pieprasījums darba 
tirgū, kas turpina pieaugt; 

• Visumā labas atsauksmes no 
absolventiem un darba devējiem; 

• Sadarbība ar patērētājiem un 
sabiedrību paplašinās. 

• Reflektanti joprojām būs slikti 
sagatavoti; 

• Demogrāfiskās situācijas dēļ 
nebūs pietiekošā skaitā studēt 
spējīgu studentu; 

• Neizdosies piesaistīt jaunus 
kvalificētus (Dr. sc.) 
pasniedzējus; 

• Latvijas un pasaules ekonomiskās 
grūtības var samazināt 
pieprasījumu; 

• Kurzemes apgabalā papildus 
konkurence ar Ventspils 
augstskolu 
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Apkopojot informāciju, var teikt, ka pašreizējā periodā studiju 
programmas “Elektronika” attīstību bremzē: 

• finansējums – izglītība kopumā tomēr (it īpaši saistībā ar zinātni: 
doktorantu stipendijas, zinātniskā aparatūra, utt.) nesaņem pienācīgu 
finansējumu, kas sevišķi ir jūtams relatīvi dārgajās inženierzinātņu 
programmās; 

• sabiedriskā doma – pašreizējā periodā sabiedrībā vairāk populāras ir 
neeksaktās, neražojošās nozares; 

• reflektanti ar nepietiekamu sagatavotību inženierzinātņu studijām. 
 

Galvenās problēmas, kuras ir jārisina pirmām kārtām, ir: 

• jāpaplašina akadēmiskais personāls ar kvalificētiem pasniedzējiem 
(pilnas slodzes, pētījumus veiktspējīgiem, starptautiskā sadarbībā 
iesaistītiem); 

• jāpiesaista reflektanti ar augstāku vidējo sagatavotības līmeni. 
 

8. Priekšlikumi programmas īstenošanas 

8.1. Iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojuma priekšlikumu īstenošana 

 

Iepriekšējā pašnovērtējumā, kas sakrita ar akreditācijas procesu 2007. 
gada rudenī, bija akcentēta nepieciešamība: 

• pēc jaunu pasniedzēju kadru gatavošanas; reāli tas ir īstenojams 
tikai uz doktorantu skaita un viņu sekmīgas darbības pieauguma – 
atskaites gadā tika uzņemti četri jauni doktoranti budžeta vietās, 
otrajā un trešajā kursā mācās vēl astoņi; viena no teorētiskā kursa 
beigušiem (T.Solovjova) jau sekmīgi strādā par asistenti; tuvāko 
1...2 gadu laikā varētu tikt aizstāvēti divi promocijas darbi; 

• palielināt doktorantu skaitu, kas atskaites gadā ir realizējies; 
• turpināt vidusskolēnu „Elektronikas” olimpiādes – 2008. gada 

pavasarī notika kārtējā, jau ceturtā olimpiāde; to pavada arī 
aģitācijas darbs skolās; 

• pēc elektronikas kā profesijas propagandas uzlabošanu – kārtējām 
atvērto durvju dienām bija sagatavoti gan informatīvie materiāli, 
gan profesijas un programmu prezentācijas, gan iespēja iepazīties 
ar raksturīgām laboratorijām; ikgadējās Radiodienas pasākumos 
notiek nozares uzņēmumu un nozīmīgāko projektu prezentācijas – 
tie reljefāk parāda darba tirgus stāvokli. 
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8.2. Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai 

 

Izejot no fakta, ka pasaulē elektronika ir viena novisstraujāk 
progresējošām nozarēm, kas tagad ir iespiedusies praktiski visās 
mūsdienu sabiedrības darbības jomās, tā kā nozare, kas ar lielu pievienotu 
vērtību sevi uzrāda un progresē arī Latvijā (balstoties gan uz agrāko gadu 
sasniegumiem, gan arī jaunām, globālām tendencēm), ir jāturpina attīstīt. 
Taču elektronikas attīstību Latvijā jūtami bremzē augsta līmeņa 
profesionālo kadru trūkums. To novērst iespējams tikai ar augstākās 
izglītības tālāku attīstību šajā nozarē, jo likvidēt esošo kadru trūkumu ar 
citvalstu speciālistu piesaisti nav reāli. Tādēļ ir jāturpina attīstīt 
„Elektronikas” studiju programmas, sākot no bakalaura un maģistra 
pakāpēm līdz pat doktora līmenim. Taču programmu sekmīga attīstība, 
saistīta ar darbībām tikai universitātē, ir ierobežota – nepieciešams panākt 
augstāku eksaktās sagatavotības līmeni jau vidusskolās un augstāku 
Elektronikas nozares prestižu sabiedrībā. 

Programmas stāvokļa uzlabošanai un esošo problēmu risināšanai ir 
paredzēti šādi pasākumi: 

1. Attīstīt sadarbību ar firmām un organizācijām, kurās strādā vai 
perspektīvā varētu strādāt programmas beidzēji; 

2. Studiju procesā ieviest jaunākos sasniegumus pedagoģijas metodikā, 
tai skaitā arī modernās tālmācības tehnoloģijas; 

3. Aktivizēt pasniedzēju un studentu iesaistīšanos starptautiskos 
projektos un veicināt stažēšanos citu valstu augstskolās vai pētniecības 
centros. Tas ļautu ne tikai celt kvalifikāciju, bet arī piesaistīt 
finansējumu; 

4. Turpināt skolēnu „Elektronikas” olimpiādes, kuras ir parādījušas savu 
efektivitāti. 
Elektronikas bakalaura, maģistra un doktoru studiju programmu 

īstenošanai Rīgas Tehniskajā universitātes Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātē kopumā ir radīta nopietna intelektuāla, 
tehniskā un metodiskā bāze. 
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Pielikums 7 

Pašnovērtējuma ziņojums  
2006./07. mācību gads 
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1. Inženierzinātņu doktoru studiju programmas  
„Elektronika” mērķi un uzdevumi 

1.1. Doktoru studiju programmas mērķi 

 

Elektronikas doktorantūras programmas mērķis ir: 

• sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus elektronikā ar 
fundamentālu zināšanu bāzi, ar augstu kompetenci mūsdienu 
elektronikas jomā un spēju patstāvīgi veikt zinātniski pētniecisko, 
pedagoģisko darbu un radoši strādāt tautsaimniecībā; 

• attīstīt nepieciešamību pēc tālākas pašizglītības un spējas patstāvīgi 
sekot tālākai elektronikas, mikroelektronikas un nanoelektronikas 
attīstībai, pamatojoties uz matemātikā, fizikā un elektronikas bāzes 
kursos apgūtajām fundamentālām zināšanām. 
 

1.2. Doktoru studiju programmas uzdevumi 

 

Atbilstoši izvirzītiem mērķiem RTU Radioelektronikas institūts 
realizē sekojošus programmas uzdevumus: 

• sniegt doktorantiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās 
zināšanas elektronikā; 

• nodot jaunai zinātnieku paaudzei zināšanas zinātnes jomās, kurās  
institūtā ir uzkrāta pieredze un ir iestrādes, kā arī jaunajos 
pētniecības virzienos; 

• izkopt doktorantos nepieciešamību patstāvīgi sekot līdzi 
elektronikas attīstībai, kā arī vērtēt un pielietot jaunos elektronikas 
sasniegumus; 

• koordinēt programmas realizācijā iesaistīto struktūrvienību darbu 
tā, lai to tehnisko nodrošinājumu  varētu izmantot doktorantu 
zinātniskam darbam; 

• ar izvēles kursu un studiju virzienu palīdzību dot iespēju 
studentiem apgūt savai turpmākajai karjerai nepieciešamo 
specializāciju; 

• nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un 
mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību; 

• izkopt un veicināt starptautiskos sakarus. 
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2. Studiju programmas attīstība 

 

Elektronikas doktorantūras studiju programma ir veidota atbilstoši 
RTU Senāta lēmumiem un RTU Studiju daļas izstrādātajiem 
norādījumiem. Studiju programma ir apstiprināta RTU Radioelektronikas 
institūtā un RTU Senātā. 

 

2.1. Izmaiņas studiju programmā atskaites gadā 

 

2006/07. m.g. doktoru studiju programmā nekādas izmaiņas nav 
veiktas. Tās, ļoti iespējams, būs nepieciešams nākamajā mācību gadā, kad 
2007.g. uzņemtiem doktorantiem tiks piedāvāti viņu šaurākai 
specializācijai atbilstoši izvēles priekšmeti. 

