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Ievads
Elektronikas pielietojumi dažādās dzīves jomās arvien paplašinās, un tā kļūst par
visaptverošu nozari, sākot ar bērnu rotaļlietām, radio, televīziju, mobīlajiem telefoniem, datoriem
un beidzot ar autoelektroniku, medicīnas aparatūru, profesionāliem sakaru un datoru tīkliem. Ir
nepieciešami atbilstošas kvalifikācijas speciālisti, kas spētu izstrādāt jaunas ierīces un rast jaunas
elektronikas ierīču pielietojumu jomas, kā arī uzstrādīt un ekspluatēt esošos elektronikas
līdzekļus.
Gadu no gada pieaug pieprasījums pēc elektronikas speciālistiem ar profesionālu
sagatavotību. Uz to norāda arī 2005. gadā veiktais LEtERA pētījums1. Jau tagad mēs nevaram
nodrošināt augošo pieprasījumu, tāpēc jāveic aktīva specialitātes propaganda, kā arī jāpilnveido
studiju programma un studiju process.
RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtā tiek realizēta
2. līmeņa profesionālā studiju programma ELEKTRONIKA. Šajā studiju programmā tiek uzņemti
studenti, kuri jau ir ieguvuši akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu Elektronikas,
Telekomunikāciju vai citā radniecīgā studiju programmā.
Kopš studiju programmas akreditācijas 2004. gadā uz 6 gadiem, tā tiek sekmīgi realizēta
un notiek arī nepārtraukta programmas satura un realizācijas procesa pilnveidošana, pielāgojot to
nozares attīstības tendencēm pasaulē un specifiskajām vajadzībām Latvijā. Šis darbs notiek
pamatojoties uz padziļinātu situācijas analīzi un izpēti, tiek iesaistīti nozares un citu jomu
eksperti, kā arī piesaistīts Eiropas Sociālā fonda finansējums.
Jau agrāk iespēju robežās tika veikti dažādi pasākumi studiju programmas attīstībai, bet
Eiropas Sociālais Fonds (ESF) un Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds (ERAF) mums deva
jaunas iespējas. ELEKTRONIKAS studiju programmas pilnveidošanai tika ierosināti un īstenoti
vairāki ESF projekti:
• 2005/0170/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0090/0007 ”Prakšu pilnveidošana
RTU Elektronikas II līmeņa profesionālajā studiju programmā” (2006)
• 2006/0241/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0023/0007 ”Elektronikas augstākās
izglītības attīstība reģionos ar tālmācības metodēm” (2007),
• 2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007 “RTU Elektronikas un
telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana”
(2006-2007),
• 2006/0257/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007 „Inovatīvi risinājumi
RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā”
(2006-2008),
• 2006/0247/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0061/0007 "RTU inženierzinātņu
studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošana ar
moderniem IKT risinājumiem" (2006-2008).
Fakultātes akadēmiskais personāls, kā arī studenti papildus savam ikdienas darbam bija
iesaistījušies šo ESF projektu realizācijā. Projektu realizēšanā bija iesaistīti arī citu augstskolu un
rūpniecības eksperti.
ESF projekta "Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu
ekonomikas veicināšanai Latvijā" tika izstrādāta jauna profesionālā bakalaura elektronikas
studiju programma, kuras saturs atbilst jaunajām darba tirgus prasībām nozarē un ietver arī uz
inovācijām orientētus studiju priekšmetus. Diemžēl šīs programmas uzsākšanu kavē
1

ESF projekts Nr. VPD1/ESF/NVA/04/APK/3.1.5.2./0009/1 „Rekomendācijas un darbības plāns augsti kvalificētu
cilvēkresursu trīkuma novēršanai Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozarē”.
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nepieciešamība saskaņot tās realizāciju ar Telekomunikāciju akadēmiskā bakalaura programmu
un arī tās eventuālu pārveidošanu par profesionālā bakalaura programmu. Tāpēc tika nolemts iet
citu ceļu un ESF projekta rezultātus ieviest pārveidojot 2. līmeņa profesionālās inženieru studiju
programmu par maģistra profesionālo programmu, kas atbilst arī attīstības stratēģijai Latvijas
augstākajā izglītībā un jaunā likuma projekta „Augstākās izglītības likums” prasībām. Šī studiju
programma ir apstiprināta RTU Senātā 2009. gada 29. jūnijā, protokols Nr. 533. Apstiprinātās
programmas kopija atrodama 1. Pielikumā.
Šis pašnovērtējuma ziņojums ir sagatavots profesionālās studiju programmas ELEKTRONIKA
atkārtotai akreditācijai, ņemot vērā attīstības gaitā veiktās izmaiņas. Ziņojums aptver laika
periodu no iepriekšējās akreditācijas 2004. gadā līdz šim brīdim. Šajā pašnovērtējuma ziņojumā
ir apkopota un nedaudz papildināta ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumos ietvertā informāciju.
Ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi ir atrodami Pielikumos 13.-18. un arī fakultātes mājas lapā
www.etf.rtu.lv .

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Atbilstoši pasaules un Latvijas elektronikas nozares stāvoklim un attīstības tendencēm, ir
papildināti profesionālās studiju programmas ELEKTRONIKA mērķi un uzdevumi. Šīs pilnveidotās
programmas mērķis ir sniegt profesionālo izglītību elektronikas nozarē un dot iespēju
absolventiem strādāt gan ar elektroniku saistītā profesionālā vai akadēmiskā darbā. Papildus
mērķi pilnveidotajai profesionālajai studiju programmai salīdzinājumā ar līdz šim akreditēto un
realizēto 2. līmeņa profesionālo studiju programmu ir izcelti treknā drukā.
Mērķis: gatavot speciālistus, kuri zina nozares attīstības tendences pasaulē un ir spējīgi
strādāt elektroniskās aparatūras pētniecības, izstrādes, uzstādīšanas, ekspluatācijas un
modernizācijas jomā; prot apkalpot elektroniskās sistēmas; pārzina moderno
elektronisko līdzekļu un programmatūras lietošanu, projektu izstrādi un realizāciju,
apguvuši praktiskā darba iemaņas atbilstoši elektronikas inženiera kvalifikācijai, kā arī
pētnieciskā darba iemaņas, spēj strādāt komandā, komunicēt ar citiem speciālistiem,
apguvuši pedagoģiska darba pamatus un paši prot patstāvīgi mācīties, spēj
iedziļināties klientu vajadzībās, zina inovāciju, biznesa un mārketinga pamatus.
Studiju programmas un studiju procesa uzdevumi:
− sniegt studējošiem zināšanas par elektronikā izmantojamiem fizikāliem procesiem un
shēmu tehniskajiem risinājumiem;
− sniegt studējošiem zināšanas par elektroniskās aparatūras ekspluatāciju, projektēšanu un
ražošanu;
− sniegt studējošiem zināšanas par datoru pielietošanu elektroniskās aparatūras analīzē un
projektēšanā;
− attīstīt studentu praktiskā darba iemaņas;
− dot iespēju iegūt pētnieciskā, problēmu formulēšanas un analīzes, inovāciju,
stratēģijas izstrādes, projektu definēšnas un īstenošanas, kā arī organizatoriskā
darba iemaņas, t.sk. teorētiskos un eksperimentālos pētījumos un literatūras
analīzē;
− sniegt pedagoģiska darba uzsākšanai nepieciešamās zināšanas;
− sniegt zināšanas un iemaņas turpmākajām patstāvīgajām studijām akadēmiskās un
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai;
Balstoties uz iepriekšminēto kopējo bāzi, programmā ietilpstošie specializējošie priekšmeti
nodrošina padziļinātas studijas ar orientāciju uz:
− radiofonijas, televīzijas programmu veidošanas, izplatīšanas un uztveršanas, kā arī
mobilo sakaru elektronisko aparatūru;
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− programmējamo integrālo shēmu un sistēmu (mikroprocesoru, kontroleru, datoru)
programmēšanu un pielietošanu dažādās elektroniskās sistēmās.
Šo uzdevumu realizēšanai atbilstoši tiek veidots studiju saturs un studiju process. Studiju
programmā ir iekļauti mācību priekšmeti, kas nodrošina programmas uzdevumos izvirzīto
zināšanu un prasmju apgūšanai nepieciešamo informāciju. Lai bez zināšanām studenti apgūtu arī
profesionālajā darbā tik nepieciešamās prasmes, studiju procesā ir iekļauti laboratorijas darbi,
studiju projekti, prakse uzņēmumā, kā arī pētījumu veikšana, kas papildina inženierprojekta
daļu.
Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanu kontrolē ar tradicionālajiem
pārbaudījumiem (ieskaites, eksāmeni), kā arī laboratorijas darbu atskaišu, studiju projektu,
prakšu atskaišu un nobeiguma darba aizstāvēšanu, kas satur pētniecisko un projekta daļu.

2. Studiju programmas attīstība
Profesionālā studiju programma ELEKTRONIKA tika akreditēta uz 6 gadiem 2004. gada 12.
maijā. Programmas attīstība tika turpināta gan veicot akadēmiska rakstura pētījumus, gan
izmantojot 4 ESF projektu līdzekļus, kā arī līdzekļus no nacionālajām programmām (telpu
remonts, laboratoriju aprīkojums, pētnieciskā aparatūra u.c.).
Šī attīstības rezultātā tika izveidota maģistra profesionālās studiju programma ELEKTRONIKA.
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā
Atkārtotās akreditācijas laikā 2004. gadā eksperti aizrādīja, ka būtu vēl nepieciešama
studiju programmas kursu revīzija atbilstoši mainīgajām prasībām nozarē.
Jau 2005. gadā tika veikts pētījums par ELEKTRONIKAS studiju programmas atbilstību
rūpniecības vajadzībām un starptautiskām rekomandācijām (G. Lapiņa, I. Slaidiņš)2. Pētījums
balstās uz EK Pētniecības un tehnoloģiju attīstības 5. ietvarprogrammā 1999. gadā uzsāktā
Eiropas deviņu lielāko IKT uzņēmumu projekta Career Space (2001) rezultātiem un
rekomendācijām. Tā rezultātā izstrādātas rekomendācijas studiju programmas uzlabošanai un tā
tiek realizētas ESF projektā „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu
ekonomikas veicināšanai Latvijā”.
Pēc Career Space pētījumu rezultātiem IKT specialitāšu beidzējiem ir vajadzīgas:
1) tehniskās prasmes (inženierzinātnēs un informātikā; pētnieciskās prasmes, spēja skatīt
sistēmu kopumā; spēja risināt problēmas, spēja strādāt komandā un projekta darbu; spēja
veikt paralēlas darbības; ekonomikas, tirgus un biznesa jautājumu izpratne);
2) personīgās īpašības (problēmu risināšanas spējas, pārliecība par mūžizglītības
nepieciešamību, gatavība izprast klienta vajadzības, spēja darboties projekta komandā,
spēja pārvarēt kultūras atšķirības, darbojoties starptautiskā arēnā).
Career Space rekomendē, ka IKT studiju programmām jābūt veidotām no 4
pamatelementiem, turklāt noteiktās kvantitatīvās attiecībās:
1. Zinātniskais pamats (30%). Tas ietver dziļas pamatzināšanas (fundamentālās
zinātnes: fizika, matemātika, izpratne par analīzi un metodēm), kas nepieciešamas, lai
izprastu dabas procesus un prastu tos izmantot tehniskām vajadzībām. Šīs
pamatzināšanas ir nepieciešamas tālākai zināšanu apguvei un kā saziņas līdzeklis, lai
varētu kopīgi risināt problēmas.

2

G. Lapiņa, I. Slaidiņš. RTU Elektronikas profesionālās studiju programmas analīze un perspektīvā attīstība.
„Pētījumi pieaugušo pedagoģijā”. Redaktore T. Koķe. Latvijas universitāte, 2005. 77-87 lpp.
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2. Tehnoloģiskais pamats (30%). Tas dod pārskatu par pieejamām, jaunām tehnoloģijām
specialitātē un to priekšrocībām, sniedzot arī to nākotnes attīstības vīziju. Šī grupa ir
saistīta ar zinātnisko pamatu.
3. Lietošanas iespējas un sistēmiskā domāšana (25%). Fundamentālas zināšanas,
prasmes, metodes, kā izmantot zināšanas praktiski, kā risināt problēmas; spēja redzēt
lietas kā vienotu veselumu, spēja domāt sistēmu līmenī.
4. Personīgo un biznesa spēju attīstība (15%). Metodikas, komandu darbs, projekti,
komerciālas situācijas, sarunas, prezentācijas. Šī prasmju un spēju grupa nav tikai
apskatāma atsevišķi, tā ir jāintegrē visos tehniskajos priekšmetos.
Tabula 1. ELEKTRONIKAS studiju programmas salīdzinājums ar Carrer Space ieteikto

Carreer Space
rekomendācijas
RTU Elektronikas
profesionālā studiju
programma
2006./2007. m. g.