Studiju priekšmetu sadalījumu pa grupām nosaka RTU Senāta 
2000.g.30.X. lēmums. Obligāto studiju priekšmetu programmas 
apstiprina Promociju padome. Doktorantūras studiju programma 
radioelektronikas virzienam paredz apgūt virzienam atbilstošus 
teorētiskus priekšmetus (Cietvielas elektronikas elementi, Signālu 
apstrādes teorija, Tehniskā elektrodinamika), kā arī specializācijas 
ierobežotas izvēles studiju priekšmetus: eksperimentu veikšanu 
elektronikā un datoru pielietojumus, humanitāros priekšmetus 
(svešvaloda), kā arī brīvās izvēles studiju priekšmetus 6 KP apjomā. 

 

2.2. Izmaiņas studiju programmas realizācijā 

 

Atskaites mācību gadā programmā un tās realizācijā būtiskas 
izmaiņas nav notikušas. Realizācijā tomēr noteiktas grūtības rada 
doktorantu darbības organizēšana gadījumos, kad vadītāji ir ārpus RTU. 
Tad doktoranti vairāk ir pie saviem vadītājiem, nekā fakultātē. 
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3. Programmu praktiskā realizācija; darbības  
rezultātu vērtēšana 

3.1. Studiju programmas īstenošana 

 

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistītas vairākas RTU 
struktūrvienības (it īpaši humanitāras izglītības daļā), taču tā mugurkaulu 
sastāda Radioelektronikas institūta struktūrvienības (Elektronikas pamatu 
katedra, Radioiekārtu katedra, Radioelektroniskās aparatūras 
projektēšanas un ekspluatācijas profesora grupa). 

Fakultātes pasniedzēju plaša tikšanās ar Latvijas elektronikas 
sabiedrības galvenajiem pārstāvjiem notika 2006.g. 2. oktobrī projekta 
semināra „RTU ETF akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana” 
ietvaros. Seminārā, kurā bija pārstāvēti visi nozīmīgākie elektronikas 
uzņēmumi (LEtERA, Hanzas elektronika, SAF tehnika, Arcus 
Elektronika, Valsts Radio un TV centrs, u.c.), tika izteiktas daudzas 
atziņas, kas ir noderīgas visu studiju līmeņu, bet it īpaši maģistru kā 
nākošo doktorantu apmācībai. 

 

3.2. Darbības vērtēšanas rezultāti 

 

„Elektronikas” doktoru studiju programma ir relatīvi jauna 
programma ar nelielu doktorantu skaitu (atskaites gadā: 9 – studējošie; 1 
– akadēmiskā atvaļinājumā). Tādēļ pagaidām nav iespējams sekot līdzi 
beidzēju karjerai, tos iztaujāt un vērtēt. 

Tātad vērtēšanai galvenokārt ir pakļauti patreiz programmā 
studējošie, kuru sekmes regulāri (divas reizes katru mācības semestri) tiek 
izvērtētas fakultātes Zinātnes komisijā (nereti ar RTU Doktorantūras 
daļas pārstāvju aktīvu piedalīšanos). Atkarībā no izvērtējuma rezultātiem 
doktorants tiek vai nu pilnībā atestēts (var pretendēt uz stipendijām un ES 
atbalstu), atestēts daļēji, vai arī neatestēts. Mācību plāna un pētījumu 
grafika būtiskas neizpildīšanas gadījumā doktorants tiek atskaitīts. 
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Atestācijas procesā doktorantiem ir iespējams izteikt savus argumentus 
un noskaidrot jautājumus. 

 

3.3. Veicamo pasākumu saraksts 

 

Kā galvenie veicamie pasākumi nākošā mācību gadā tiek izvirzīti 
sekojošie: 

• turpināt uzlabot doktorantu pētnieciskā darba materiāli tehnisko 
bāzi; 

• paplašināt doktoru studijām piedāvāto pētniecisko tēmu 
sarakstu (ietverot arī iespēju piesaistīt zinātniskos vadītājus 
ārpus RTU); 

• palielināt doktorantu iesaistīšanu mācību procesā; 
• vismaz vienam doktorantam aizstāvēt promocijas darbu 2008.g. 

 

4. Pašnovērtējums 

 

4.1. SVID analīze 

 

Apkopojot situāciju saistībā ar doktoru studijas procesu, var izdarīt 
stāvokļa analīzi programmā.  

SVID analīzes tabula 

 

Stiprās puses Vājās puses 

• Ir pieredzējuši un kvalificēti 
mācību spēki; 

• Ir aktuāla nepieciešamība pēc 
doktora grādu ieguvušiem 
speciālistiem; 

• Bibliotēkā ir pietiekamā skaitā 
nozares starptautiska periodika 

• Programma ir zinātņu ietilpīga un 
pagaidām nav īpaši populāra 
maģistru vidē; 

• Maģistru sagatavotības līmenis ir 
būtiski neviendabīgs; 

• Par mazu ir doktorantu kopējais 
skaits; 
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(IEEE u.c.); 
• Ir mūsdienu prasībām atbilstošs 

datoru parks; 
• Interneta pieslēgums ļauj iegūt 

starptautisku informāciju; 
• Ir pietiekams nodrošinājums ar 

informācijas tehnoloģijām; 
• Ir paaugstinātas gan akadēmiskā 

personāla darba algas, gan 
doktorantu summārās stipendijas. 

• Ir doktorantu mēģinājumi studijas 
savienot ar ārpus RTU darbu; 

• Starptautiskā sadarbība 
elektronikas jomā nav pietiekoša; 

• Piedāvāto pētniecības tēmu loks 
nav pietiekoši plašs; 

• Reālo zinātnisko vadītāju skaits ir 
visai ierobežots. 

Iespējas Riski 

• Elektronikas nozare strauji 
attīstās gan globāli, gan reģionāli; 

• Pieprasījums pēc doktoriem (Dr. 
sc.) turpina pieaugt; 

• Starptautiskā sadarbība kļūst 
plašāk pieejama; 

• Pieaug pētniecībā izmantojamā 
materiālā bāze. 

• Nebūs spējas izturēt starptautisko 
konkurenci strauji augošajā 
elektronikas nozarē; 

• Nebūs pietiekošā skaitā spējīgu 
maģistru – nākošo doktorantu; 

• Neizdosies piesaistīt jaunus, 
pasaulē (vismaz kaut cik) 
zināmus zinātniskos vadītājus 

• Pārtrūks ES finansiālais atbalsts 
un bāzes finansējums. 

 

Apkopojot un analizējot informāciju, var teikt, ka pašreizējā periodā 
galvenie riski doktoru studiju programmas “Elektronika” sekmīgai 
realizācijai ir: 

• mācību slodzes pārslodzes dēļ zemākajos studiju līmeņos (bakalauri, 
maģistri, inženieri), zinātniskiem vadītājiem ir maz laika pētniecībai; 

• šaurs ir to nozaru loks, kurā iespējami reāli pētījumi, kuri šobrīd 
globāli ir visaktuālāki; 

• mazs ir promociju darbu aistāvošo doktorantu skaits, ko nepieciešams 
būtiski palielināt; 

• relatīvi daudz ir atskaitīto doktoranti (2006/07.m.g. – četri). 
 

4.2. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde. 

 

2006/07. m.g., tāpat kā citos iepriekšējos gados, nācās cīnīties par 
doktoru studiju budžeta vietu skaita palielināšanu (kas iepriekšējos gados 
uzņemšanā pirmajā studiju gadā bija tikai 1...2 vietas). Šajā gadā 
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realizējās reāls vietu skaita pieaugums – līdz sešām vietām. Tas atļauj no 
individuālām studijām pāriet uz grupas mācībām, rada reālu doktorantu 
sabiedrību, savstarpējo kontaktēšanos. 

Atbilstoši iecerētajam, ir paaugstināta doktorantu zinātniski 
pētnieciskā darba materiālā bāze. Tā, atskaites gadā Radioelektronikas 
institūtā ir iegādāta zinātniskā aparatūra: 

 Q-metri (labuma mērītājs) MQ-1601, Meguro, Japāna – 2gab.; 
 Osciloskopi: GDS-840C – 1gab.; DSO3202A – 1gab.; 

OXO863B – 2gab.; 
 Augstfrekvences voltmetri URV55 (Rohde&Schwarz) – 2gab.; 
 Spektra analizators, R&S®FSL6 (ieskaitot piederumus); 
 FSL K91. WLAN mērījumu programmnodrošinājums spektra 

analizatoram FSL6. 
Tuvākos gados būtu vēlams iegādāties aparatūru augstāku frekvenču 

(GHz diapazona) pētījumiem (spektra un ķēžu analizatorus, speciālos 
ģeneratorus, u.c.). 

 

Kopsavilkums 

 

Doktoru akadēmiskās studijas RTU programmā „Elektronika” tikai 
tagad, lai arī vēl svārstoties, sāk nostabilizēties (pēc pārejas posma no 
studijām Elektrozinības departamentā – likvidētu 2000. gadā – uz tiešām 
studijām programmā un pakāpenisku stabilizāciju vispirms bakalauru, 
tālāk gandrīz vai izjukušajās maģistru studijās). Neskatoties uz to, ka 
joprojām doktorantūrā studējošo skaits ir mazs un promocijas darbus 
aizstāv reti, tomēr ir iezīmējušās jūtamas attīstības tendences (pieaugums 
studējošo skaitā, materiālās bāzes attīstībā, reālā gatavībā aizstāvēt 
promocijas darbus). Tas rada pārliecību, ka tuvākā laikā sagaidāmie 
jaunie „Elektronikas” doktori dos jūtamu ieguldījumu gan fakultātes, gan 
arī elektronikas zinātnes un tehnikas attīstībā. 
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Pielikums 8 

Pašnovērtējuma ziņojums  
2005./06. mācību gads 
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1. Studiju programmu mērķi un uzdevumi 

 

Programmas mērķis kopumā ir sagatavot atbilstoša līmeņa 
speciālistus elektronikā ar vispusīgām, plašām zināšanām, kas balstās 
fundamentālo zināšanu bāzi. Tas veido pamatus tālākai pašizglītībai un 
periodiskai kvalifikācijas paaugstināšanai. 

Šo mērķu realizēšanai tiek izvirzīti sekojoši programmas uzdevumi: 

• sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās 
zināšanas elektronikā; 

• radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un 
pielietot jaunos elektronikas sasniegumus;  

• ar izvēles kursu un studiju virzienu palīdzību dot iespēju 
studentiem apgūt savai turpmākajai karjerai nepieciešamo 
specializāciju; 

• izmantot studentu specializācijai programmas realizācijā iesaistīto 
katedru un profesoru grupu tehnisko nodrošinājumu un 
specializācijas izvēli orientēt galvenokārt atbilstoši fakultātes 
zinātnisko pētījumu virzieniem; 

• veicināt studentu prasmi mutiski, rakstveidā un ar modernu 
informācijas tehnoloģijas līdzekļu palīdzību izskaidrot sava darba 
rezultātus un aizstāvēt savu viedokli; 

• apgūt ekonomikas un menedžmenta pamatus elektronikas nozarē; 
• nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un 

mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību. 
   Katra studiju līmeņa konkrētāki mērķi un uzdevumi ir norādīti 

turpmākajās sadaļās: 2.1 – bakalauru studijām, 2.2 – maģistru 
studijām,2.3 – doktoru studijām. 

Izvirzīto uzdevumu izpildes kontrole balstās uz mācību un pētnieciskā 
darba periodiskām analīzēm profesoru grupās, katedrās, 
Radioelektronikas institūta Padomē. Katru gadu tiek veiktas aptaujas (it 
īpaši pirmajos kursos), kā rezultāti tiek apspriesti, analizēti un veikti 
nepieciešamie pasākumi. 

2. Studiju programmas attīstība 

 

Studiju programmu struktūra ir attēlota zīmējumā 1.zīm. 
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Kopš akreditācijas, ievērojot akreditācijas procesā izteiktos 
aizrādījumus, piemērojot Augstskolas likuma un augstākās akadēmiskās 
izglītības standarta prasības, programmā ir izdarītas izmaiņas. Ir ievēroti 
akreditācijas komisijas ieteikumi saīsināt apmācības laiku maģistru 
studiju programmā, palielināt bakalaura darba īpatsvaru apmācības 
procesā, kā arī ņemti vērā daži norādījumi par studiju programmu saturu, 
kuri nebija pretrunā ar RTU Senāta lēmumiem. 

 

 

Reflektanti 

Elektronikas bakalauru studiju programma 

Elektronikas maģistra studiju 
programma 

 

Bakalauru studiju ilgums ir 3 gadi. Maģistra studiju ilgums ir 2 gadi. 
Studiju programmu apjoms RTU tiek rēķināts kredītpunktos (KP). 
Mācību gada kopējais KP apjoms ir 40. Katram KP atbilst 16 stundas 
auditoriju vai laboratoriju nodarbības, kas veido 40%  no kopējā studiju 
apjoma. 

 

2.1. Bakalaura studiju programma 

Bakalaura studiju mērķis ir sagatavot studentu turpmākām mācībām 
maģistratūrā, inženiera studijās vai patstāvīgam darbam.  

Programmas uzdevumi ir: 

1.zīm. Shematisks studiju procesa attēlojums Elektronikas programmas 

Inženieru studijas Citas radniecīgas 
programmas 

Doktora studijas 
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• apgūt matemātiku un fiziku atbilstoši augstākās tehniskās izglītības 
prasībām; 

• apgūt programmēšanu un datoru profesionālas pielietošanas 
iemaņas; 

• apgūt elektrozinību un elektronikas pamatu priekšmetus;  
• studēt svešvalodas, ekonomiku un humanitārās izglītības 

priekšmetus. 
Ar 2002./03.m.g. elektronikas studenti mācības uzsāka pārstrukturētā 

Elektronikas studiju programmā. Pirmajā studiju gadā tiek apgūti 
pārsvarā RTU Senāta noteiktie studiju priekšmeti. Sākot ar otro gadu tiek 
apgūti inženierzinātņu, elektrozinību un elektronikas virzienu raksturojoši 
priekšmeti. 3.gadā studenti apgūst elektronikas pamatkursus, gada beigās 
aizstāv bakalaura darbu un iegūst grādu: Elektrozinību bakalaurs 
elektronikā. Ievērojot akreditācijas komisijas ieteikumu un izmaiņas LR 
MK Noteikumos, bakalaura darba īpatsvars ir palielināts no 3 KP uz 10 
KP. 2004./05.m.g. pirmo reiz tiek izstrādāti 10 KP bakalauru darbi. 

Tiesības turpināt studijas Elektronikas maģistratūrā formāli ir visu 
elektrozinību programmu bakalauriem, bet praksē citas programmas 
bakalauram studijas elektronikas maģistratūrā var apgrūtināt zināšanu 
trūkums elektronikas pamatkursos. 

 

Elektronikas programmas bakalaura studiju saturs 

Elektronikas bakalauru akadēmiskās studiju programmas ietvaros 
studenti iegūst šīs nozares izglītībai nepieciešamās pamatzināšanas. 
Teorētisko bāzi nodrošina matemātikas, fizikas, datoru zinību, vispārīgo 
inženieru zinību, elektrozinību priekšmeti, elektronikas bāzes priekšmeti, 
elektronisku shēmu un iekārtu izstrādes priekšmeti. Programmā ir iekļauti 
arī vispārējās izglītības priekšmeti. Studiju programmā izvēles priekšmeti 
ir divu veidu: ierobežotas izvēles studiju priekšmeti no iepriekš noteikta 
saraksta un brīvās izvēles priekšmeti. Ar RTU Senāta apstiprināto 
programmu var iepazīties Internetā, bet sadalījums pa nodarbību veidiem 
ir redzams pielikumā “Studiju plāni”. Būtisku vietu mācību procesā 
ieņem studiju darbu izstrāde nozīmīgākajos priekšmetos. To uzdevumi ir 
individuāli un tie ir jānoformē un jāaizstāv kā projekti. 
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Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 

Elektronikas programmas bakalaura studiju kopējais apjoms RTU ir 
121 KP un studiju ilgums ir 3 gadi. 

 

Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība 

Elektronikas bakalaura studiju programmas priekšmeti sadalījums pa 
grupām ir attēlots 1.tabulā. 

1.tabula 

    

Priekšmetu grupa 2002./03.m.g. 
uzņemšana 

Kredītpun
kti 

Procenti 

Matemātika    16 KP   13.2% 

Fizika      8 KP     6.6% 

Datoru zinības      4 KP     4.1% 

Vispārīgās inženierzinības      5 KP     4.1% 

Elektrozinības     22 KP   18.2% 

Elektronikas pamati     28 KP    23.1% 

Elektronisko shēmu un iekārtu 
izstrāde 

    13 KP    10.8% 

Vispārējās izglītības 
priekšmeti 

     10 KP      8.3% 

Brīvas izvēles studiju 
priekšmeti 

       4 KP      3.3% 

Kvalifikācijas darbs      10 KP       8.3% 
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Bakalaura darba izstrāde 

Elektronikas bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanai ir jāizpilda 
bakalaura studiju programma un jāaizstāv bakalaura darbs. Bakalaura 
darba apjoms ir 10 KP. Bakalaura darba saturs un vērtēšanas kritēriji ir 
ietverti RTU Senāta 27.10.2003.g. pieņemtā lēmumā par akadēmisko 
studiju bakalaura darba izstrādāšanu un novērtēšanu. Pamatojoties uz šo 
lēmumu Elektronikas nozares studiju padome ir izstrādājusi Elektronikas 
prasībām atbilstošu nolikumu.  