Zinātniskais pamats un
Tehnoloģiskais pamats

Lietojumi un
sistēmiskā
domāšana

Personīgās
un biznesa
prasmes

Rūpniec.
prakse

Projekta
izstrāde
un vadība

60 %

25%

15%

3 mēneši

3 mēneši

60,6%

26,6%

12,8%

6 mēneši

5 mēneši

Tabulā 1 ir redzams profesionālās studiju programmas ELEKTRONIKAS salīdzinājums ar
Career Space rekomendācijām, ietverot visu studiju posmu no pirmā kursa (akadēmiskā
bakalaura studijas). Analizējot iegūtos datus, redzams, ka studiju programmā sniegtā zinātniskā
un tehnoloģiskā pamata kopīgais apjoms atbilst Career Space rekomendācijām. Lietojuma un
sistēmiskās domāšanas kategorijas priekšmetu apjoms studiju programmā arī kopumā atbilst
Career Space rekomendētajam. Personīgo un biznesa prasmju kategorijā Elektronikas
programmā ir nedaudz mazāks īpatsvars personīgo prasmju attīstībai nekā Career Space
rekomendācijās. Tomēr skaitliskā ziņā šī atšķirība nav būtiska. Praksei un projektu izstrādei ir
atvēlēts divreiz lielāks laiks nekā Career Space rekomendācijā. Ņemot vērā, ka Career Space
rekomendācijā ir sacīts “vismaz 3 mēnešus”, tad ETF studenti iegūst divreiz vairāk laika nekā
būtu minimālā prasība.
No programmu salīdzinājuma varam secināt, ka profesionālās studiju programmas
ELEKTRONIKA saturs kvantitatīvi atbilst Career Space rekomendētajam, tātad atbilst Eiropas darba
devēju prasībām. Tomēr, ņemot vērā EKD modelēšanas rezultātus, ir jāpilnveido gan studiju
programmas saturs, gan studiju organizācija, metodika, materiāli tehniskie līdzekļi un
akadēmiskā personāla kvalifikācija.
Lai veiktu šo darbu, tika izveidots projekta pieteikums un saņemts ESF finansējums studiju
programmas ELEKTRONIKA modernizēšanai „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju
programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā”. Projekts tika īstenots no 2006. gada
1.decembra līdz 2008. gada 31. jūlijam.
Šī projekta mērķis bija izstrādāt Latvijas elektroniskās rūpniecības prasībām un
starptautiski atzītām rekomendācijām atbilstošus studiju programmas ELEKTRONIKA kursu
moduļus un uzlabot programmas realizāciju kopumā.
Projekta gaitā tika noskaidrotas Latvijas elektronikas rūpniecības vajadzības attiecībā uz
speciālistu kvalifikāciju un attiecīgi uzlabots studiju programmas ELEKTRONIKA satura un
realizācija. Tiks izstrādāta un izmēģināta modulāra profesionālā studiju programma ar
nodrošinājumu e-studiju formā. Studiju programmā tiks iekļauti arī priekšmeti, kuri attīsta
vispārējās prasmes, piemēram, inovāciju menedžments.
6

Projektā sasniegti šādi rezultāti:
• Intervējot rūpniecības pārstāvjus, noskaidrotas Latvijas elektronikas nozares
uzņēmumu vajadzības attiecībā uz elektronikas inženieru kvalifikāciju. Organizēts
EKD (Enterprise Knowledge Development) modelēšanas seminārs rezultātu
apkopošanai. Pamatojoties uz EKD modelēšanas rezultātiem, apkopotas prasības
studiju programmai un kursu moduļiem.
• Studiju programmas ELEKTRONIKA vajadzībām adaptēts inovāciju menedžmenta
kurss. Adaptācijas procesu vadīja Latvijas Tehnoloģiskā centra speciāliste
Gundega Lapiņa. Notika adaptētā inovāciju menedžmenta kursa izmēģinājums.
Kursā notika 6 lekcijas (Gundega Lapiņa) un 9 nodarbības menedžmenta spēlei
„Marketplace” (Vineta Tetere, LLU). Pēc kursa izmēģinājuma tika veikta studentu
aptauja. Kopumā kursa izmēģinājumā piedalījās 53 studenti, bet aptaujas anketas
aizpildīja 36. Kopumā studenti ir apmierināti ar kursa saturu un norisi (68%), taču
grūtības sagādāja tas, ka Marketplace spēle ir angļu valodā (35%), pārāk maz laika
tika dots (35%) un nodarbības notika pārāk vēlu (50%). Studenti atzīst, ka guvuši
izpratni par to, kas ir invovācija (67%), un prasmi strādāt komandā (58%).
• Notikušas kursu izstrādātāju mācības par e-studiju metodiku un tehnoloģiju.
• Kursu saturs pilnveidots un izstrādāts e-studiju nodrošinājums 12 kursiem.
2007./2008. mācību gadā veikts izstrādātā e-studiju nodrošinājuma izmēģinājums
un studentu aptauja.
• Izstrādāta jauna profesionālā bakalaura studiju programma. Studiju programmā
izveidoti 3 specializācijas moduļi: Datu pārraide, Analogo un ciparu iekārtu
izstrāde, Radiofrekvenču iekārtas un sistēmas.
Profesionālajā studiju programmā ELEKTRONIKA svarīga nozīme ir praksei uzņēmumā.
Prakšu pilnveidošanai ESF projekta 2005/0170/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0090/0007
”Prakšu pilnveidošana RTU Elektronikas II līmeņa profesionālajā studiju programmā” ietvaros
kopā ar firmu ekspertiem izstrādāti priekšlikumi prakšu efektivitātes paaugstināšanai un
papildināts nolikums par praksēm ELEKTRONIKAS studiju programmā.
2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Profesionālā studiju programma ELEKTRONIKA ir veidota tā, lai atbilstu profesijas standartam,
kā arī Augstskolu likuma, Profesionālās izglītības likuma un RTU Senāta prasībām. Šeit gan
jāņem vērā, ka šīs atbilstības analīzē ir iekļauts arī akadēmiskā bakalaura studiju posms, jo tas ir
nepieciešams priekšnoteikums turpmākām studijām profesionālajā programmā.
Profesijas standarts ar reģistrācijas numuru PS 0255 profesijai „Elektronikas inženieris”
piektajam kvalifikācijas līmenim ir apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2004. gada
20. aprīļa rīkojumu Nr. 241.
Elektronikas inženiera profesijas standartu ir izstrādājusi darba grupa, kuru veidoja gan
universitātes, gan nozares firmu pārstāvji: Liene Brīvule (LMT), Inese Purmale (HP), Jānis
Bikše (EET), Ilmārs Osmanis (HE), Pēteris Čaurs (Lattelekom), Normunds Bergs (SAF
Tehnika), Elmārs Beķeris, Juris Ziemelis, Jānis Jankovskis, Guntars Balodis (RTU). Tas nozīmē,
ka jau šajā darba posmā ir ņemtas vērā tās prasības, kuras nozare izvirza universitātes
absolventiem, kopā ar universitātes pārstāvjiem tās ir izdiskutētas un akceptētas. Uz šīs
platformas tad arī ir veidota RTU 2. Līmeņa profesionālā Elektronikas studiju programma un
jaunā maģistra profesionālā studiju programma. Abas programmas paredz, ka absolventi iegūst
elektronikas inženiera kvalifikāciju. Kvalifikāciju piešķir Valsts Kvalifikācijas komisija pēc
inženierprojekta darba izstrādes un aizstāvēšanas. Komisijas sastāvā mazāk kā puse locekļu ir no
universitātes un komisijas priekšsēdētājs ir no kāda nozares uzņēmuma.
Standarts paredz, ka iespējamās darba vietas absolventiem ir telekomunikāciju,
informācijas tehnoloģiju un apraides uzņēmumi.
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Iespējamie amati ir:
• izstrādes, dizaina inženieris,
• inženieris projektētājs,
• inženieris konstruktors,
• projekta vadītājs.
Ar jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi saistītos amatos strādājošiem elektronikas
inženieriem jāveic šādi darbi:
• elektronisko, apraides, telekomunikāciju, datu pārraides un apstrādes sistēmu un
tīklu izstrāde, projektēšana, testēšana;
• plānošana, uzturēšana, loģistika, attīstība, vadīšana.
Iespējamie darbi ražošanā ir ražošanas iekārtu programmēšana, materiālu vadība, kvalitātes
vadība un tehniskās dokumentācijas un procesu vadība.
Akadēmiskajās bakalaura studijās studējošie apgūst standartam atbilstošas pamatzināšanas
un prasmes vispārējos priekšmetos (valodas, ekonomika, matemātika, fizika, materiālzinātne,
datorzinātne, datortehnikas inženierpielietojumi un programmēšana), kā arī specialitātes
priekšmetos (elektromagnētisms un antenas, ķēžu un signālu teorija, analogā un ciparu
elektronika un shēmtehnika, mikroelektronika un elektronikas komponentes elektriskie
mērījumi, attēla pārraide, mikrokontroleri un signālprocesori, iespiedshēmu izstrāde,
radiotehnikās sakaru un apraides sistēmas).
Jau profesionālajā studiju programmā iegūtās zināšanas un prasmes tiek padziļinātas un
nāk klāt vēl jaunas: radiolīniju projektēšana, radioelektronisko shēmu modelēšana un analīze,
mikroprocesoru un mikrokontroleru lietošana, mobilo sakaru un televīzijas sistēmas, radiofonija
un elektroakustika, radiouztvērēji un to projektēšana, datu pārraides interfeisi un protokoli,
zinātniski tehniskā informācija un dokumentācija. Šie priekšmeti un vēl papildus specializācijas
izvēles priekšmeti nodrošina zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams elektronikas
inženierim atbilstoši profesijas standarta prasībām.
Lai iegūtu amata prasībām atbilstošo kompetenci studiju laikā nākošajiem speciālistiem ir
jāspēj demonstrēt šādas prasmes: modelēt, projektēt, uzstādīt, diagnosticēt, veikt apkopi,
modernizēt, remontēt u.c. Prasmes modelēt, projektēt un diagnosticēt defektus studentu apgūst
veicot laboratorijas darbus ar datormodelēšanas programmām, veicot mērījumus, izstrādājot
studiju projektus un inženierprojektu.
Studiju gaitā iegūtās zināšanas un prasmes tiek nostiprinātas un tālāk attīstītas prakses laikā
atbilstoši uzņēmuma specializācijai. Prakses laikā studenti jau specializējas iespējamā turpmākā
profesionālās darbības jomā un veic projektēšanas, uzstādīšanas, remontēšanas, apkopes un citus
darbus.
Bez speciālajām zināšanās un prasmēm studiju laikā tiek apgūtas arī vispārējās prasmes
(soft skils): komunikāciju prasme, darbs komandā, projektu plānošanas un vadības prasme,
argumentācijas un prezentācijas prasme. Šīs prasmes apgūst speciālos kursos – Inovāciju
menedžments, Zinātniski-tehniskā informācija un dokumentācija, kā arī strādājot laboratorijas
darbus komandā, aizstāvot laboratorijas darbus, studiju projektus un inženierprojektu.
Lai vēl labāk saskaņotu studiju programmas satura attīstību ar nozares vajadzībās un vēl
precīzāk ņemtu vērās profesijas standarta prasības, ESF projekta „Inovatīvi risinājumi RTU
Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā”
ietvaros
rūpniecības iesperti varēja izteikt savus vērtējumus par studiju programmu un piedāvāt
priekšlikumus studiju programmas satura pilnveidošanai. Notika rūpniecības pārstāvju
intervēšana un tika organizēts seminārs (strukturēta prāta vētra), lai noskaidrotu Latvijas
elektronikas nozares uzņēmumu vajadzības attiecībā uz elektronikas inženieru kvalifikāciju.
Pamatojoties uz intervijām un prāta vētrā izteiktajiem priekšlikumiem, tika apkopotas prasības
studiju programmai un specializācijas kursu moduļiem.
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2.3. Studiju programmas salīdzinājums ar citu valstu studiju programmām
Panākt studiju programmas satura un realizācijas procesa atbilstību starptautiski atzītām
prasībām ir ļoti svarīgi, lai programmas absolventi būtu konkurētspējīgi ES un visas pasaules
darba tirgū, kā arī spētu turpināt izglītību citu valstu universitātēs.
Jau iepriekš tika aprakstīts 2005. gadā veiktais pētījums par Elektronikas studiju
programmas atbilstību Career Space projekta rekomendācijām (1. tabula) un izdarīts secinājums,
ka kopumā programmas priekšmetu struktūra atbilst šīm rekomendācijām. Jau 2005. gadā tika
veikts arī 2. līmeņa studiju programmas ELEKTRONIKA salīdzinājums ar Magdeburgas Tehniskās
universitātes (Vācija) un Surejas Tehniskās universitātes (Lielbritānija) līdzīgām studiju
programmās (1. attēlā).
Program m u salīdzinājum s
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RTU

Priekšm etu grupas

1. attēls. Elektronikas programmas priekšmetu grupu attiecību salīdzinājums ar
Magdeburgas un Surejas tehnisko universitāšu studiju programmām.
Var izdarīt secinājumu, ka Magdeburgā lielāks uzsvars ir uz lielajām integrālajām shēmām,
bet tur nemāca mikroviļņu tehniku un mazāks ir projektu apjoms nekā RTU. Surejas Tehniskās
universitātes studiju programma pēc priekšmetu grupām un projektu apjoma vairāk atbilst RTU
Elektronikas studiju programmai.
Tika arī veikts pilnveidotās profesionālās studiju programmas ELEKTRONIKA salīdzinājums ar
līdzīgām studiju programmās Grenobles Tehniskajā universitātē un Lundas universitātē
(Zviedrija).
Starptautiskā maģistra programma Communication Systems Engineering Grenobles
universitātē tiek realizētas sadarbībā ar Turinas Tehnisko universitāti (Itālija). Programmas
absolventi spēj izstrādāt gan sakaru sistēmas, gan to elementus, gan integrēt dažādas ierīces
vienā elektronisko sakaru sistēmā, kā arī testēt un ekspluatēt šādas sistēmas.
Studiju apjoms ir 120 ECTS un studiju ilgums 4 semestri, no kuriem 2 semestri Turinas
Tehniskajā universitātē, 1 semestris Grenobles universitātē un 1 semestris prakse un nobeiguma
darbs. Galvenās priekšmetu grupas ir: signālu apstrāde, elektronika un datorzinātne. Bez
tehniskajām zināšanām studenti apgūst arī komunikāciju prasmes, projektu izstrādi komandā un
menedžmenta prasmes. Studiju programmās nav paredzētas izvēles iespējas un visi priekšmeti ir
obligātie. Prakse ir sadalīta 2 daļās: 6 nedēļas 2. semestra beigās un 5 mēneši 4. semestrī kopā ar
nobeiguma projektu.
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Lundas universitātē maģistra studiju programma Wireless Communication ir paredzēta 4
semestru studijām un tās apjoms ir 120 ECTS, no kuriem 30 ECTS ir paredzēti maģistra darba
izstrādei ciešā saistībā ar rūpniecību un, acīmredzot, ietver arī praksi uzņēmumā vai pētniecības
laboratorijā. Lundas universitātes studiju programmā 66ECTS ir obligātie mācību priekšmeti, bet
16,5 ECTS ir specializācijas izvēles priekšmeti un 7,5 ECTS ir brīvās izvēles priekšmeti.
Kā redzam, tad studiju programmu realizācijas principi un programmu struktūra ārzemju
universitātes tomēr atšķiras no Latvijā pieņemtā profesionālo programmu standarta. Mūsu
pilnveidotās profesionālās studiju programmas ELEKTRONIKA kopējās struktūras salīdzinājums ar
Grenobles un Lundas universitāšu līdzīgām studiju programmām ir parādīts Tabulā 2.