 

Humanitāro, ekonomisko, sociālo un citu zinātņu apguves izvēles 
iespējas 

Elektronikas bakalauru studiju programma sniedz iespējas apgūt arī 
vispārējas izglītības priekšmetus 10 KP. Daļa no tiem ir ierobežotas 
izvēles priekšmeti. Pie šīs grupas pieder svešvaloda, ekonomika, 
socioloģija un politiskās zinātnes.  

Bez tam studentiem tiek sniegta papildus iespēja apgūt latviešu 
valodu un nodarboties ar fizisko kultūru un sportu, ko nodrošina 
atbilstošas RTU struktūrvienības. 

 

Izmaiņas studiju programmā un tās realizācijā. 

Atskaites mācību gadā programmā un tās realizācijā būtiskas 
izmaiņas nav notikušas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu nedaudz ir 
pieaudzis (līdz 80) pirmajā kursā uzņemto studentu skaits. 

 

2.2. Maģistru studiju programma  

Maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot akadēmiski 
izglītotus speciālistus inženieru zinātņu nozarē – elektronikā, kuri var sākt 
darbu universitātēs, zinātniski pētnieciskos institūtos, firmās vai turpināt 
studijas doktorantūrā. 
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Programmas uzdevumi ir:   

• apgūt atbilstoši akadēmisko maģistra studiju prasībām dabas 
zinātņu un padziļināti elektronikas pamatu priekšmetus; 

• apgūt prasmi patstāvīgi strādāt ar CAD sistēmām un izstrādāt 
atbilstošus projektus;  

• apgūt jaunos elektronikas virzienus un pielietojumus un spēt 
orientēties tajos;  

• apgūt pedagoģiska darba uzsākšanai nepieciešamās zināšanas vai 
citiem darbības veidiem nepieciešamās ekonomiskās un 
socioloģijas zināšanas; 

• apgūt pētnieciskā darba iemaņas un veikt pētījumus izvēlētajā 
tematikā. 

Elektronikas maģistru programmai ir raksturīga iespējas studentam 
specializēties, izvēloties savai turpmākajai karjerai vispiemērotāko 
priekšmetu kopumu. Otrajā apmācību gadā ir liels izvēles priekšmetu 
īpatsvars. Izvēles priekšmetus pēc pirmā studiju gada maģistrants izvēlas 
konsultējoties ar izvēlēto maģistra darba vadītāju.  

Elektronikas maģistra studiju programmu saturs 

Elektronikas maģistra akadēmiskās studiju programmas ietvaros 
studenti apgūst dabaszinātņu un padziļināta satura elektronikas pamatu 
kursus. Teorētisko bāzi nodrošina elektronikas nozarē pielietojamās 
matemātikas un fizikas papildus nodaļu apguve, kura gan bieži ir ietverta 
speciālo priekšmetu programmās. Liela uzmanība tiek veltīta elektronisku 
shēmu un iekārtu izstrādes priekšmetiem, kuri ļauj projektēt shēmu un 
projektu novest līdz izgatavotāja firmai pasūtāmai pasūtāmajai 
dokumentācijai. Studiju programmā ir ierobežotas izvēles studiju 
priekšmeti no iepriekš noteikta saraksta un brīvās izvēles priekšmeti. Ar 
RTU Senāta apstiprināto programmu un semestru plāniem var iepazīties 
ETF web lapā www.rsf.rtu.lv . 

 

Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 

Elektronikas maģistra studiju programmas kopējais apjoms ir 81 KP 
un studiju ilgums ir 2 gadi.  
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Priekšmetu grupu apjoms un attiecība 

Programmas “Elektronika” studiju apjoms ir 81 KP. Priekšmetu 
sadalījums starp obligātiem un izvēles priekšmetiem ir apkopots 2.tabulā.  

2.tabula 

                                     

Priekšmetu grupa Elektronika  

Obligātie studiju 
priekšmeti 

       36 KP 

Ierobežotas izvēles 
priekšmeti 

        20 KP 

Brīvas izvēles priekšmeti           5 KP 

Maģistra darbs          20 KP 

 

 

Maģistra darba izstrāde 

Elektronikas maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai ir jāizpilda 
maģistra studiju programma un jāaizstāv maģistra darbs. Maģistra darba 
apjoms ir 20 KP. Izstrādātais maģistra darbs ir publiski jāaizstāv. Darba 
izvērtēšanai tiek nozīmēts recenzents, kuram ir jābūt ar zinātņu doktora 
vai habilitētā doktora grādu atbilstošajā nozarē.  Prasības attiecībā uz 
darba saturu un publisko aizstāvēšanas procedūru ir iekļautas atsevišķā 
dokumentā “Elektronikas maģistra darba rakstīšana un aizstāvēšana”. 

 

Humanitāro, ekonomisko, sociālo un citu zinātņu apguves izvēles 
iespējas 

No obligātās izvēles studiju priekšmetiem 4 KP ir atvēlēti 
pedagoģijas, psiholoģijas, ekonomiskās izglītības vai socioloģijas 
apgūšanai. Bez tam brīvās izvēles 5 KP students var izvēlēties pēc saviem 
ieskatiem no dažādām zināšanu jomām. 
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Izmaiņas studiju programmā un tās realizācijā 

Atskaites mācību gadā programmā un tās realizācijā būtiskas 
izmaiņas nav notikušas. 

 

2.3. Elektronikas doktoru studiju programmas  

Elektronikas doktorantūras programmas mērķis ir: 

• sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus elektronikā ar 
fundamentālu zināšanu bāzi, ar kompetenci elektronikas jomā un spēju 
patstāvīgi veikt zinātniski pētniecisko, pedagoģisko darbu un radoši 
strādāt tautsaimniecībā; 

• dot zināšanu pamatus tālākai pašizglītībai un spējai patstāvīgi sekot 
tālākai elektronikas attīstībai, pamatojoties uz matemātikā, fizikā un 
elektronikas bāzes kursos apgūtajām fundamentālām zināšanām. 
Uz šīs bāzes RTU Radioelektronikas institūts realizē sekojošus 

programmas uzdevumus: 

• sniegt doktorantiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās 
zināšanas elektronikā; 

• nodot jaunai zinātnieku paaudzei mūsu profesoru zināšanas 
zinātnes jomās, kurās  fakultātē ir uzkrāta pieredze un ir iestrādes, 
kā arī jaunajos pētniecības virzienos; 

• izkopt doktorantos nepieciešamību patstāvīgi sekot elektronikas 
attīstībai, kā arī vērtēt un pielietot jaunos elektronikas 
sasniegumus; 

• koordinēt programmas realizācijā iesaistīto struktūrvienību darbu 
tā, lai to tehnisko nodrošinājumu  varētu izmantot doktorantu 
zinātniskam darbam; 

• ar izvēles kursu un studiju virzienu palīdzību dot iespēju 
studentiem apgūt savai turpmākajai karjerai nepieciešamo 
specializāciju; 

• nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un 
mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību. 

 

Elektronikas doktorantūras studiju programma tiek veidota atbilstoši 
RTU Senāta lēmumiem un RTU Studiju daļas izstrādātajiem 
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norādījumiem. Studiju programma ir apstiprināta RTU Radioelektronikas 
institūtā un RTU Senātā. 

Studiju programmu apjoms RTU tiek rēķināts kredītpunktos (KP). 
Mācību gada kopējais KP apjoms ir 48.  

    

Elektronikas doktoru studiju programmas saturs 

 Studiju priekšmetu sadalījumu pa grupām nosaka RTU Senāta 
2000.g.30.X. lēmums. Obligāto studiju priekšmetu programmas 
apstiprina Promociju padome. Doktorantūras studiju programma 
radioelektronikas virzienam paredz apgūt virzienam atbilstošus 
teorētiskus priekšmetus (Cietvielas elektronikas elementi, Signālu 
apstrādes teorija, Tehniskā elektrodinamika), specializācijas ierobežotas 
izvēles studiju priekšmetus eksperimenta veikšanai elektronikā un datoru 
pielietojumam, humanitāros priekšmetus (svešvaloda), kā arī brīvās 
izvēles studiju priekšmetus 6 KP apjomā.    

 

Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 

Radioelektronikas doktora studiju programmas kopējais apjoms ir 144 
KP un studiju ilgums ir 3 gadi. 

 

Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība 

 Radioelektronikas doktora studiju programmas priekšmeti ir sadalīti 
sekojošās daļās: 

  A Obligātie elektronikas studiju priekšmeti                             15 KP 
(10.4%) 

  B  Ierobežotas izvēles specializācijas studiju priekšmeti          15 KP 
(10.4%) 

  C Brīvas izvēles studiju priekšmets       6 KP  ( 
4.2%) 
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  D Humanitārās izglītības izvēles studiju priekšmeti     6 KP (  
4.2%) 

  E Doktora darba izstrāde                                                           102 KP 
(70.8%)   

 

Specializācijas kursi ir pieskaitāmi pie ierobežotas izvēles 
priekšmetiem. Ierobežotas izvēles priekšmetus doktorants izvēlas pēc 
zinātniskā vadītāja ieteikuma.  