Programmas daļas

Tabula 2. Magistru programmu struktūras salīdzinājums
Grenobles
RTU
universitāte
profesionālā
Lundas
Communication
universitāte
maģistra
Systems
Wireless
studiju
Engineering
Communication
programma
ELEKTRONIKA

%
Obligātie priekšmeti - teorija
( A1 daļa)
Obligātie priekšmeti - prasmes
( A2 daļa)
Obligātā izvēle - specializācija
( B1 daļa ),
Izvēle ekonomikā (pedagoģija)
( B2 daļa ),
Brīvā izvēle
( C daļa )
Prakse
( D daļa )
Gala pārbaudījums
( E daļa )
Kopā

%

20
6

%
55

76

14

13,75

2

0

0

0

2

6,25

22

25

100

100

32
26
100

No tabulas varam redzēt, ka, atbilstoši Latvijā pieņemtajam profesionālo programmu
standartam, RTU studiju programmā prakse kopā ar nobeiguma darbu veido 58% no studiju
programmas apjoma (58 KP), bet Grenobles universitātē tikai 22% un Lundas universitātē –
25%. Attiecīgi, nozares teorētisko un specializācijas priekšmetu apjoms RTU studiju programmā
ir 40%, bet Grenobles universitātē 76% un Lundas universitātē apmēram 68%. Vēl jāatzīmē, ka
Grenobles universitātē nav specializācijas izvēles kursu, bet visi ir obligāti, savukārt RTU studiju
programmā nav brīvās izvēles kursu.
Var salīdzinot šīs pašas 3 programmas pēc dažādu jomu priekšmetu grupu attiecībām.
Uzreiz gan jāsaka, ka to lielā mērā nosaka tradicionālie specializācijas virzieni katrā universitātē
un arī sadalījums pa priekšmetu jomām ir visai nosacīts.
Lundas universitātē tradicionāli spēcīgs ir bezvadu sakaru virziems un tur tika izstrādāti
pamati GSM mobilo telefonu sistēmai, tāpēc tas atspoguļojas arī studiju programmā. Grenobles
universitāte ir apvienojusi spēkus ar Turinas Tehnisko universitāti un tādā veidā pastiprinot
datorzinātnes priekšmetu un mikroviļņu tehnikas priekšmetu daļu. RTU Elektronikas studiju
programmā tradicionāli uzsvars ir uz radiofonijas un televīzijas apraides ierīcēm un sistēmām, kā
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arī radiolīniju un mobilo sakaru elektronisko aparatūru. Otrs svarīgs specializācijas virziens ir
signālu apstrāde, signālprocesoru un kontroleru programmēšana un pielietošanu dažādās
elektroniskās sistēmās. Tas arī lielā mērā nosaka priekšmetu sadalījumu pa jomām. RTU
profesionālajā studiju programmā, salīdzinājumā ar Grenobles un Lundas universitāšu
programmās, ir lielāks arī prakses un npbeiguma darba apjoms.
Grenobles universitātes studiju programmā labāk attīstīta ir datorzinātnes, datortīklu un
programmēšanas priekšmetu joma, kā arī optisko ierīču, antenu un mikroviļņu tehnikas joma.
RTU studiju programmā un Lundas universitātes studiju programmā savukārt vairāk priekšmetu
ir par sakaru sistēmām. Priekšmetu procentuālais sadalījums pa priekšmetu grupām parādīts 2.
attēlā.
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3. attēls. RTU, Grenobles un Lundas universitāšu studiju programmu salīdzinājums pēc
sadalījuma pa priekšmetu jomām.
Tika veikts studiju programmas salīdzinājums arī ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un tas
ir atrodams 9. Pielikumā

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
Jau iepriekš tika aprakstīts 2005. gadā veiktais pētījums par Elektronikas studiju
programmas atbilstību Career Space projekta rekomendācijām (1. tabula) un izdarīts secinājums,
ka kopumā programmas priekšmetu struktūra atbilst šīm rekomendācijām. Taču turpat arī
izdarīts secinājums, ka ir jāpilnveido gan studiju programmas saturs, gan studiju organizācija,
metodika, materiāli tehniskie līdzekļi un akadēmiskā personāla kvalifikācija. Tāpēc turpmākajos
gados tika veikti pasākumi, lai šos trūkumus novērstu.
Pārskata periodā materiāli tehniskā un metodiskā bāze ir būtiski atjaunota un papildināta
izmantojot ESF projektu iespējas.
Inženiera kvalifikācijas iegūšanai studijas sāk bakalaura programmā ELEKTRONIKA (3 gadi)
un turpina 2 gadus profesionālajā studiju programmā ELEKTRONIKA, iegūstot inženiera
kvalifikāciju. Kopējais mācību laiks ir 5 gadi līdz inženiera kvalifikācijas iegūšanai.
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Šo 2. līmeņa profesionālo studiju programmu pēc akadēmiskā bakalaura grāda
elektrozinātnē iegūšanas līdz šim izvēlējās tie Elektronikas, Telekomunikāciju un citu
akadēmiskā bakalaura studiju programmu absolventi, kuri vēlējās iegūt vairāk ar praksi saistītas
profesionālās zināšanas, ko diemžēl nenodrošina akadēmiskās maģistrantūras studiju
programmas.
Mācību ilgums pilnveidotajā profesionālajā studiju programmā pēc akadēmiskā bakalaura
grāda iegūšanas ir 2,5 gadi un kopējais apjoms 100 KP. Paredzēts, ka programmas absolventi
iegūs gan maģistra profesionālo grādu elektronikā, gan elektronikas inženiera kvalifikāciju.
Tikai apmēram 50% no studējošo sastāva 2. līmeņa profesionālajā studiju programmā bija
tie, kuri absolvējuši akadēmisko bakalaura studiju programmu ELEKTRONIKA. Tas radīja
problēmas, jo dažu speciālo nozares studiju priekšmetu apgūšanai Telekomunikāciju un citām
akadēmiskā bakalaura studiju programmu absolventiem pietrūka nepieciešamo priekšzināšanu.
Tāpēc pilnveidotajā profesionālajā studiju programmā ir iekļauti izlīdzinošie obligātās izvēles
priekšmeti „Elektronikas tehnoloģijas” un „Elektroniskās komunikācijas”, kuri ļaus arī
Elektronikas akadēmiskā bakalaura programmas absolventiem papildināt savas zināšanas
telekomunikāciju jomā.
Maģistra profesionālā studiju programma (1. Pielikums) ir veidota atbilstoši Augstskolu
likuma un MK noteikumu Nr.481 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu" prasībām, kā arī atbilstoši RTU Senāta 2001.g. 26.03. sēdes lēmumam (ar
papildinājumiem) „Par augstākās profesionālās izglītības bakalaura un maģistra studiju
programmām RTU” un RTU Senāta 2001.g. 30.04. sēdes lēmumam „Par RTU vienotām
prasībām studiju programmām bakalaura un maģistra profesionālā grāda iegūšanai”
Vēl papildus jau minētajām likuma normām, visām RTU inženierstudiju programmām
priekšmetu sadalījumu reglamentē 2002. gada 2. aprīļa RTU Senāta lēmums “Par otrā līmeņa
profesionālo studiju programmu struktūru”.
Atbilstoši šiem normatīvajiem aktiem ir veidotas maģistra profesionālā studiju programma
ELEKTRONIKA un 2. līmeņa profesionālā studiju programma ELEKTRONIKA ar priekšmetu grupu
apjomu un attiecībām, norādītām Tabulā 3.
Tabula 3. Studiju programmu priekšmetu grupu apjomi un attiecības
Profesionālā
2. līmeņa profesionālā
maģistra studiju
studiju programma
Programmas daļas
programma
elektronikā
elektronikā
%
%
KP
KP
Obligātie priekšmeti - teorija
20
25
20
20
( A1 daļa)
Obligātie priekšmeti - prasmes
6
7
6
6
( A2 daļa)
Obligātā izvēle - specializācija
14
9
14
7
( B1 daļa ),
Izvēle ekonomikā (pedagoģija)
2
5
2
4
( B2 daļa ),
Izvēle humanitārā
0
5
0
4
( B3 daļa )
Brīvā izvēle
0
5
0
4
( C daļa )
Prakse
32
32
26
32
( D daļa )
12

Gala pārbaudījums
( E daļa )
Kopā

26

26

10

12

100

100

81

100

2. līmeņa profesionālā studiju programmas Elektronika semestra plāni un priekšmetu
apraksti doti 3. Pielikumā. Izsniedzamā Diploma paraugs un tā pielikuma paraugs atrodami 12.
Pielikumā.
Inženiera profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda studiju programmas prasības,
jānostrādā prakse un publiski jāaizstāv inženierprojekts studiju virziena Valsts Eksaminācijas
komisijā. Atbilstoši RTU Senāta lēmumam komisijas sastāvu veido nozarē strādājošie inženieri
no iestādēm, firmām un organizācijām. Inženierprojekta apjoms ir 10 KP.
Maģistra profesionālās studiju programmas valsts pārbaudījuma ietvaros izstrādātais
maģistra darbs satur arī projekta daļu (kādas ar elektroniskām sistēmām saistītas problēmas
jomā, atbilstoši specializēšanās virzienam). Kopējais maģistra darba apjoms ir 26 KP. Darba
mērķis teorētiskajā daļā ir iemācīt apkopot dažādās publikācijās pieejamo informāciju, formulēt
galvenos rezultātus un problēmas, veikt analīzi un pētījumus, kā arī noteikt uzdevumus tālākam
darbam šajā jomā. Darba projekta daļā paredzēts veikt konkrētas elektroniskās iekārtas izstrādi,
atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, veikt ekonomiskos aprēķinus, kā arī novērtēt
nepieciešamos darba aizsardzības pasākumus ražošanas un ekspluatācijas laikā.
Paredzēta maģistra darba publiska aizstāvēšana. Darbu vērtē komisija, kuras sastāvā ir
Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes pasniedzēji, kā arī pārstāvji no elektroniskās
rūpniecības uzņēmumiem. Komisijas sastāvu apstiprina ar RTU Rektora rīkojumu.
3.1. Izmaiņas studiju programmas realizācijā
Lai uzlabotu prakšu realizāciju studiju programmā, 2006. gadā tika realizēts ESF finansēts
projekts „Prakšu pilnveidošana RTU elektronikas II līmeņa profesionālajā studiju programmā„
(vadītājs G. Balodis).
ESF projekta „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu
ekonomikas veicināšanai Latvijā” ietvaros tika aktualizēts saturs 12 kursiem un tiem izstrādāts
e-studiju nodrošinājums, kā arī ELEKTRONIKAS studiju programmas vajadzībām tika adaptēts
inovāciju menedžmenta kurss.
Inovāciju menedžmenta kursa adaptācijas procesu vadīja Latvijas Tehnoloģiskā centra
speciāliste Gundega Lapiņa. Notika adaptētā inovāciju menedžmenta kursa izmēģinājums
2006./2007. mācību gada pavasara semestrī. Nodarbības tika plānotas vēlā pēcpusdienā (plkst.
16.30), lai tajās varētu piedalīties pēc iespējas vairāk studentu. Kursā notika 6 lekcijas (Gundega
Lapiņa) un 9 nodarbības menedžmenta spēlei „Marketplace” (Vineta Tetere, LLU).
3.2. Pasniegšanas metodes
Studiju procesā nepārtraukti tiek ieviesti moderni studiju materiāli un datorprogrammas,
jaunākie sasniegumi pedagoģijas metodikā un arī modernās tālmācības tehnoloģijas, piemēram,
e-studiju nodrošinājums kursiem Blackboard vidē. Daudzos priekšmetos tas notiek jau 4-5
gadus. Piemēram, Radiouztvērēju priekšmeta materiāli un diskusijas notiek Blackboard vidē,
priekšmetu Attēla pārraide un Mobilie sakari lekciju materiāli atrodami Blackboard virtuālās
universitātes vidē. Blackboard vidi izmanto arī pirmā kursa studentiem priekšmetos:
komercdarbība, ievads studiju nozarē, kā arī augstākajā matemātikā un fizikā.
Jau 2005. gadā veiktajā pētījumā sadarbībā ar LU doktoranti Gundegu Lapiņu par studiju
programmas ELEKTRONIKA atbilstību rūpniecības vajadzībām un Career Space pasībām (skatīt
apakšnodaļu 2.2.) konstatēta nepieciešamība pilnveidot studiju procesu un ieviest progresīvas
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pedagoģijas metodes. Rūpniecības eksperti uzsver, ka ļoti svarīgi, lai augstskolas absolventiem
būtu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas jaunu produktu izstrādē un ieviešanā, tāpēc
jāpilnveido studiju process jau bakalaura studijās, lai profesionālajā programmā pēc bakalaura
studijām sasniegtu nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni sekmīgam inženiera darbam.
Turpinot pētījumus, tika formulētas prasības studiju prosesam un mācību metodikai, lai
sagatavotu inovatīvu elektronikas speciālistu3, kā arī plašākas rekomendācijas studiju procesa
pilnveidošanai4. Rakstu saturu skatīt 2. Pielikumā.
Galvenie secinājumi no šiem pētījumiem ir, ka inovācijas studiju programmā un studiju
procesā paaugstinās absolventu konkurētspēju darba tirgū. Inovatīvu speciālistu veidošanai
studiju programma jānodrošina ar modernu materiāli tehnisko bāzi, kā arī augsti kvalificētu
akadēmisko personālu, kas studiju procesā izmanto mūsdienīgus studiju materiālus un uz
studentu centrētu un inovāciju rosinošu mācību metodiku.
Studiju metodikai jānodrošina prasmju veidošanos, ko pieprasa darba tirgus. Studiju
metodikā jāietver pētnieciskas un praktiskas darbības. Pētījumi arī rāda, ka plašāk jāievieš uz
konstruktīvisma teorijām bazētas mācību metodes, kur studenti kopā ar pasniedzējiem aktīvās
studijās veido (konstruē) savu zināšanu un prasmju bāzi.
ESF projektu 2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007 “RTU Elektronikas
un telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana” un
2006/0257/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007
„Inovatīvi
risinājumi
RTU
Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā” ietvaros notika
vairāki semināri par progresīvajām mācību metodēm, tehnoloģijām, kā arī Matlab un LabView
programmatūru izmantošanu.
Semināru gaitā iegūtās zināšanas akadēmiskais personāls izmantoja, lai pilnveidotu studiju
procesu savos kursus, kuriem ESF projektu ietvaros tika izstrādāts e-studiju nodrošinājums
Blackboard un tagad ORTUS portāla virtuālajā studiju vidē. Aktīvas studijas tiek veicinātas,
ieviešot vairāk praktisku uzdevumu, laboratorijas darbu, studiju darbu, kā arī stimulējot regulāru
studiju darbu ar pašpārbaudes jautājumiem un testiem, kontroldarbiem u.c. .
Semināros par mācību metodiku sevišķi tika uzsvērta nepieciešamība katram kursam
formulēt mācību rezultātus (kursa beigās sasniedzamās zināšanas un prasmes), kas atvasināti no
studiju programmas kopīgiem mērķiem un uzdevumiem. Tad jāizstrādā tāda mācību metodika,
kas nodrošina šo zināšanu un prasmju sasniegšanu un tādi pārbaudījumi, kas nodrošina šo
sasniegto zināšanu un prasmju konstatēšanu.
Profesionālajā studiju programmā ELEKTRONIKA svarīga nozīme ir praksei uzņēmumā.
Prakšu pilnveidošanai ESF projekta 2005/0170/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0090/0007
”Prakšu pilnveidošana RTU Elektronikas II līmeņa profesionālajā studiju programmā” ietvaros
kopā ar firmu ekspertiem izstrādāti priekšlikumi prakšu efektivitātes paaugstināšanai un
papildināts nolikums par praksēm ELEKTRONIKAS studiju programmā.
Kopumā jāsaka, ka studiju procesa pilnveide norit veiksmīgi. Tiek apkopoti studentu
aptaujas materiāli par studiju procesu un iegūtā informācija izmantota analīzei par studiju
procesa kvalitātes uzlabošanos.
Detalizēts apraksts par studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānismu un tā darbību
sniegts 7. pielikumā un par to kā studējošie piedalās studiju procesa pilnveidošanā – 8.
Pielikumā.

3
G. Lapina, I. Slaidins. Innovation in Study Methodology for Enhancement of Competitiveness of the Graduates of
Electronics Study Program. International Scientific Conference. “Legal, political and economical initiatives towards
Europe of knowledge”. Kaunas (Lithuania).,27th of April, 2007.
4

I. Slaidins, M. Treijere. How to modify the study process in Electronics to fit the knowledge society needs?.
EAEEIE 2007 Conference. Prague, July 2-4, 2007.
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3.3. Programmas realizācijas resursu analīze
Pēdējos gados studiju programmas ELEKTRONIKA materiālais stāvoklis uzlabots, izmantojot
ESF finansējumu. Studiju programmas materiālās bāzes papildināšana un atjaunošana
turpināsies, izmantojot galvenokārt ESF projektu finansējumu.
2006./2007. mācību gadā pabeigti remonti mācību telpās Nr.203, 204, 209, 222, 225, 304, 405,
409, 410, 412, 413, 415, 416, 417, 422 (izmantojot ESF līdzfinansējumu). Izremontētajām
telpām ir iepirkts iekārtojums (mēbeles), datori un mēraparatūra:
• Radiosistēmu laboratorijas telpa Āzenes ielā 12 – 415 apgādāta ar 3 jauniem datoriem
un atjaunotas mēriekārtas ( Osciloskopi Agilent 60 MHz 3 gab.);
• Atjaunota licence Ansoft programmatūrai - FHSS10 SAF lauku modelēšanai.
• Mācību un pētniecības vajadzībām izveidots robusto sakaru sistēmu modelēšanas
komplekss. Komplekss satāv no datora un programmatūras (LabView Modulation
Toolkit 3.0). Tas izmantojams bezvadu mobilo un portatīvo kumunikāciju standartu
802.11a/b/g/n, ZigBee (802.15.4), WiMAX (802.16) sistēmu modelēšanai.
• Prezentāciju tehniskais nodrošinājums papildināts ar Dell Latitude D620 klēpjdatoru
un 3M PX5 multimēdiju projektoru.
• Izveidota telpa Āzenes ielā 12 – 215 studentu projektu darba atbalstam.
• Papildināts un atjaunots datoru parks un mēriekārtas radiosistēmu laboratorijā, kā arī
izveidotas 12 darba vietas ar Texas Instruments TMS320C6416 signālprocesoriem
un 12 darba vietas ar MSP430Flash kontroleriem
• Mobilo sakaru kursā papildināti laboratorijas darbi par šūnu sakaru modelēšanu ar
firmas ATDI programatūru HerTZ Mapper.
• Spektra analizators R&S FSL6 (ieskaitot piederumus) programmatūra:
a) FSL K7. AM/FM mērīšanas demodulatoram,
b) FSL K91. WLAN mērījumu veikšanai.
ESF projekta 2006/0257/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007 „Inovatīvi
risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā”
ietvaros kursu izstrādei un izmēģinājumiem tika īrēti 14 datori, 5 klēpjdatori un 5 datu
projektori. Mācību laboratoriju vajadzībām iepirkti 12 datori, LabView un Matlab licences kā arī
mēraparatūra:
• 5 Tektronix TDS 2004B osciloskopi
• 12 Texas Instruments mikrokontroleru izstrādes moduļi MSPEXP430FG4618
ESF finansēta projekta Nr. 2006/024/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0023/0007 ietvaros
iegādāts:
• Specializētais programnodrošinājums LabVIEW Professional Development
System 8.2 Accademic edition 50 licences
• Digitālais Funkciju ģenerators Tektronix AFG3021B – 4 gab.
• Digitālais Osciloskops Tektronix TDS 2004B – 4 gab.
• Spektra analizators Agilent N9320A – 1 gab.
• Barošanas bloks ar GPIB vadību Agilent E3646A – 1 gab.
• Barošanas bloks PeakTech 6035D – 7 gab.
• Multimetrrs GWinstek GDM-396 – 4 gab.
• Maketēšanas komplekts laboratorijas darbiem Flite Electronics IDL-160 – 4
gab.
• Serveris virtuālajai laboratorijai – 1 gab.
• Darbstacijas PC ar GPIB interfeisa karti – 4 gab.
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Mācību laboratorija Āzenes ielā 12 – 415 apgādāta ar 8 jauniem kontroliera MSP430F4168
maketiem un atbilstošu programmatūru. Atjaunota licence Ansoft programmatūrai - FHSS10
SAF lauku modelēšanai.
ESF
projekta
2006/0247/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0061/0007
"RTU
inženierzinātņu studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošana ar
moderniem IKT risinājumiem" ietvaros tiks nodrošinātas videokonferenču iespējas no lekciju
auditorijas Āzenes ielā 12 – 105 uz RTU filiālēm Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī, izmantojot
TANDBERG 990 MXP videokonferenču tiltu un TANDBERG 770 MXP videokonferenču
iekārtas.
PHARE projekta Nr. 2003/004-979-06-03 „Latvijas elektronikas un elektrotehnikas
nozares attīstība”
ietvaros ETF telpās Āzenes ielā 12 2006. gadā tiks izveidota
Elektromagnētiskās saderības (EMS) un elektrodrošības (ED) testēšanas laboratorija: uzstādīts
aprīkojums un veikta personāla apmācība. Mērīšanas kameras un aparatūras kopīgās izmaksas ir
apmēram 1 mlj. Euro. Elektromagnētiskās saderības un drošības centrs izveidots sadarbībā ar
rūpniecības asociāciju LEtERA un Ventspils pilsētas Domi.
No 2005. gada fakultātē FP6 Baltic Grid projekta ietvaros tika sākta grid skaitļošanas
klastera izveide. ETF Grid klasteris ir pieslēgts starptautiskajam akadēmiskajam datortīklam
GEANT datu apmaiņai. Grid klasteri izmanto gan ārzemju, gan Latvijas zinātnieki. Ar šo
skaitļošanas aparatūtu tiek veikti aprēķini un datormodelēšana pētniecības projektu, promocijas
darbu un studiju darbu vajadzībām. Šobrīd klasteris sastāv no:
• AMD klasteris ar 25 kodoliem. SunFire 2200 serveri, katrā serverī 2 x dualcore AMD
Opteron 2210 M2, 1809 MHz. RAM: 4GB uz serveri/ 1GB uz kodolu. OS: Scientific
Linux 4,
• Xeon klasteris ar 32 kodoliem. IBM Blade H21 Extended serveri, katrā blade serverī 2
x QuadCore Intel Xeon E5405, 2000 MHz. RAM: 32 GB uz serveri/ 4 GB uz kodolu.
OS: Scientific Linux 5, gLite starpprogrammatūra.
• Disku atmiņa: 1,37 TB
• GEANT pieslēgums 1Gb/s
Grid klasterim 32 procesoriem ir iegādāta MATLAB/SIMULINK Distributed Computing
Server( 'MDCS"). Tā nodrošina aprēķinu veikšanu vienlaicīgi (paralēli) uz daudziem
procesoriem tādā veidā būtiski saīsinot liela apjoma aprēķinu un imitācijas modelēšanas
uzdevumu izpildes laiku. Licences līgums paredz arī iespēju trešajām personām no ES valstīm
izmantot mūsu GRID serveri un mums tiesības izmantot līdzīgus serverus citās valstīs. Tādā
veidā Latvijas zinātniekiem būs pieejami nozīmīgi datorresursi sarežģītu pētniecības uzdevumu
veikšanai MATLAB/SIMULINK vidē.
Sadarbībā ar R&D Akustika 2009. gadā iegādāts un akustikas laboratorijā uzstādīts
datorizēts akustiko sistēmu parametru mērīšanas komplekss CLIO Win 8.0. Izstrādāti arī
laboratorijas darbi uz šī mērīšanas kompleksa bāzes (Dzintars Lasis).
2010. gadā iegādāta un jau izmēģināta Quizdom bezvadu balsošanas sistēma ar 20 studentu
pultīm. Šī sistēma ļauj nodarbības laikā Power Point prezentācijā iekļaut testus un katrs students
ar pults palīdzību ievada atbildi. Izmēģinājumu laikā 85% studentu atzina, ka šāda sistēma
veicina labāku nodarbības tēmas apguvi un atgriezenisko saiti. No 2010./2011. mācību gada šī
sistēma tiks pilnībā izmantota mācību procesā.
3.4. Elektronikas studiju programmas nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem.
Jau vairākus gadus studiju metodiskais nodrošinājums tiek veidots e-studiju formā
virtuālajā studiju vidē. Tas nodrošina ērtu pieejamību gan pilna laika, gan nepilna laika
studentiem, samazinātas izmaksas, operatīvas papildināšanas un koriģēšanas iespējas. Bez tam
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virtuālajā studiju vidē var organizēt diskusijas, pašpārbaudes testus un mājas darbu iesniegšanu
elektroniskā formā, kā arī ievietot aktuālo informāciju par kursu un pārbaudījumu rezultātus.
Sākotnēji izmantojām RTU Tālmācības studiju centra Blackboard vidi, bet tagad jau 2
gadus darbojas RTU portāls ORTUS, kurā tiek izmantota atvērtā koda virtuālā studiju vide
Moodle.
ORTUS portālā ir ievietots studiju nodrošinājums visiem profesionālās studiju
programmas ELEKTRONIKA obligātajiem priekšmetiem, kā arī tiem obligātās izvēles
specializācijas priekšmetiem, kuros ir reģistrēti studenti. Lielākā daļa no šiem materiāliem
izstrādāti ar ESF projektu atbalstu.
Pasniedzēji arī izstrādā un pavairo izdales materiālus klātienes nodarbībām. Arī šie
studiju resursi elektroniskā formā tiek ievietoti vistuālajā studiju vidē. Daži no šādiem pēdējos
gados izstrādātajiem metodiskiem materiāliem:
1. K. Tomariņš. Ciparu TV. Lekciju palīgmateriāli. Rīga, RTU.2010. 30 lpp.
2. G. Balodis. Diskrēto ziņojumu pārraide un apstrāde. Lekciju konspekts, Rīga, RTU.
2009. 158 lpp.
3. T. Tambovceva, A. Fiļipovs. Datormācības pamati. RTU, Rīga, 2009. 93.lpp.G.
Balodis. Radiotehniskās sistēmas „Delta modulātora pētīšana LabView vidē”, Rīga,
RTU, 2008. 8 lpp.
4. G. Balodis. Diskrētā signālu apstrāde. Lekciju konspekts. Rīga, RTU, 2008. 112 lpp.
5. G. Balodis. Radiotehniskās sistēmas „Impulsu signālu atklājējs MatLab/Simulink
vidē”, Rīga, RTU, 2008. 8 lpp.
6. K. Tomariņš. Laboratorijas darbu apraksti kursā „Elektroakustika”. RTU, Rīga.2009.
34 lpp.
7. K. Tomariņš. Lekciju palīgmateriāli: zīmējumi un formulas kursā „Radiofonija”.
Rīga, RTU. 2008. 32 lpp.
8. K. Tomariņš. Ciparu televīzija. Lekciju palīgmateriāli – attēli. 30 lpp. Sagatavots
publicēšanai.
9. K. Tomariņš. Radiofonija. Lekciju konspekts. 2007. 78 lpp.
10. I. Slaidiņš. Radiotehniskās sistēmas. Radiouztvērēji. RTU, 2005. 119. lpp.
11. A.Fiļipovs. Sagatavots laboratorijas darbs „Signālu modelēšana un apstrāde TV
kanālos (MATLAB, MATHCAD)” kursā „Datoru pielietojums inženieru darbā”.
7 lpp.
12. M.Zeltiņš Dalīto sistēmu aparatūras līdzekļi. Lekciju konspekts RTU, 2005, 68 lpp.
13. M.Zeltiņš Dalīto sistēmu programmatūras līdzekļi. Lekciju konspekts RTU, 2005, 58
lpp.
3.5. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Pēdējos gados bija pieaudzis IZM finansējums zinātniskajiem pētījumiem, no ESF
līdzekļiem tiek atbalstīta doktorantūra, un izmantojam arī iespēju iesaistīties starptautiskos
projektos. Tas viss ļauj plašāk iesaistīt pētniecības darbos arī studentus.
Ar IZM atbalstu tika realizēti 2 projekti:
• universitāšu pētniecības projekts U-7102 „Zināšanu pārvaldības koncepcija
Latvijas uzņēmumiem un organizācijām.” Vad. Dr.sci.ing. I. Slaidiņš. Šajā projektā
realizētas sadarbība starp ETF un DITF. No DITF projektā piedalījās maģistrantes
E. Grinberga, D. Limmane, doktorantūras studentes D. Apšvalka, A. Pozdņakova