Katra studenta veicamie darbi tiek ietverti individuālā plānā. Šeit 
obligāti tiek paredzēta arī pedagoģiska prakse. 

 

Doktora darba izstrāde 

Elektronikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai ir jāizpilda doktora 
studiju programma un jāaizstāv doktora darbs. Doktora darba apjoms ir 
102 KP.  

Doktora darba izstrādei tiek lietotas RTU Radioelektronikas institūta 
struktūrvienību zinātniskās un mācību laboratorijas ar to rīcībā esošo 
tehnisko nodrošinājumu, datoriem,  programmatūru un jaunāko 
zinātnisko literatūru. 

Doktora darba saturs un vērtēšanas kritērijus un nosaka Valsts 
Zinātniskās Kvalifikācijas komisija (VZKK). Promocijas kārtību un 
kritērijus nosaka VZKK izstrādātie un Latvijas Republikas Ministru 
kabineta apstiprinātie noteikumi (1999.g.6.IV) un RTU Senāta 2003.g. 
31.III. apstiprinātais ”Nolikums par doktora zinātniskā grāda piešķiršanu 
Rīgas Tehniskajā universitātē”. Saskaņā ar šiem noteikumiem “doktora 
zinātnisko grādu piešķir par sevišķi nozīmīgu, oriģinālu, patstāvīgi veiktu 
zinātniskās kvalifikācijas darbu, kas ir vērtējams kā būtisks ieguldījums 
attiecīgas zinātnes nozares attīstībā”. Tiek prasīts, lai promocijas darba 
rezultāti būtu publicēti vismaz 5 rakstos vispāratzītos recenzējamos 
zinātniskos žurnālos, kas iekļauti padomes apstiprināto zinātnisko 
izdevumu sarakstā. Par promocijas darba rezultātiem ir jāziņo vismaz 2 
starptautiskās konferencēs. Darbu aizstāvēšanai var iesniegt kā 
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disertāciju, tematiski vienotu zinātnisku darbu apkopojumu vai 
monogrāfiju. Izstrādātais darbs vispirms ir jāiesniedz VZKK izvērtēšanai. 
Ja VZKK vērtējums ir pozitīvs (negatīva vērtējuma gadījumā darbs ir 
jāpārstrādā), tad VZKK nosūta darbu izvērtēšanai neatkarīgam 
starptautiskam ekspertam. Tikai pēc tam Promociju padome (tās sastāvu 
apstiprina Latvijas Zinātņu Padome) nozīmē 3 oficiālus recenzentus un 
organizē publisku aizstāvēšanu. Darba izvērtēšanu un aizstāvēšanu 
nosaka RTU Senāta 2003.g. martā apstiprinātais “Nolikums par doktora 
zinātniskā grāda piešķiršanu Rīgas Tehniskajā universitātē”, kurš 
pamatojas uz LR Ministru kabineta un Latvija Zinātnes padomes 
lēmumiem. 

 

Izmaiņas studiju programmā un tās realizācijā 

Atskaites mācību gadā programmā un tās realizācijā būtiskas 
izmaiņas nav notikušas. 

 

2.4. Elektronikas studiju programmu atbilstība akadēmiskās 
izglītības standartam 

  Ar 2002./03.m.g. uzsāktās akadēmiskās bakalaura un maģistra 
studiju programmas atbilst LR Ministru kabineta 2002.g.3.I. dokumentam 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. 

 

3. Programmu praktiskā realizācija; darbības rezultātu vērtēšana 

 

3.1. Studiju programmu īstenošana 

 

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistītas daudzas RTU 
struktūrvienības (it īpaši pirmajos studiju gados), taču tā mugurkaulu 
sastāda Radioelektronikas institūta struktūrvienības (Elektronikas pamatu 
katedra, Radioiekārtu katedra, Radioelektroniskās aparatūras 
projektēšanas un ekspluatācijas profesora grupa). 
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Studiju programmas īstenošanas efektivitāte skaitliski parādās 
absolventu daudzumā (bakalauri – 18, maģistri – 6, doktori – 0). 
Programmu atsevišķu priekšmetu pasniegšanas problēmas atsedzas 
studentu aptaujās: gan plašajās, ko rīko RTU Mācību daļa, gan arī 
vietējās (ieskaitot studentu pašpārvaldes rīkotās). 

Attiecībā uz jaunuzņemamo studentu informēšanu un motivēšanu 
nozīmīgu ieguldījumu dod vidusskolniekiem rīkotās olimpiādes 
„Elektronika”. Tikpat nozīmīgas ir tiešās tikšanās vidusskolās (atskaites 
gadā visvairāk Kurzemē, bet dažās skolās arī Vidzemē un Latgalē). 

    

3.2. Darbības vērtēšanas rezultāti 

 

RTU mācību daļas rīkotajās plašajās fakultātes studentu aptaujās tika 
aptverti daudz jautājumu. Parādījās, piem., ka vairākos priekšmetos nav 
pietiekams metodiskais nodrošinājums valsts valodā (piem., Eelektrībā 
un magnētismā), ka virknē priekšmetu (piem., Fizika, Matemātika) 
studenti nespēj sekot līdzi izklāstam. 

Studentu pašpārvaldes aptaujās tika noskaidroti gada labākie 
pasniedzēji fakultātē (doc. K.Brīvkalns, doc. A.Strauts, prof. 
J.Jankovskis). 

Fakultātes pasniedzēju plaša tikšanās ar fakultātes absolventu 
galvenajiem darba devējiem notika 2006.g. 2. oktobrī projekta semināra 
„RTU ETF akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana” ietvaros. 
Seminārā, kurā bija pārstāvēti visi nozīmīgākie darba devēji (LEtERA, 
Hanzas elektronika, SAF tehnika, Arcus Elektronika, Valsts Radio un TV 
centrs, u.c.), tika izteiktas daudzas atziņas. Tā, piem., tika atzīmēts, ka 
„īstā apmācība sākas tikai ražošanā” (V.Aišpurs), ka „vajadzētu vairāk 
vispārizglītojošo kursu” (D.Liepkalns), ka līmenim ir jābūt tādam, lai 
„spētu sekot tehnikas attīstībai” (M.Rutks) , utt. 

Šo daudzo aptauju un tiešo kontaktu uzrādīto problēmu jomā ir 
uzsāktas attiecīgās darbības. Tā, piem., priekšmetā „Elektrība un 
magnētisms” ir sagatavoti izdošanai vairāki metodiskie materiāli, tie kļūst 
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pieejami Internetā. Specializētajos priekšmetos īpaši akcenti tiek likti uz 
fundamentālām parādībām un sakarībām, utt. 

 

3.3. Veicamo pasākumu saraksts 

 

Kā galvenie veicamie pasākumi nākošā gadā tiek izvirzīti sekojošie: 

• bakalauru studiju trešajā gadā izdarīt izmaiņas 5. un 6. semestra 
plānā tā, lai darbs pie „Bakalaura darba” sāktos jau Rudens 
semestrī; 

• pilnveidot  metodisko nodrošinājumu (piem., priekšmetos: 
„Elektrība un magnētisms”, „Elektriskie mērījumi”, u.c.; 

• rast risinājumus problēmām, kas parādās saistībā ar 
priekšmetiem: „Fizika”, „Matemātika”; 

• turpināt rīkot olimpiādes „Elektronika” vidusskolniekiem, kā 
arī klātienes tikšanās viduusskolās. 

 

4. Pašnovērtējums 

4.1. SVID analīze    

Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus, var 
izdarīt stāvokļa analīzi programmā.  

SVID analīzes tabula 

 

Stiprās puses Vājās puses 

• Ir pieredzējuši un kvalificēti 
mācību spēki; 

• Absolventi darba tirgū ir 
pieprasīti un konkurētspējīgi; 

• Bibliotēkā ir pietiekamā skaitā 
nozares periodika; 

• Ir mūsdienu prasībām atbilstošs 
datoru parks; 

• Interneta pieslēgums ļauj iegūt 
informāciju; 

• Programma ir zinātņu ietilpīga un 
pagaidām nav populāra 
vidusskolu absolventiem; 

• Reflektantu sagatavotības līmenis 
ir būtiski neviendabīgs; 

• Maz jaunu pasniedzēju; 
• Laboratoriju aparatūra atjaunojas 

lēni; 
• Starptautiskā sadarbība 

elektronikas jomā ir stipri 

 165



• Ir labi kontakti ar darba devējiem;
• Ir pietiekams nodrošinājums ar 

informācijas tehnoloģijām; 
• Ir paaugstinātas akadēmiskā 

personāla darba algas. 

ierobežota. 