un I. Galandere-Zīle. No ETF šajā projektā iesaistīts doktorantūras students B.
Žuga, un LU maģistrante M. Treijere.
• universitāšu pētniecības projekts R-7080 „Robustas daudznesēju tehnoloģijas
multimediju mobilajām komunikācijām”. Vad. Dr.sci.ing. A. Gulbis. Šajā projektā
piedalījās ETF studenti D. Kļaviņš, R. Sabulis, L. Vainovskis, J. Petrova,
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doktorantūras studenti B. Žuga, A. Ruško, A. Sozontovs un LU maģistrante M.
Treijere.
Par pētniecības projektu rezultātiem sagatavotas publikācijas, par tiem ziņots konferencēs
un rezultāti izmantoti studiju darbos.
Projektos iesaistītie studenti izstrādāja un aizstāvēja bakalaura darbus par uzrādītajām
tēmām. Jūlija Petrova turpina studijas Dānijas Tehniskajā universitātē un Linards Vainovskis
Brēmenes universitātē ERASMUS apmaiņa sprogrammas ietvaros.
Studenti piedalījās arī LZP grantu un pētniecības programmu realizācijā:
• Nr. 05.1638 '' Augstas ražības video plūsmas digitāla pārveidošana”, vad.
Dr.sci.ing. G.Balodis. Piedalās: A. Ruško, O. Ņikišins.
• RTU IZM grants Nr. 7213. Elektrotehnisko un elektronisko ierīču elektromagnētiskās
saderības metožu harmonizācija. vad. Dr.sci.ing. G.Balodis. Piedalās: A. Ruško, V.
Novikovs.
• Nr. 05.1646: “Radiofrekvenču elektronikas magnētiskie komponentu un materiālu
efektivitātes paaugstināšanas pētījumi”, vad. J.Jankovskis.
• Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvija atbilstoši
multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim (PUMPURS),
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038. Vad. I. Slaidiņš. Piedalās B. Žuga,
M. Treijere.
• Valsts pētījumu programmas Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze projekts nr. 5
- Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas. vad. Dr.sci.ing. G.Balodis. Piedalās: L,
Cikovskis, J. Kūliņš, B. Žuga, D. Truhanovs, A. Ruško, V. Novikovs.
ES FP6 infrastruktūras attīstības projektā “BalticGrid” par tīklveida skaitļošanas
(gridskaitļošanas) infrastruktūras izveido Baltijas valstīs iesaistīti studenti L. Cikovskis, J.
Kūliņš, Z. Strods un A. Šteinbergs. Par šī projekta tēmām katru gadu tiek izstrādāti 2-4
bakalaura un maģistra darbi.
Studentu pētnieciskais darbs tiek stimulēts arī ar firmu un mērķprogrammu atbalstu.
Programmā studējošie ikgadus piedalās arī bakalauru un maģistru darbu, kā arī stipendiju,
konkursos, ko rīko „SAF-Tehnika”, „Siemens”, „Latvijas mobilais telefons”, G4S, Latvijas
izglītības atīstības fonds, u.c.
Firmas Samsung Electronics pārstāvniecība Rīgā 3 gadus izsludināja stipendijas fakultātes
bakalaura studiju programmu labākajiem absolventiem. SAF Tehnika piešķira stipendiju vienam
Elektronikas programmas studentam, vērtējot sekmes un izstrādāto zinātniskās un tehniskās
literatūras pārskatu par radiolīniju problēmām. Pirmo šādu stipendiju saņēma Mihals Pudžs. 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 zinātnestehnikas dienu sacensībās; G.Valters ieguva galveno „Siemens” balvu, N.Vasiļevskis – „SAFTehnikas” stipendiju. 2009. gadā stipendiju konkursu izsludināja G4S un pirmo šādu stipendiju
saņēma Anna Litviņenko.
Studentu iesaiste pētniecībā bija būtiski aktivizējies 2006. – 2008. gados, kad bija
pieaudzis valsts budžeta finansējums pētniecībai, kā arī iesaiste ES finansētajos pētniecības
projektos.
3.6. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Ar katru gadu paplašinās starptautiskā sadarbība. Noslēgti Erasmus programmas
sadarbības un apmaiņas līgumi ar Kaseles universitāti (Vācija), Kavalas Tehnoloģisko institūtu
(Grieķija), Budapeštas Augstāko Tehnisko skolu (Ungārija). ERASMUS programmas ietvaros
fakultātē vairākkārt viesojies Georgios Tsirigotis (Grieķija) un Peter Karasz (Ungārija).
Sadarbības rezultātā Ilmārs Slaidiņš ir iekļauts redkolēģijas sastāvā Kavalas Tehnoloģiskā
institūta rakstu krājumam „Journal of Engineering Science and Technology Review”.
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Būtiski ir palielinājusies studentu apmaiņa ar ES valstu universitātēm. Tagad vidēji 5-7
studenti gadā izmanto iespēju stažēties citās universitātēs.
2005. gadā 3 Beļģijas studenti bija praksē ETF (Tālmācības centrā). Elektronikas studiju
programmas students Aigars Arnītis ar ERASMUS programmas atbalstu izstrādāja bakalaura
darbu Kavalas Tehnoloģiskajā Institūtā (Grieķija). Studente Nadežda Kostenko ar ERASMUS
programmas atbalstu studēja Kaseles universitātē (Vācija). Elektronikas studiju programmas
absolvents Artis Eimanis ar Siemens stipendiju studēja vienu semestri Brēmenes universitātē un
tad turpina maģistrantūras studijas Brēmenes universitātē (Vācija).
Bruno Žuga piedalījās Doktorantūras vasarskolā: New Mobile and Wireless
Communications: Technology and Market Construction, Skagen, Denmark . Doktorants Andris
Ruško piedalījās seminārā Turīnas universitātē un apguva pieredzi elektromagnētiskās testēšanas
metožu izmantošanā. ERASMUS apmaiņa sprogrammas ietvaros Jūlija Petrova turpina studijas
maģistratūrā Dānijas Tehniskajā universitātē un Linards Vainovskis maģistratūrā Brēmenes
universitātē.
Sadarbība ar ārzemju augstskolām notiek dažādu starptautisku projektu ietvaros:
• FP6 I3 BalticGrid. Piedalās I. Slaidiņš, O. Belmanis, L. Cikovskis, J. Kūliņš, Z.
Strods un A. Šteinbergs.
• FP6 STREP: Enhanced Learning Unlimited (ELU). Piedalās B. Žuga, I.Slaidiņš.
• EIE SURVEYOR: Reference Point for Electrical and Information Engineering in
Europe. Projekts Nr. 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP (2005 -2008 ).
Piedalās I.Slaidiņš, M. Treijere.
Gan akadēmiskā personāla pārstāvji, gan studenti piedalās starptautiskās konferencēs un
projektu pasākumos.
Pēdējos gados veidojas arī veiksmīga sadarbība ar Latvijas universitātēm un augstskolām.
Mūsu partneri BalticGrid projektā ir LU Matemātikas un Informātikas institūts. LU doktorante
Gundega Lapiņa (vad. profesore T. Koķe) savu pētījumu rezultātus par inovācijām izglītībā
aprobēja Elektronikas studiju programmā. Gundega Lapiņa kopā ar Vinetu Teteri no Latvijas
Lauksaimniecības universitātes realizēja Inovāciju menedžmenta kursu.
Laba sadarbība izveidojusies ar Ventspils augstskolu. ESF projekta ietvaros tika izstrādāti
studiju materiāli 8 Elektronikas programmas kursiem iamantošanai RTU filiālē Ventspilī un
Ventspils augstskolā. Sadarbība ar Ventspils augstskolu notika arī PHARE projekta
Nr.2003/004-979-06-03 „Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstība” ietvaros.
Ventspils augstskola un Vidzemes augstskola ir mūsu partneri lietišķo pētījumu projektā
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038 „Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu
izstrādei Latvija atbilstoši multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim”
(PUMPURS).
Varam secināt, ka sadarbība ar citām augstskolām Latvijā un ārzemēs sekmīgi attīstās.
3.7. Sadarbība ar darba devējiem un absolventiem
Veidojas aktīvi kontakti ar firmām un citām organizācijām, kurās strādā ELEKTRONIKAS
programmas absolventi. Tādas ir SAF Tehnika, SIA Mikrotīkls, Arcus Elektronika, Radiotehnika
-RRR, Latvijas Radio un Televīzijas Centrs, Latvijas Radio un Latvijas Televīzija, Lattelekom,
Latvijas Mobilais Telefons, Tele2, Valsts elektrosakaru inspekcija, a/s “Alfa”, SIA “Hanzas
Elektronika”, datoru izplatītāji un ražotāji un daudzas citas.
Nozares eksperti no firmām tiek iesaistīti ESF projektu realizācijā, kuros paredzēts
pilnveidot ELEKTRONIKAS studiju programmu. N. Bergs un D. Liepkalns no SAF Tehnika, I.
Osmanis no Hanza Elektronika, V. Aišpurs no Arcus Elektronikas un vēl daudzi citi piedalījās
EKD modelēšanas semināros par studiju programmas un prakšu pilnveidošanu, izstrādāja
priekšlikumus studiju satura un procesa pilnveidošanai, kā arī recenzēja akadēmiskā personāla
izstrādātos studiju materiālus.
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ESF projekta 2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007 “RTU Elektronikas
un telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana” ietvaros
notika akadēmiskā personāla stažēšanās firmās, kas tika veiksmīgi realizēta ar firmu atbalstu.
Stažēšanās laikā notika diskusijas ar mūsu absolventiem, kuri strādā firmā, un saņemti ieteikumi
studiju satura un procesa pilnveidošanai.
ELEKTRONIKAS inženieru studiju programmu pamatā nodrošina RTU pasniedzēji. Daļu
specializētu izvēles priekšmetu pasniedz augstas kvalifikācijas speciālisti no ražošanas un
zinātniski pētnieciskām iestādēm, piemēram, G.Dziļums, J.Šīrs, A.Kamens, L.Zeikats.
Praktiskā darba iemaņu apgūšanai notiek sadarbība ar visas Latvijas elektroniskā
novirziena daudzveidīgām iestādēm un firmām (Tabula 4).
Tabula 4. ELEKTRONIKAS programmas studentu iespējamas prakses un darba vietas
SAKARU OPERATORIEM:

Lattelekom, Latvijas Mobilais Telefons, Tele2, Bite

SAKARU APARATŪRAS
PIEGĀDĀTĀJIEM UN RAŽOTĀJIEM:

DanLat, AvNet Baltronix, Belss, Latvijas Universitātes
Cietvielu Fizikas Instituts, r/a Alfa, SAF Tehnika;

RADIO UN TELEVĪZIJAS RAIDOŠĀS
ORGANIZĀCIJĀM:
DATORU RAŽOTĀJIEM UN
PIEGĀDĀTĀJIEM:

Latvijas Radio, Latvijas Televīzija, Baltkom TV,
Latvijas radio un televīzijas centrs;

CITIEM:

Lattelecom Technologies, MA-1, Elva, IBM;
Latvenergo, G4S, Elektronisko Sakaru direkcija, CHD,
Hanza Elektronika, Nacionālā Aizsardzības akadēmija

Šie sadarbības partneri dod studentiem iespēju veikt praktizēšanos. Pēc praktizēšanās,
iespēju robežās, notiek publiska darba atskaišu aizstāvēšana ar firmas pārstāvju piedalīšanos. Tas
savukārt dod iespēju firmai veikt iespējamā darbinieka - studenta piemērotības pārbaudi un jau
apmācību “uz priekšu “ un nodrošināt studentu ar reālu diplomprojekta tēmu. Dažas atsauksmes
par mūsu studentu praktizēšanos un darbu uzņēmumos ir atrodamas 4. Pielikumā.
Elektronikas olimpiādes ietvaros tiek organizētas ekskursijas nozares uzņēmumos un
organizācijās. Gadu no gada paplašinās sadarbība ar nozares uzņēmumiem, kuros strādā mūsu
absolventi. Firmu pārstāvji tiek aicināti arī pastāstīt par biznesa plānošanu nozarē
Komercdarbības kursa ietvaros. Sadarbības varianti arī kļūst arvien daudzveidīgāki.