Iespējas Riski 

• Elektronikas nozare strauji 
attīstās; 

• Programmas nepārtraukts 
absolventu pieprasījums darba 
tirgū, kas turpina pieaugt; 

• Labas atsauksmes no 
absolventiem un darba devējiem; 

• Sadarbība ar patērētājiem un 
sabiedrību paplašinās. 

• Reflektanti joprojām būs slikti 
sagatavoti; 

• Nebūs pietiekošā skaitā spējīgu 
studentu; 

• Neizdosies piesaistīt jaunus 
kvalificētus (Dr. sc.) 
pasniedzējus. 

 

Apkopojot informāciju, var teikt, ka pašreizējā periodā ir 
izveidojušies daži nelabvēlīgi faktori studiju programmas “Elektronika” 
realizācijai: 

• izglītība kopumā tomēr nesaņem pienācīgu finansējumu, it sevišķi 
relatīvi dārgajās inženierzinātņu programmās; 

• pašreizējā periodā sabiedrībā populāras ir neražojošas, netehniskas 
nozares. 

Galvenās problēmas, ar kurām nākas saskarties šobrīd, ir: 

• nepietiekošais programmas finansiālais nodrošinājums (alga, tehnikas 
atjaunošana, studentu stipendijas); 

• nepietiekams nodrošinājums ar kvalificētiem pasniedzējiem ( 
kvalifikācijas celšana, starptautiska sadarbība, speciālistu 
piesaistīšana); 

• patreizējo reflektantu vidējais sagatavotības līmenis nav pietiekošs. 
 
4.2. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde. 

 

Atskaites gadā programma kopumā ir realizēta sekmīgi: ir izpildīts 
absolventu plāns (~20 bakalauri, ~10 maģistri, bet diemžēl, nav doktoru). 
Piedalīšanās plānotajos specialitātes aģitācijas pasākumos (vidusskolās, 
skolnieku olimpiādē „Elektronika”, intervijas presē, atvērto durvju 
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dienās, u.c.) ir radījuši apstākļus, ka uz pirmā kursa budžeta studiju 
vietām ir jau konkurss (lai gan ieskaitīto sagatavotības līmenis vēl 
joprojām ir izteikti nevienāds, dažkārt eksaktām studijām neatbilstošs). 

Programmas realizācijai atvēlētais finansējums ir audzis. Bet 
patreizējais galvenais finansējums – valsts budžets nav pietiekams: tas 
gan ir ļāvis saglabāt kvalificēto pasniedzēju kodolu, bet neatļauj ne 
būtisku mācību procesa, ne arī zinātnes attīstību. Zināmu budžeta 
pieaugumu nākotnē var prognozēt, izejot no tā, ka visas galvenās 
politiskās partijas uzsver izglītības prioritāti. Jau tagad RTU 
struktūrvienībām sāk plānot līdzekļi literatūras un aparatūras iegādei. 
Sākot ar atskaites gadu būtisks finansiāls atbalsts tiek sniegts 
doktorantūrā studējošiem. 

Akadēmiskais personāls 

Akadēmiskais personāls strādā ar pārslodzi, lai nopelnītu iztikas 
līdzekļus vai meklē papildus darbu ārpus fakultātes. Akadēmiskā 
personāla sastāvā ir maz gados jaunu pasniedzēju un programmas 
turpmākai pastāvēšanai tas noteikti jāatjauno. Pensijas vecumu jau 
sasnieguši vai nākamajos 6 gados sasniegs 20 pasniedzēji. Prognozējot, 
ka turpmāk studentu skaits programmā vismaz nedaudz pieaugs, 
nākošajos 6 gados jāpiesaista vismaz 10 jauni pasniedzēji. Šobrīd 
programmā ir 13 doktoranti, bet tikai daži no viņiem izrāda interesi par 
zinātniski-pedagoģisko darbu.  

Problēmas risinājuma shēma varētu būt šāda. 

1. Nodrošināt akadēmiskajam personālam pievilcīgas algas. Tas cels 
prestižu un radīs interesi sabiedrībā par zinātnisko un pedagoģisko 
darbu. 

2. Piesaistīt jaunus un perspektīvus nozares speciālistus, kuriem ir spējas 
un interese par pedagoģisko darbu, doktorantūras studijām un 
pasniedzēja darbam uz nepilnu slodzi. 

3. Palielināt budžeta finansēto vietu skaitu doktorantūrā. 
Papildus šiem pasākumiem ir jāaktivizē pasniedzēju iesaistīšana 

starptautiskos projektos un jāveicina stažēšanās citu valstu augstskolās 
vai pētniecības centros. Tas ļautu ne tikai celt kvalifikāciju, bet arī 
piesaistīt finansējumu. 
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Elektronikas nozares straujās attīstības dēļ programmas realizācijas 
tehniskie līdzekļi strauji noveco un to atjaunošanai vajadzīgi ievērojami 
finansu resursi. Ja programma nesaņems nepieciešamo finansējumu no 
valsts budžeta, tad nākošajos 5 gados papildus risinājumi varētu būt: 

• slēgt līgumus par noteikta virziena speciālistu sagatavošanu ar 
ieinteresētajām firmām un ar firmu atbalstu iekārtot nepieciešamās 
mācību laboratorijas; 

• slēgt sadarbības līgumus ar firmām par viņu tehniskās infrastruktūras 
izmantošanu laboratorijas darbu veikšanai un praksēm. 
Studiju procesa uzlabošanai ir plānots paplašināt elektronikas nozares 

licenzētās programmatūras iegādi ( pašlaik daudzu laboratorijas un 
studiju darbu izstrādāšana notiek uz firmu piedāvāto novērtēšanas 
programmu bāzes, kuru iespējas ir ierobežotas). 

Šobrīd studentu atsauksmes par programmu kopumā ir labas. Tādas ir 
arī absolventu un darba devēju atsauksmes. Pašlaik studentu skaits 
programmā ir ļoti atšķirīgs pa studiju gadiem: visvairāk pirmajā kursā 
(tika uzņemti 80), bet būtiski mazāk otrajā un trešajā studiju gadā. 
Aptaujas liecina, kā lielā atbiruma cēlonis galvenokārt ir nepietiekamā 
sagatavotība vidusskolu beidzot. Lai galvenokārt uzņemtu motivētus 
studentus, ir jāturpina aģitācijas darbs. 

Bez atvērto durvju dienām, piedalīšanās izstādēs un reklāmas 
lapiņām, jāveic arī citi propagandas pasākumi.  

Tādi varētu būt: 

• pārveidot un uzturēt fakultātes WWW lapu tā, lai piesaistītu jaunu 
cilvēku uzmanību; 

• katru gadu veikt 2 - 3 aģitācijas pasākumus skolās ar fizikas, 
matemātikas un tehnisko ievirzi. 

• Jāturpina skolēnu „Elektronikas” olimpiādes. 
Jāatbalsta stipendiju palielināšana un jāpopularizē studiju kredītu 
izsniegšana studentiem. Tas ļautu viņiem pilnvērtīgi studēt. Pēc iespējas 
perspektīvākie studenti ir jāiesaista fakultātē veicamajos līgumdarbos un 
pētnieciskos darbos par samaksu. 

Jāveicina studentu mobilitāte Eiropas Savienības programmas 
“ERASMUS” un citu programmu ietvaros. 
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Sadarbība ar absolventiem un patērētājiem 

 

Jāaktivizē kontakti ar firmām un citām organizācijām, kurās strādā un 
perspektīvā varētu strādāt programmas absolventi (SAF-tehnika, Hanzas 
elektronika,  
Radiotehnika-RRR, Latvijas Radio un Televīzijas Centrs, Latvijas Radio 
un Latvijas Televīzija, Lattelekom, Latvijas Mobilais Telefons un u.c.). 

Gada laikā veicamas šādas darbības: 

• jāizzina firmu vajadzības pēc speciālistiem nākotnē; 
• jāsāk sistematizēta programmas beidzēju apzināšana, kuri strādā 

specialitātē un jāveido attiecīga datu bāze; 
• jānoskaidro, kādas zināšanas un prasmes mūsu absolventiem šobrīd 

pietrūkst amata pienākumu sekmīgai veikšanai un tālākai attīstībai. 
 

Studiju process 

 

Sekojot elektronikas attīstības tendencēm pasaulē un, lai stimulētu 
jauno tehnoloģiju ienākšanu Latvijā, jaunākie sasniegumi elektronikā tiek 
atspoguļoti lekciju kursos. Diemžēl tas netiek pietiekami koordinēts. 
Turpmāk vismaz reizi mēnesī metodiskajos semināros jāapskata šī 
problēma un programmas padomei jākoordinē jaunāko elektronikas 
sasniegumu atspoguļošanu lekciju kursos un jaunu kursu radīšanu. 

Studiju procesā pēc iespējas jāsamazina neracionāli patērētais laiks. 
Studiju process jāpārorientē uz lielāku faktisko patstāvīgo studiju apjomu. 
Šai nolūkā pakāpeniski (3 - 4 priekšmeti gadā) jāapgādā studenti ar 
moderniem studiju materiāliem, jāievieš jaunākie sasniegumi pedagoģijas 
metodikā un jāliek lietā arī modernās tālmācības tehnoloģijas. 

Jāturpina studentu aptauja par studiju procesu, un iegūtā informācija 
jāizmanto studiju procesa kvalitātes uzlabošanai.  

Kopsavilkums 

Akadēmiskās studijas RTU programmā “Elektronika” ļauj sasniegt 
noformulētos mērķus bakalaura un maģistra līmeņa studijās. Programmas 
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ir pakļautas praktiski ikgadējām korekcijām, kā cēloņi ir gan noteikti 
RTU Senāta un valdības lēmumi, gan arī nepieciešamība reaģēt kā uz 
vietējām, tā arī uz pasaules elektronikas nozares straujajām un globāli 
saistītām izmaiņām.  

Programmas atbilst arī daudzveidīgajam darba piedāvājuma tirgum 
Latvijā. 

Galvenās problēmas ar kurām nākas saskarties šobrīd ir: 

• nepietiekamais programmas finansiālais nodrošinājums; 
• grūtības ar jaunu kvalificētu pasniedzēju piesaistīšanu. 

Programmas un tās realizācijas analīzes gaitā ir izkristalizējušās gan 
to stiprās, gan vājās puses. 

Stiprās puses:   

• mācību spēkiem ir ilggadēja pieredze un augsta kvalifikācija 
elektronikas pamatpriekšmetu pasniegšanā; 

• reālais studentu skaits uz vienu pasniedzēju vecākos kursos ļauj 
nodrošināt individualizētu pieeju studentu apmācībā; 

• studentu un beidzēju atsauksmes par studiju programmas realizāciju ir 
pozitīvas; 

• darba tirgū elektronikas programmas studenti ir ļoti pieprasīti; 
• datoru parks ir mūsdienu prasībām atbilstošs; 
• pasniedzēji sekmīgi piedalās zinātniski - pētniecisko darbu izpildē; 
• parādās (pagaidām gan nelielā skaitā) moderna mēraparatūra. 
 

Vājās puses: 

• vairums pasniedzēju ir vecāki par piecdesmit gadiem;  
• laboratorijas aparatūra pārsvarā nav moderna ( tā tomēr atļauj 

demonstrēt un mērīt nepieciešamos lielumus); 
• studenti nav pietiekami nodrošināti ar mācību literatūru, it sevišķi 

latviešu valodā; 
• gan studenti, gan pasniedzēji maz ir iesaistīti ar elektroniku saistītos 

starptautiskos projektos; 
• daudzi studenti cenšas studijas savienot ar darbu, kas apgrūtina un 

paildzina studijas (tomēr tas atļauj iegūt papildus darba iemaņas). 
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Paredzēti šādi pasākumi šo problēmu risināšanai un programmas 
stāvokļa uzlabošanai: 

5. Attīstīt sadarbību ar firmām un organizācijām, kurās strādā vai 
perspektīvā varētu  

     strādāt programmas beidzēji. 

6. Studiju procesā ieviest jaunākos sasniegumus pedagoģijas metodikā, 
tai skaitā arī modernās tālmācības tehnoloģijas. 

7. Aktivizēt pasniedzēju un studentu iesaistīšanos starptautiskos 
projektos un veicināt stažēšanos citu valstu augstskolās vai pētniecības 
centros. Tas ļautu ne tikai celt kvalifikāciju, bet arī piesaistīt 
finansējumu. 

8. Turpināt skolēnu „Elektronikas” olimpiādes, kuras ir parādījušas savu 
efektivitāti. 

 

Elektronikas bakalaura, maģistra un doktoru studiju programmu 
realizācijas nepieciešamību Rīgas Tehniskajā universitātē nosaka gan 
elektronikas straujie attīstības tempi un tās būtiska iespiešanās 
visdažādākās dzīves jomās kā Latvijā tā arī visā pasaulē kopumā, gan arī 
šeit radītā tehniskā un metodiskā bāze. 
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Pielikums 9 

Pašnovērtējuma ziņojums  
2004./05. mācību gads 
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Pielikums 10 

AIKNC pieprasītā trūkstošā informācija 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Doktorantu mācību programmā ir iekļauts priekšmets REA700 Zinātniskais seminārs 6 KP 
apjomā (sk. Pielikumu 3). Semināra tēmu izvēle ir brīva un doktorantiem ir iespējams un pat 
ļoti vēlams pieteikt semināriem viņus interesējošas tēmas. Parasti doktoranti semināros uzstājas 
par tēmām, kas tieši saistītas ar promocijas darba izstrādi. Gatavošanās semināriem palīdz labāk 
un dziļāk izprast ar viņu zinātnisko tēmu saistītos jautājumus, attīsta uzstāšanās un diskusiju 
iemaņas. Šajos semināros ar ziņojumiem vairakkārt uzstājās 2. kursa doktoranti D. Pikuļins, S. 
Tjukovs, A. Āboltiņš, S. Vdovins. Tie doktoranti, kas saņem ESF atbalstu (D. Pikuļins), visumā 
ļoti efektīvi izmanto atbalsta atvēlētos līdzekļus dalībai starptautiskās zinātniskās konferencēs. 
Tas sniedz nenovērtējamu pieredzi, lai iekļautos starptautiskajā zinātniskajā apritē un 
pilnveidotu savu zinātnisko rezultātu prezentācijas prasmi. 

Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisms 

Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība ir aprakstīta pašnovērtējuma 
ziņojumā par 2009/10.m.g (sk. 4. Sadaļu). 
Doktorantiem par paveikto darbu regulāri ir jāatskaitās RTU doktorantūras daļai. Tiem 
doktorantiem, kas saņēma Eiropas sociālā fonda atbalstu, atskaites par plāna izpildi bija 
jāiesniedz par katru kvartālu. Atskaites atbilstību īstenībai un plāna izpildi apstiprina attiecīgā 
doktoranta vadītājs. Atskaite ietver sekojošas pozīcijas: 

• eksāmeni un ieskaites, 
• zinātniskās publikācijas, 
• dalība konferencēs ar ziņojumiem un stenda referātiem, 
• pedagoģiskais darbs RTU, 
• promocijas darba gatavības pakāpe, 
• vadītāja vērtējums.  
Katra mācību gada beigās notiek doktorantu atestācija, kurā piedalās doktoranti, viņu 

vadītāji, fakultātes dekāna vietnieks zinātniskajā darbā un RTU doktorantūras daļas vadītājs. 
Atestācijas rezultātus apstiprina fakultātes Zinātniskā komisija un RTU doktorantūras daļa. 
Nesekmīgie doktoranti tiek atskaitīti no doktorantūras. Fakultātes Zinātniskā komisija katru 
kvartālu lēma arī par Eiropas sociālā fonda atbalsta piešķiršanu doktorantiem un sastādīja 
pretendentu ranga sarakstu. Zinātniskā komisijas lēmumi tiek atspoguļoti attiecīgās sēdes 
protokolā. Izstrādātais promocijas darbs doktorantiem vispirms ir jāreprezentē 
Radioelektronikas institūta zinātniskajā seminārā. Pozitīva novērtējuma gadījumā darbs tiek 
virzīts tālākai izskatīšanai RTU promocijas padomē P08. Ja arī tur darbs tiek akceptēts, tad to 
oficiāli drīkst iesniegt promocijas padomē aizstāvēšanai.  

 
Studiju programmas un tajā iekļauto priekšmetu apraksts 

 
Studiju programmas, tās obligātās daļas, obligātās izvēles daļas un brīvās izvēles daļas apjoms, 
kā arī tajā iekļauto kursu apraksti ir doti Pielikumā 3. 
Eksāmenu un ieskaišu vērtēšanai programmas priekšmetos tiek izveidota eksaminācijas 
komisija vismaz 3 cilvēku sastāvā. Katrs komisijas loceklis dod savu vērtējumu. Galīgais 
vērtējums ir vidējais no visu komisijas locekļu vērtējuma. Tādējādi tiek panākta vērtējuma 
objektivitāte. 
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Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas doktorantūras 

programmas 

RTU ir vienīgā augstskola Latvijā, kurā (Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē) tiek 
realizēta akadēmiskā doktoru studiju programma „Elektronika”. Citās augstskolās Latvijā 
šādas programmas nav. Vislielākā līdzība minētajai programmai ar doktora studiju 
programmu „Telekomunikāciju un datoru tīkli”.  
Sadarbība ar ārvalstu augstskolām ir aprakstīta pašnovērtējuma ziņojumā par 2009/10.m.g 
(sk. 3.5. sadaļu). Programmas „Elektronika” doktoranti regulāri piedalās ikgadējās 
starptautiskajās elektronikas konferencēs Kauņā (atskaites periodā maijā mēnesī „Elektronics 
– 2010”), jo ir noslēgts sadarbības līgums ar Kauņas Tehnisko universitāti un ik pa pāris 
gadiem Tallinā („Biennial Baltic Elektronics Conference”), tādējādi realizējot sadarbību ar 
Tallinas Tehnisko universitāti. 