4. Vērtēšanas sistēma
Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos atbilstoši uzstādītajiem mērķiem bez
lekcijām ieviesti arī praktiskie darbi, laboratorijas darbi, kontroldarbi un studiju darbi. Tie kalpo
ne tikai priekšmeta apguvei, bet arī kā starpnovērtējums. Laboratoriju darbi, kontroldarbi un
studiju darbi tiek novērtēti un studentam tie jāaizstāv, lai pierādītu apgūtās zināšanas un prasmes.
Parasti priekšmets beidzas ar eksāmenu vai ieskaiti.
Lai gan studentu zināšanu novērtēšanā būtiskākais ir zināšanu novērtējums eksāmenā,
daudzos gadījumos tiek ņemti vērā kontroldarbu, mājas darbu, nodarbību apmeklējuma,
laboratorijas darbu vērtējumi. Procentuāli šo kategoriju nozīme gala vērtējumā ir atšķirīga
dažādos mācību priekšmetos: eksāmens un kontroldarbi – 50-95%, projekti un mājas darbi – 3050%, darbs laboratorijā 15-45%, nodarbību apmeklējums 2- 5%.
Studiju rezultāti Elektronikas studiju programmās tiek vērtēti saskaņā ar RTU Nolikumu
par eksāmenu kārtošanu bakalauru, inženieru un maģistru studijās (2001.g.25.VI.).
1. Studiju rezultātus vērtē ar ieskaiti vai atzīmi 10 baļļu sistēmā par eksāmenu.
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2. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.
Profesionālo studiju programmas beidzas ar inženierprojekta izstrādi un aizstāvēšanu.
Lai noskaidrotu studentu viedokli par studiju programmu, tiek veiktas studentu aptaujas un
intervijas. Studenti vēlas uzlabot programmu saturu, nomainot humanitārās izvēles kursus ar
svešvalodas un citiem izvēles priekšmetiem. Kursu saturs tiek vērtēts kā apmierinošs vai labs, un
studenti vēlas uzlabot kursu programmu materiālo nodrošinājumu.
Veicot darba davēju aptaujas ESF projektu ietvaros, absolventu kvalifikācija tiek vērtēta kā
laba, bet pietrūkst sagatavotības risināt nozares praktiskos uzdevumus.
Valsts eksaminācijas komisija atzīst studentu teorētisko sagatavotību par labu, bet
praktisko sagatavotību par apmierinošu un labu.
Semināros par mācību metodiku ESF projektu ietvaros tika uzsvērta nepieciešamība
skaidri formulēt studentiem kursa beigās sasniedzamās zināšanas un prasmes. Studiju procesa
laikā un beigās jābūt pārbaudījumiem, kas nodrošina šo sasniegto zināšanu un prasmju
konstatēšanu. Diemžēl agrāk ne visos mācību priekšmetos tas tika ievērots.

5. Studenti
Elektronika kalpo par bāzi ne tikai datortehnikai un telekomunikācijām, kuru attīstību
nosaka elektronikas komponentu progress, bet arī daudzām citām nozarēm. Tāpēc sekmīga valsts
ekonomiskā attīstība nav iedomājama bez elektronikas speciālistiem.
Studenti ir viens no būtiskākiem faktoriem programmas attīstībā. Studentu piesaistīšanai
tiek veltīta aizvien lielāka vērība. Bez atvērto durvju dienām RTU un fakultātē, ar piedalīšanos
izstādēs un ar reklāmas bukletiem, tiek veikti arī citi propagandas pasākumi. Studentu
atsauksmes par programmu kopumā ir labas. Tādas ir arī absolventu un darba devēju atsauksmes.
5.1. Studējošo skaits programmā
Uzņemto studentu skaits Elektronikas studiju programmā pēdējos gados ir nedaudz pieaudzis un
stabilizējies (3. attēls).
2008./2009. mācību gadā studējošo skaits (uz 1. septembri) bija:
− bakalauru studijās: I kursā – 82; II kursā – 34; III kursā – 36;
− maģistru studijās: I kursā – 26; II kursā – 19;
− 2. līmeņa profesionālajās (inženierstudijās): I kursā – 8; II kursā – 6;
2009./2010. mācību gada sākumā programmā ELEKTRONIKA pavisam, skaitot no pirmā
kursa, mācījās 230 studenti, bet 2. līmeņa profesionālā inženiera programmā ELEKTRONIKA
mācījās 20 studenti. Studentu skaits 2. līmeņa studiju programmā ir nedaudz pieaudzis, taču
nozīmīgas izmaiņas studentu skaita ziņā profesionālajā studiju programmā nenotiek.
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3. attēls. Studentu skaits ETF un programmā Elektronika
Liels studentu atbirums ir novērojams pirmajā un otrajā kursā. Sliktā iepriekšējā
sagatavotība matemātikā un fizikā sagādā lielas grūtības sekmīgi apgūt šos kursus RTU. Bez
tam materiālie apstākļi spiež studentus strādāt, lai sagādātu iztikas līdzekļus, tāpēc laika studijām
atliek mazāk.
Regulāri notiek anonīmas studentu aptaujas par studiju procesu un ar rezultātiem tiek
iepazīstināti priekšmetu pasniedzēji. Ar studentiem notiek arī individuālas diskusijas par
problēmām studiju procesā un iespējamiem risinājumiem. Pasniedzēji veic studentu aptaujas gan
par savu priekšmetu, gan par iepriekšējiem studiju priekšmetiem. Izmantojot virtuālās studiju
vides iespējas studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties brīvā diskusijā par studiju procesu,
problēmām un risinājumiem. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ir aprakstīta 8.
Pielikumā
5.2. Studējošo sekmības raksturojums
ESF projektos uzsvars tika likts arī uz studiju procesa kvalitātes uzlabošanu, kam vajadzētu
atspoguļoties arī pārbaudījumos. Ļoti svarīgi ir veikt studiju rezultātu statistisko analīzi un sekot
līdz sekmības rādītāju tendencēm saistībā ar izmaiņām studiju procesā.
Kā piemēru apskatīsim šeit Elektrotehnikas teorētisko pamatu priekšmetu (ETP). Šajā
kursā tika pilnveidota metodika, izstrādāts un ieviests e-studiju nodrošinājums ar pašpārbaudes
testiem, mājas uzdevumiem Blackboard vidē. Salīdzinot eksāmena rezultātus ETF kursā 2006.
gadā (pirms izmaiņām) un 2007. gadā (ar jaunu metodiku un e-studiju nodrošinājumu), varam
secināt, ka vidējā atzīme pieauga no 4,63 līdz 5,50. Atzīmju sadalījums ETF eksāmenā parādīts
4. attēlā.
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4. attēls. Atzīmju sadalījums eksāmenā Elektrotehnikas teorētisko pamatu kursā pirms
(2006) un pēc e-studiju nodrošinājuma ieviešanas (2007).
Līdzīgi arī matemātikā pēc e-studiju nodrošinājuma ieviešanas studentu sekmība uzlabojās,
taču kopumā tā tomēr ir neapmierinoša.
5.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Regulāri notiek anonīmas studentu aptaujas par studiju procesu. Pēdējos gados studentu
aptauja tiek realizēta centralizēti ORTUS portālā.un ar rezultātiem tiek iepazīstināti priekšmetu
pasniedzēji. Ar studentiem notiek arī individuālas diskusijas par problēmām studiju procesā un
iespējamiem risinājumiem. Pasniedzēji veic studentu aptaujas gan par savu priekšmetu, gan par
iepriekšējiem studiju priekšmetiem.
Studentu aptaujas rezultāti par 2008./09. m. g., kuros dažādos griezumos ir dots attiecīgā
priekšmeta un tā pasniedzēja novērtējums, ir pieejami ORTUS vidē. Vērtējamās pozīcijas ir
sekojošas:
1. Uzsākot studiju priekšmetu, mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta programmu un
informēja par to, kā tiks vērtēta tā apguve
2. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu programmā paredzēto un nodarbību
laiku izmantoja lietderīgi
3. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas saprotami
4. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus
5. Mācībspēka runa bija skaidra un saprotama
6. Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama un palīdzēja apgūt studiju priekšmetu
7. Bija iespējams saņemt mācībspēka konsultācijas
8. Uz nodarbībām mācībspēks parasti ieradās bez kavēšanās
9. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē
10. Studiju priekšmeta izklāsts nedublējās ar citu priekšmetu vielu
11. Kādu daļu no nodarbībām esat apmeklējis?
Aptaujas rezultāti par 2008./2009. mācību gadu ir apkopoti Tabulā 5.
Tabula 5 . Studentu aptaujas rezultāti 2008./2009. mācību gadā
Priekšmets
Radiotehniskās

Pasniedzējs
Juris Šīrs

Apmeklējums
(vidēji cik %
nodarbību)
Vairāk kā 90

Vidējais
vērtējums
4,67 – 5,0

Piezīmes
Ļoti augsts vērtējums!
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sistēmas (Sadaļa mikroprocesori un
kontroleri)
Televīzijas sistēmas

80

4,5

80

3,5 – 4,0

Vairāk kā 90

~ 4,0

80

~ 4,0

80

4,5

Ilmārs
Slaidiņš
Ilmārs
Slaidiņš
Andris
Kamens

80

4,3 – 4,67

83

4,67

80

4,17 – 4,5

Datu pārraides
interfeisi un protokoli

Māris Zeltiņš

80

4,67 – 5,0

Apsardzes iekārtas un
tehnoloģija

Lourenss
Zeikats

70

4,25 – 5.0

Inovāciju
menedžments

Gundega
Lapiņa

60

4,6 – 5,0

Elektroakustika un
Radiofonija

Radiolīnijas
Radiolīnijas (studiju
projekts)
Datoru lietošana
inženieru darbā
Radiouztvērēji
Radiouztvērēji (studiju
projekts)
Radioelektronisko
shēmu modelēšana un
analīze

Aleksandrs
Fiļipovs
Kārlis
Tomariņš

Vadims
Ņikitins
Vadims
Ņikitins
Aleksandrs
Fiļipovs

Galvenā studentu pretenzija, ka
studiju materiālu nodrošinājums
e-studiju vidē nav pietiekošs
(vērtējums 2,0) un nepilnīgi
izmanto audiovizuālos līdzekļus.

Galvenā studentu pretenzija, ka
studiju materiālu nodrošinājums
e-studiju vidē nav pietiekošs.
Par visiem jautājumiem vērtējums
ar mazu izkliedi
Samērā augsts vērtējums par
daudziem aptaujas jautājumiem,
tikai nedaudz zemāks (3,17) par
studiju materiālu pieejamību estudiju vidē un par kursa
struktūru un saprotamību (3,5).
Mazliet zemāks vērtējums par
kursa struktūru un saprotamību
(4,17).
Galvenā studentu pretenzija, ka
studiju materiālu nodrošinājums
e-studiju vidē nav pietiekošs
(vērtējums 3,75).
Augsts vērtējums par daudziem
aptaujas jautājumiem , tikai
nedaudz zemāks (3,8) par studiju
materiālu pieejamību e-studiju
vidē.

Pēc aptaujas rezultātiem varam secināt, ka nodarbību apmeklējums (studentiem, kuri
anketas aizpildījuši) nodarbību apmeklējums vairumā priekšmetu ir bijis augsts – 80% un vairāk.
Arī pasniedzēju darbs pārsvarā ir saņēmis augstu vērtējumu. Atsevišķos priekšmetos gan ir
aizrādījumi par nepilnībām studiju materiālu nodrošinājumam e-studiju vidē, lai gan ESF
projektu ievaros vairumam priekšmetu e-studiju nodrošinājums ir izstrādāts. Vēl daži studenti
izsaka iebildes par priekšmeta strukturējumu un saprotamību.
Studenta komentārs par laboratorijas darbiem kursā „Radiotehniskās sistēmas”: „Patika
priekšmeta organizācija un veids kādā tas tika pasniegts. Teorijas un praktisko zināšanu
sabalansēts izklāsts un pielietojums laboratorijas darbos palīdzēja dziļāk izprast problēmas, kas
saistītas ar mikrokontroleru programmēšanu.”
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5.4. Studentu piesaiste un studiju programmas popularizēšana
Elektronikas nozare sabiedriskajā telpā netiek bieži pieminēta un reklamēta, tāpēc daudz
populārāka studiju programma ir, piemēram, telekomunikācijas, jo bieži sastopamas Lattelecom,
LMT, Tele 2, un Bite reklāmas.
Pieprasījums pēc Elektronikas speciālistiem pieaug. Ar pašreizējo studentu skaitu augošo
pieprasījumu aizpildīt nav iespējams. Pēc veiktās E&E nozares aptaujas datiem5 elektronikas
inženieru pieprasījums nākotnē pārsniegs telekomunikāciju inženieru pieprasījumu 3-4 reizes
(sk. 5. attēlu). Lai tikai nodrošinātu pašreizējo pieprasījuma līmeni, nepieciešams būtiski
palielināt studējošo skaitu ELEKTRONIKAS bakalauru un inženieru programmās.

5. attēls. Elektronikas un citu speciālistu prognozētais pieprasījums darba tirgū.
Studiju programmas reklāmai tiek izmantoti materiāli par Elektronikas studiju programmu
un darba iespējām pēc inženieru kvalifikācijas iegūšanas. Tos izplata skolās, bakalauru
programmā studējošiem un citiem interesentiem. Bez tam regulāri piedalāmies izstādēs, tādejādi
popularizējot savu studiju programmu. Ļoti populāra ir izstāde “Skola”, kuru apmeklē liels skaits
skolu absolventu.
Informāciju par studiju programmām publicējam laikrakstos „Latvijas Avīze”, rajonu
avīzēs un izglītības piedāvājuma katalogos “Izglītības ceļvedis” un “Augstākā izglītība Latvijā
un ārzemēs”. Ar SAF Tehnika atbalstu tika izveidots arī neliels videoklips (Vides filmu studija),
kuru demonstrēja Latvijas Televīzija. Vairāki videosižeti par fakultāti kopumā un studiju
programmās ir izveidoti un demonstrēti programmā LTV-7.
Ziņas par studijām interesenti var atrast arī fakultātes mājas lapā Internetā
http://www.etf.rtu.lv. Mājas lapa tiek nepārtraukti papildināta un atjaunota. Tajā atspoguļojam
notikumus no studentu dzīves (fukšu balle, sporta diena, studentu zinātniskā konference u.c.).
Mājas lapā elektronikas popularizēšanai tiek ievietota aktuālā informācija par notikumiem
Latvijā šajā nozarē.
Fakultātē rīkojam pasākumus ar elektronikas un telekomunikāciju firmu vadošo speciālistu
piedalīšanos un tehnikas demonstrācijām. Fakultātē katru gadu notiek Latvijas Radio dienai – 1.
novembrim - veltīts pasākums. Šajos pasākumos firmu pārstāvji tiek uzaicināti pastāstīt par
aktuāliem notikumiem uzņēmumos un nozarē kopumā. Pēdējos 5 gados šī un arī citu pasākumu
ietvaros fakultātē ir viesojušies SAF Tehnikas, Hansa Elektronika, Mikrotīkls, LMT, Baltcom,
Lattelecom, Elektronisko sakaru direkcijas, Real Sound Lab, G4S, LVRTC, ADI un vēl citu
5

ESF projekts Nr. VPD1/ESF/NVA/04/APK/3.1.5.2./0009/1 „Rekomendācijas un darbības plāns augsti kvalificētu
cilvēkresursu trīkuma novēršanai Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozarē”.
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uzņēmumu pārstāvji. Šajos uzņēmumos arī praktizējas un vēlāk strādā mūsu fakultātes
absolventi.
Katru gadu pavasarī notiek arī atvērto durvju dienas, un apmeklētāju skaits nepārtraukti
pieaug. Visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar fakultātes laboratorijām un saņemt
nepastarpinātu informāciju par studiju programmas īpatnībām.
Lai informētu par iespējām studēt RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē (ETF)
un ieinteresētu skolēnus pievērsties šai ļoti mūsdienīgajai specialitātei, jau 5 gadus organizējām
Elektronikas olimpiādi skolēniem. Katru gadu informācija par olimpiādi tiek ievietota ETF
mājas lapā, izsūtīta skolām, publicēta avīzēs, žurnālos un web portālos, kā arī notiek katru gadu
5-10 skolu apmeklējumi.
Reģistrēšanās dalībai olimpiādes pasākumos tradicionāli sākās aprīļa vidū caur ETF mājas
lapu (www.etf.rtu.lv) un turpinājās līdz pat aprīļa beigām (24.-25. aprīlis).
Tad sākas 2 nedēļu garš olimpiādes pirmais posms sākas virtuālajā vidē (internetā)
(apmēram līdz 8.- 9. maijam). Tā laikā 60 - 100 skolēni piedalījās diskusijās, veica noteiktus
uzdevumus un testus.
Pēc pirmā posma rezultātu apkopošanas un publicēšanas internetā (www.etf.rtu.lv) 20 - 25
skolēni tiek aicināti uz olimpiādes otro posmu (divas dienas) Elektronikas un telekomunikāciju
fakultātē klātienē. Pēc uzdevumu risināšanas notika ekskursijas uz 2 nozares uzņēmumiem.
Elektronikas olimpiādes pasākumos aktīvi piedalās arī fakultātes studentu pašpārvalde un
organizē izklaides pasākumus olimpiādes dalībniekiem. Olimpiādes laikā notiek arī olimpiādes
dalībnieku izgatavoto radioelektronikas ierīču izstāde. Dažus gadus šo izstādi ETF telpās
organizēja Skolēnu Pils un tajā piedalījās pat viesi no Lietuvas. Olimpiādes uzvarētāji un labāko
darbu autori tiek apbalvoti.
Regulāri notiek reflektantu aptaujas par par to kur viņi iegūst informāciju par studiju
programmu un motivāciju studiju programmas izvēlē. Informācija ir uzkrāta jau par vairākiem
gadiem. No aptaujas varam secināt, ka pamatā informāciju par studiju programmām skolu
absolventi iegūst internetā, atvērto durvju dienās un no draugiem. Tas nozīmē, ka ļoti svarīgi
uzturēt aktuālu fakultātes mājas lapu. Atvērto durvju dienās ne visi nokļūst līdz fakultātei, tāpēc
ļoti svarīgi ir izplatīt fakultātes bukletus RTU Rektorāta telpās Kaļķu ielā 1. Anketās parādās arī
piezīme, ka draugs jau studē fakultāte vai atnācu studēt, jo draugs izvēlējās šo programmu.
Vairums studentu (70 - 80%) motivējuši programmas izvēli ar perspektīvām nākotnē, ar
interesi par šo nozari un, ka tajā ir nodrošinātas labas iespējas darba tirgū. Sevišķi jāuzsver tas,
ka studiju programma atbilst studenta interesēm atzīmēts ap 70% atbilžu. Tā ir ļoti svarīga
motivācija sekmīgām studijām.
Redzam, ka studiju programmas reklāmas pasākumi ir efektīvi, jo pieaug konkurss uz
studiju programmu ELEKTRONIKA. No 1. kursā uzņemtajiem studentiem 2008. gadā 72% bija
izvēlējušies programmu ELEKTRONIKA kā pirmo prioritāti, bet 2009. gada uzņemšanā jau 82%.
Tas nozīmē, ka studiju programmas izvēle ir bijusi ļoti motivēta.

6. Akadēmiskais personāls
Profesionālās studiju programmas realizēšanā specialitātes priekšmetos pamatā tiek
realizēta uz Radioiekārtu katedras bāzes, taču tiek iesaistīts arī citu struktūrvienību akadēmiskais
personāls un dažādu organizāciju speciālisti.
6.1. Studiju programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls
Studiju procesa nodrošināšanā piedalās:
5 zinātņu doktori (G.Balodis, V. Ņikitins, I.Slaidiņš, K. Tomariņš, M.Zeltiņš),
26

5 nozares speciālisti bez zinātniskā grāda (G. Dziļums, A. Fiļipovs, A.Kamens, J. Šīrs,
L.Zeikats).
Profesionālā studiju programma seko pēc akadēmiskā bakalaura programmas absolvēšanas,
kuras realizēšanā piedalās visas Radioelektronikas institūta struktūrvienības:
1 habilitētais zinātņu doktors ( J.Jankovskis),
10 zinātņu doktori (E.Beķeris, G.Balodis, J.Grēve, A.Gulbis, P.Misāns, J.Semeņako,
A.Strauts, I.Slaidiņš, M.Zeltiņš, M. Tērauds),
6 docētāji bez zinātniskā grāda (K.Brīvkalns, J.Barloti, A. Fiļipovs, A.Pakalns, M.Strauts,
J.Šumahers),
2 lektori un 1 asistents bez zinātniskā grāda ( D.Puriševs, G. Dziļums, L. Zeikats).
Profesionālās studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla dzīves un
darba gājumi (CV) ir atrodami 5. Pielikumā, bet akadēmiskā personāla saraksts ar
pasniedzamajiem kursies ir atrodams 6. Pielikumā.
Jāatzīmē arī tas, ka pieaudzis doktorantu skaits Elektronikas studiju programmā un daži
no viņiem jau aktīvi iesaistījušies studiju procesa realizēšanā (T. Solovjova, G. Valters,). Šogad
Tas nozīmē, ka notiek pakāpenisks akadēmiskā personāla atjaunošanās process, lai gan lēns.
Pasniedzēji, kuri pedagoģisko darbību apvieno ar profesionālu darbību nozarē (G. Dziļums,
A.Kamens, J. Šīrs, L.Zeikats. M. Zeltiņš), veido RTU saiti ar dažādām elektronikas pielietojumu
sfērām Latvijā un viņu pasniegtie studiju priekšmeti parasti ir saistīti ar viņu profesionālās
darbības virzienu. Visi pieminētie profesionāļi, izņemot Andri Kamenu, ir ievēlēti akadēmiskos
amatos un veic mācību darbu ar nepilnu slodzi. Ar Andri Kamenu katru gadu tiek slēgts
individuāls līgums par kursa „Radioelektronisko sistēmu modelēšana un analīze” docēšanu. Viņš
arī piekritis turpināt šādu sadarbības formu nākotnē.
6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana un atjaunošana
RTU akadēmiskais personāls, kas nodrošina Elektronikas studiju programmu, ir
kvalificēti speciālisti elektronikas nozarē. Vairums pasniedzēju paralēli savam pamatdarbam lekciju lasīšana un nodarbību vadīšana profesinālās studiju programmu studentiem - piedalās
zinātnisko darbu izstrādē vai strādā par ekspertiem un konsultantiem firmās.
Kvalifikācijas līmenis galvenokārt tiek nodrošināts ar zinātnisko darbu un dalību
starptautiskos projektos. Vairāki pasniedzēji ir starptautisku profesionālu organizāciju (IEEE,
EAEEIE u.c.) biedri, kā arī Latvijā darbojošos profesionālo organizāciju biedri. Moderno
datortehnoloģiju izmantošana pētniecības darbā un studiju priekšmetos ir garants nepieciešamā
līmeņa uzturēšanai.
Zinātniskās darbības materiālo pamatu veido LZP, ERAF un ES Ietvarprogrammu (FP6,
FP7) finansētu pētniecības projektu izstrāde. Par šo projektu rezultātiem pasniedzēji pēdējos
gados ir publicējuši savus darbus starptautiskos zinātniskos izdevumos un uzstājušies ar
referātiem starptautiskās konferencēs.
Katru otro gadu arī fakultātē tiek organizētas starptautiskas zinātniskās konferences par
Elektronikas un Telekomuniokāciju tematiku. Tāda atkal notika 2009. gada rudenī (oktobrī)
RTU 50. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros. Tāpat kā agrāk īpaši tiks atbalstīta
doktorantūras studentu piedalīšanās un to zinātnisku pētījumu rezultātu publicēšana.
Pēdējos gados fakultātes akadēmiskais personāls ir ļoti intensīvi strādājis savas
pedagioģiskās kvalifikācijas pilnveidošanā, izmantojot pētniecības projektu un ESF projektu
finansējumu. Gan pētījumos iegūtie rezultāti, gan metodiskajos semināros gūtās zināšanas un
prasmes tiek realizēta studiju satura un procesa pilnveidošanai.
Plašāks apraksts par akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu un atjaunošanas politiku
nākošajiem 6 gadiem ir atrodams 10. Pielikumā.
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7. Pašnovērtējums
7.1. Kopējā situācijas analīze
Studiju programma Elektronika un tās profesionālo studiju daļa sekmīgi attīstās.
Profesionālā studiju programma 2004. gadā tika akreditēta uz 6. gadiem. Atkārtotajā ekspertīzē
norādīts, ka īsā laikā (2 gados) ir sasniegts pārsteidzoši daudz studiju programmas pilnveidošanā
un likvidēti galvenie trūkumi. Sarunās ar akreditācijas ekspertiem darba devēji atzīst, ka
absolventu kvalifikācija ir kopumā laba un veidojas labi kontakti starp darba devējiem un
fakultāti. Tai pašā laikā eksperti aizrāda, ka vēl būtu nepieciešama studiju programmas kursu
revīzija atbilstoši mainīgajām prasībām nozarē.
Šajā pašnovērtējuma ziņojumā parādīts, kā turpinājusies studiju programmas attīstība,
iesastot arī darba devējus gan viņus intervējot (G. Lapiņa), gan ESF projekta "Inovatīvi
risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā"
īstenošanā un gala rezultātā ir izstrādāts jauns profesionālās studiju programmas realizācijas
variants. Gundega Lapiņa piedalījās arī ESF projekta īstenošanā un 2008. gadā aiztāvēja
pedagoģijas doktora promocijas darbu „Inovācijas pedagoģiskā izpratne augstskolā” (vad.
profesore T. Koķe), kurā pētījumu objekts bija tieši ETF profesionālā studiju programma
ELEKTRONIKA.
Sekmīgi veikti ar studiju programmas ELEKTRONIKA attīstību saistīti telpu labiekārtošanas
darbi un tiek atjaunots laboratoriju aprīkojums. Realizēti vairāki ESF un ERAF projekti, kuru
ietvaros ne tikai veikta studiju programmas un studiju procesa pilnveidošana, bet arī uzlabota
prakšu realizācija.
Pēdējos gados fakultātes akadēmiskais personāls ir ļoti intensīvi strādājis savas
kvalifikācijas pilnveidošanā izmantojot pētniecības projektu un ESF projektu finansējumu.
Fakultātē ir aktivizējies pētnieciskais darbs, jo 2006.-2008. gados bija nācis klāt papildus
finansējums LZP, IZM un RTU pētniecības projektiem, kā arī paplašinājušies starptautiskie
kontakti un dalība dažādos projektos. Tas būtiski veicināja studentu iesaisti pētījumos un doktora
disertāciju izstrādi, jo tikai vismaz 3 gadus finansētos pētījumu projektos ir iespējams iegūt
nopietnus rezultātus. Pagājušajā gadā doktora promocijas darbu ir aizstāvējis Māris Tērauds.
Fakultātē notiek studentu zinātnisko darbu konferences, katru gadu iznāk RTU zinātnisko
rakstu krājums par nozares tematiku, katru otro gadu notiek starptautiskas konferences (RTU
konferences ietvaros).
Pozitīvu efektu ir devusi intensīva studiju programmas propaganda un, it sevišķi,
Elektronikas olimpiāde, kura notiek jau 6 gadus. Šogad studijas uzsākuši vairāki ilggadējie
olimpiādes dalībnieki un godalgoto vietu ieguvēji no Preiļu Valsts ģimnāzijas, Auces
vidusskolas, Rīgas 1. ģimnāzijas un citām skolām. Jāizsaka atzinība šo skolu skolotājiem par
profesionālo orientāciju un sadarbību. Pagājušajā rudenī (2009. g.) ETF iestājās kopumā 11 (!)
Preiļu Valsts ģimnāzijas absolventi.
7.2. SVID analīze
Profesionālās studijas programmā ELEKTRONIKA ļauj sasniegt noformulētos mērķus un
sasniegt profesijas standarta prasības. Programmas turpmākā attīstība lielā mērā ir atkarīga no
kopējās ekonomiskās situācijas valstī. Savukārt, tieši elektronikas nozares uzplaukuma
veicināšana var dot lielu ieguldījumu valsts attīstībā.
Neskatoties uz nelabvēlīgo situāciju šobrīd, elektronikas speciālisti Latvijā ir vajadzīgi un
nākotnē būs vēl vairāk vajadzīgi, tāpēc jāturpina speciālistu sagatavošana profesionālajā studiju
programmā ELEKTRONIKA, ievērojot gan nozares pašreizējo stāvokli, gan tās attīstības
perspektīvas Latvijā.
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Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus, var izdarīt stāvokļa analīzi
programmā kopumā, ietverot arī akadēmiskā bakalaura studiju posmu. Stāvokļa analīze
konspektīvā veidā ir sniegta SVID Tabulā 6.
Tabula 6. SVID analīzes rezultāti