Absolventu aptaujas 

Jautājums ir aprakstīta pašnovērtējuma ziņojumā par 2009/10.m.g (sk. 4. Sadaļu). Papildus tur 
minētajam, jāatzīmē sekojošais: 

• Ir ierobežota pieeja zinātniskajai literatūrai. Kaut gan RTU bibliotēka laiku pa laikam 
it kā nodrošina pieeju pilna teksta rakstiem daudzos zinātniskajos žurnālos, liela daļa 
rakstu ir pieejama tikai par maksu. 

• Daļa doktorantu uzskata, ka 3 gadi promocijas darba izstrādei ir par maz un ka šo 
periodu vajadzētu pagarināt. 

• Var vēlēties labāku nodrošinājumu ar eksperimentālo zinātnisko aparatūru.  

Informācija par tāda paša līmeņa līdzīgām akreditētām studiju programmām Latvijā 

RTU ir vienīgā augstskola Latvijā, kurā (Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē) tiek 
realizēta akadēmiskā doktoru studiju programma „Elektronika”. Citās augstskolās Latvijā 
šādas programmas nav. Vislielākā līdzība minētajai programmai ar doktora studiju 
programmu „Telekomunikāciju un datoru tīkli” (sk. zemāk), kura arī tiek realizēta RTU 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē. 

Studiju programma "Telekomunikāciju un datoru tīkli" 

Vispārīgā informācija  

Šifrs:  REDC2   
Nosaukums:  Telekomunikāciju un datoru tīkli   
Nozare:  Telekomunikācijas   
Studiju līmenis:  Doktora studiju programmas   
Struktūrvienība:  13100 Telekomunikāciju institūts   
Studiju vieta:  Rīga   
Studiju apjoms:  192 kredītpunkti   
Iegūstamais grāds un kvalifikācija:  inženierzinātņu doktors   
Iepriekšējā izglītība:  inženierzinātņu maģistrs telekomunikācijās vai tam pielīdzinātā 
izglītība   
Akred. lapas vai licences Nr.:  Programma akreditēta no 08.06.2004 līdz 31.12.2010, 

akreditācijas lapa Nr. 023-692   
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Programmas direktors:  Lauks Gunārs   
Studiju veids:  Pilna laika (dienas)   
Studiju ilgums gados:  4.0   

Programmas saturs  

Kods Priekšmets Kredītpunkti

A Programmas obligātie priekšmeti 15 

RDE602 Signālu pārraides teorija 15 

B1 Specializējošie priekšmeti 47 

RDE601 Virzošo sistēmu elektrodinamika 10 

RAE601 Datoru tehnoloģijas telekomunikācijās 10 

RDE603 Optiskās virzošās sistēmas 5 

RAE602 Mobilās sakaru sistēmas 5 

 Telekomunikāciju tīklu teorija 5 

 Zinātniskais seminārs 6 

C Brīvās izvēles priekšmeti 6 

E Gala / valsts pārbaudījums 130 

 

A sadaļas priekšmets „Signālu pārraides teorija” (15 KP) rezonē ar programmas 
„Elektronika” (sk. Pielikums 3) A sadaļas priekšmetu  „Signālu apstrādes teorija” (5 KP). B1 
sadaļas priekšmets „Virzošo sistēmu elektrodinamika” (10 KP) rezonē ar programmas 
„Elektronika” A sadaļas priekšmetu  „Tehniskā elektrodinamika” (5 KP). B1 sadaļas 
priekšmets „Datoru tehnoloģijas telekomunikācijās” (10 KP) rezonē ar programmas 
„Elektronika” B1 sadaļas priekšmetu  „Elektrodinamikas skaitliskās metodes un 
programmatūra” (10 KP). B1 sadaļas priekšmets „Mobilās sakaru sistēmas” (5 KP) rezonē ar 
programmas „Elektronika” B1 sadaļas priekšmetu  „Mobilās sakaru sistēmas” (5 KP). B1 
sadaļas priekšmets „Telekomunikāciju tīklu teorija” (5 KP) rezonē ar programmas 
„Elektronika” B1 sadaļas priekšmetu  „Elektroniskās tehnoloģijas” (15 KP). Abās 
programmās ir priekšmets „Zinātniskais seminārs” (6 KP). Ievērojot abu minēto programmu 
līdzību, programmas „Elektronika” likvidācijas gadījumā, studējošie var turpināt studijas 
programmā „Telekomunikāciju un datoru tīkli”.  
 

Salīdzinājums ar divām Eiropas valstu  augstskolu doktoru studiju programmām 
 
Salīdzināšanai tika aplūkota PhD studiju programma, kas tiek realizēta Zviedrijas KTH Royal 
Institute of Technology (universitāte, kas bāzēta Stokholmā). Electrical Engineering skolā (sk. 
http://www.kth.se/en/ees/utbildning/forskarutbildning), sākot ar 2010. gadu  tiek piedāvātas 
PhD studijas sekojošās jomās: 
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• Telecommunication 
• Electrical Systems 
• Electromagnetic Theory 
• Electrical Measurements 
• Industrial Information and Control Systems 
• Signal Processing 
• Acoustic Signal Processing 
• Physical Electrotechnology 

Katrā no augstāk minētajām jomām tiek  veikti pētījumi vairākos virzienos, Attiecīgajās 
pētniecības grupās tiek iesaistīti arī PhD studenti. Iespējamo pētniecības tēmu skaits ir 
ievērojami lielāks nekā tas ir RTU programmas „Elektronika” gadījumā. Līdzīgi kā pie mums 
studentiem, kas strādā pie doktora disertāciju izstrādes, ir jānoklausās vairāki mācību kursi, 
par kuru izvēli students vienojas ar savu vadītāju. Šie kursi tiek ierakstīti doktoranta studiju 
plānā. Doktorantam vidēji ir jāpublicē viens  konferences raksts gadā vai raksts kādā 
starptautiski atzītā žurnālā. Jāatzīmē, ka doktora disertāciju izstrādes laiks var ilgt līdz 
pieciem gadiem. Atšķirīga pieeja ir Vācijas tehniskajās universitātēs. Tur doktorantiem, kas 
specializējas dažādās elektronikas jomās, nekādi mācību kursi nav jāapmeklē. Doktorants 
uzreiz tiek iesaistīts kādā no pētniecības grupām kā šīs grupas loceklis un pētnieciskajā darbā 
pie noteiktas tēmas tad arī ceļ savu zinātnisko kvalifikāciju. Līdz ar to Vācijas universitātes 
nevar izmantot programmu salīdzināšanai.  
Kā otra salīdzināšanai ir izraudzīta Chalmers University of Technology , Goeteborg, Sweden. 
Computer Science and Engineering departamentā tiek realizētas PhD studijas sekojošās 
jomās: 

• Advanced Topics in VLSI  
• Advanced fault tolerant distributed systems and their algorithms  
• Algebra of Programming  
• Category Theory and Functional Programming  
• Information Warfare and Cyber Criminality  
• Methods for Electronic System Design and Verification  
• Orthogonality for models of linear logic (and more)  
• Probability and Computing  
• Quviq QuickCheck intensive course, 1 credit  
• Research Topics in Security in the context of Crisis Management and Societal 

Security  
• Seminar on Algorithms for Sensor and Ad Hoc Networks  

Diemžēl uz elektroniku praktiski attiecas tikai viena no minētajām jomām (Methods for 
Electronic System Design and Verification). PhD studijas šajā universitātē ilgst piecus līdz 
sešus gadus, kas ir ievērojami ilgāk nekā RTU. Tomēr var sagaidīt, ka beidzēju zinātniskā 
kvalifikācija ir augstāka nekā RTU doktorantūras beidzējiem. Der atzīmēt, ka programmu 
salīdzināšanai krietni pateicīgākas ir ASV augstskolas. Kā piemēru var minēt University of 
Massachusetts Lowell, College of Engineering Electrical Engineering The Graduate School, 1 
University Avenue Lowell , MA , 01854 United States. Kopumā ņemot, ASV tehniskās 
universitātes ir vadošās pasaulē. Eiropas universitātes atpaliek. Šī iemesla dēļ daudzi 
zinātnieki pat no tādas ES vadošās valsts kā Vācija brauc strādāt uz ASV. 
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http://www.chalmers.se/cse/EN/education/graduate-education/phd-courses/eda-for-integrated


RTU izsniegtā diploma un diploma pielikuma paraugs 
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