Stiprās puses
• Pieredzējis un kvalificēts akadēmiskais
personāls;
• Absolventi darba tirgū ir pieprasīti un
konkurētspējīgi;
• Studiju materiālu, testu un diskusiju
nodrošinājums ORTUS vidē
• Izveidojusies laba sadarbība ar nozares
uzņemumiem;
• Labas atsauksmes no absolventiem un darba
devējiem

Vājās puses
• Programma ir grūta un pagaidām nav
populāra vidusskolu absolventiem
• Reflektantu sagatavotības līmenis ir
neviendabīgs, tāpēc ir liels atbirums;
• Maz jaunu pasniedzēju
• Samazināts finansējums studiju darbam un
pētniecībai

Iespējas
• Elektronikas pielietojumi Latvijā attīstās
• Pieprasījums darba tirgū pēc elektronikas
speciālistiem ar profesionālu izglītību
turpina pieaugt
• Pieaug skolēnu interese par elektroniku

Riski
• Nebūs pietiekošā skaitā studēt spējīgu
studentu
• Neizdosies piesaistīt jaunus kvalificētus (Dr.
sc.) pasniedzējus
• Latvijas un pasaules ekonomiskā krīze
bremzēs attīstību

Analīzi nobeidzot varam teikt, ka ir nodrošināti visi priekšnosacījumi, lai profesionālo
studiju programmu varētu sekmīgi realizēt un turpināt tās attīstību. Ja tomēr kādu apstākļu dēļ
nāktos studiju programmas realizāciju pārtraukt, tad studējošiem tiks nodrošināta iespēja turpināt
studijas līdzīgā programmā (skatīt 11. Pielikumu).

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai
SVID analīze kalpo par pamatu programmas attīstības virzienu noteikšanai. Sevišķa vērība tiek
pievērsta vājo pušu problēmu risinā;sanai un iespējamo risku mazināšanai:
1. Dažādiem līdzekļiem jāturpina veikt studiju programmas un nozares propaganda, lai
piesaistītu motivētus un spējīgus studentus (reklāmas, Elektronikas olimpiāde, braucieni
uz skolām, sadarbība ar fizikas skolotājiem u.c.).
2. Ja izdosies panākt spējīgu studentu piesaisti (1. punkts), tad palielināsies doktorantu
skaits, kuri turpmāk kļūs par jaunajiem pasniedzējiem, un palielināsies arī studentu skaits
profesionālajā studiju programmā. Šogad pirmajā kursā ir uzņemti ļoti motivēti studenti
ar labiem sekmju rādītājiem.
3. Jāanalizē un jāpilnveido studiju process pirmajos kursos, lai samazinātu atbirumu un tā
kompensētu daudzu reflektantu slikto sagatavotību un nodrošinātu pietiekošu studentu
skaitu profesionālajā studiju programmā pēc bakalaura studijām.
4. Jāturpina realizēt ESF projektus un jāveido jaunus projektus ES fondu līdzekļus piesaistei
studiju satura, procesa un materiālās bāzes attīstībai.
5. Jāstimulē starptautiskie kontakti un apmaiņa, kā arī jāturpina tālāk attīstīt jau uzsākto
veiksmīgo sadarbību ar nozares uzņēmumiem un citām Latvijas augstskolām.
29

Kopš studiju programmas akreditācijas 2004. gadā uz 6 gadiem, tā tiek sekmīgi realizēta
un notiek arī nepārtraukta programmas satura un realizācijas procesa pilnveidošana, pielāgojot to
nozares attīstības tendencēm pasaulē un specifiskajām vajadzībām Latvijā. Šis darbs notiek
pamatojoties uz padziļinātu situācijas analīzi un izpēti, tiek iesaistīti nozares un citu jomu
eksperti, kā arī piesaistīts Eiropas Sociālā fonda finansējums.
Atbilstoši augstākās izglītības attīstības stratēģijai Latvijā tika nolemts pārveidot 2. līmeņa
profesionālo inženieru studiju programmu par maģistru profesionālo programmu, kas atbilst arī
jaunā likuma projekta „Augstākās izglītības likums” prasībām. Šī studiju programma ir
apstiprināta RTU Senātā 2009. gada 29. jūnijā, protokols Nr. 533. Apstiprinātās programmas
kopija atrodama 1. Pielikumā.

•
•
•
•
•

Nākošajos gadā turpināsim attīstību stratēģisko mērķu sasniegšanai:
studiju procesa pilnveidošanu,
akadēmiskā personāla papildināšanu un atjaunināšanu,
auditoriju un laboratoriju atjaunošanu,
sadarbības attīstību ar partneriem Latvijā un ārzemēs,
studiju programmas un nozares popularizēšanu.

Turpināsim efektīvi izmantot ES Sociālā Fonda finansējumu infrastruktūras, studiju
programmu, kā arī akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanai.
Turpināsim studiju programmu reklamēšanu, sadarbojoties ar firmām un citiem partneriem.

Pašnovērtējuma ziņojumu sagatavojis Radioiekārtu katedras profesors Ilmārs Slaidiņš.

Studiju programmas ELEKTRONIKA direktors:
Asociētais profesors Arnis Gulbis

30

Pielikumi
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STTJDIJU
Programmas
nosaukums:

Studiju ltrnenis:
IzdTaaasklasifikacijaskods:
Nomin6laisstudiju ilgums:
Studiju apjoms:
IepriekS6jiizgFf,aa:
Iegtistamaisgrdds:
Ieg[stam6kvalifi k6cij a:
Programmasdirektors

Elektronika
Electronics
Saerrporma
magista profesiondlasstudijas
46523
2,5 gadi
l00laedTtpunkti
inZenierzin6tgubakalauragrEdselekrozinatnE
magistraprofesiondlaisgrddselektonik6
eleknonikasinZenieris(PK 2 1440I )
asoc.prof. Arnis Gulbis
Studiju progr:mmasSi&sEGJ0

A.
A.l.
'1.I
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
4.2.
2.1
2.2

B.
8.1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.Iz
1.13
l.l4
1.15

26 KP
OBLIGATTE STT'DIJU PRIEKSMETI
Studiju priek5metipar jaunakiem sasniegumiemnozaresteorijll
20 KP
un praks€
ps6ietrnijas
3KP
3KP
un anaFtze
Radioelekroniskosist€mumodel€Sana
3KP
Mikroprocesoruun milaokontrolierulieto5ana
2KP
Mobilo sakarusistEmas
2KP
Radiouztv€reji
4KP
Datuperraidesinterfeisi un protokoli
2YrP
TelevZijas sist€mas
pamati
lKP
Darbaaizsardzraas
un vadlbzintbu
Petniecrbasdarba, jaunrades,proj ekt€Sanas
6KP
studiju prieKmeti
2KP
Zinatniskitehniskdinforrndcijaun dokumentiicija
2KP
RadiolTnijas(studiju projekts)
2KP
Radiouzrv6r€ji(studiju projekts)
OBLIGATAS IZVELES PRIEKSMETI
priek5meti
Specializ€jo5ie
Radiofonija
Elekhoakustika
Apsardzesiek6ras un tehnololija
un form6Sanas
iekdrlas
Radiosigndlu$ener€Sanas
AttElapdrraide
Signdlprocesorulietoiana
REI EMS
radiofonijdun telev-zijd
IntegrElosh€mupielieto5ana
A$eh ciparupdrraidessistEmas
Frojektaizstrddeun vadT5ana
pamati
iekarnrekspluat6cijas
Radioelektronisko
Eleklronikastehnolo$ijas
komunikdcijas
ElektroniskEs
Inov6cijumenedtments
DatorupielietojumsinZenierudarb6
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16 KP
14KP
2KP
2KP
3KP
3KP
2KP
3KP
2KP
2KP
3KP
2KP
3KP
3KP
3KP
2KP
2W

8.2.
2.1
2.2
C.
1.
D.
l.

Pedagofifas"rinpsiholo$ijaspriek5meti
Psihololija
Pedago$ija

2KP
2KP
2KP

PRAKSE
Frakse
Prakse(projektcSanas)
VALSTSPARBAUDIJT]MI
Magista darbs(arprojektad{u)

32 KP
26 KP
6KP
26t<P
26KP

Kop6:

lOOKP

Programmaakcept€taElekfonikas un telekomunikdcijufakuluiiesdomes2009.g. 1l. jfnija scdc,prot. Nr.309

Prieksscdctiijs
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G. Balodis

/
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LICEI\TCN
Nr"04051-148
?G09,gads1T.deeennbrT

RTg&

lesniegtaRIg** Tehniekajaiunivensiffitei
Bartie*TbdmT$ten*t
prufwion*Hl* *ugc€k*s izglftibas ma$istra studiiu pnlgr*mm$
,nFl**tronikan' profesionfrlfi ma$ietra gri*da elefttnrnilt$ un
elelctrron
ikas inien iera kvalifikic ijas iegri6anai

lzgfitibasprosrsmffsskcds 46523,
Tsteno5anas
Riga,LatvijasRepublika
vieta
Licensesde$gumatarmig$ lTdz2012.gada I T.decernbrim

Aug*t&k6sizgli?Tba*
licenc€Sanaskomisijas

--.---:.G.R€valde

2. Pielikums. Otrfl l-rme4aprofesioniiliisstudiju programmas ooElektronikaoo
semestruplflns un priekSmetuapraksti
. studiiu
Sifrs

Priekimets

Pasniedzejs

Kr.
P.

StundusadalTiums
Lekcijas

Prakt.d

Lab.

Pdrbau
desveids

L semestrisKooa 20 KP

RRI493
RRI474
RRI489
RRl490

TelevTziiassistemas
Radiotehniskdssistemas
Radioh-niias
Radioliniias (studiiu oroiekts)

A.Filioovs
G. Balodis
V. Nikitins
V. Nikitins

IerobeZotdorosrammasizv€le

2

J

J

.]
2

2
0

0
0
0

0

z

0

E
E
E
D

0

D ,E

I
I

4

RRI426
RRI425
RRI4O5

Radiosigndluform€Sanas
un generd5anas
iekdrtas
IMS radiofoniid un TV
Radiofoniia
Elektroakustika

RRI460

Datoru lieto5anainZenierudarba*

RRI475

2

L. Zelkats

3

2

M. Mandavs
K.TomarinS
K.TomarinS

2
2
2

2
2
2

0
0
0,5

2

2

I

0
0
0.5

I
I
I

Bnna izvele 2KP

A.Filioovs
Hum.soc izvEle

HSP488
HSP43O
HSP42I

IIJV429

Bimesa sociologija
SocidldpsiholoAiia
Industridldsattiecibas

Itw445

Vadl3anas informat-rvds sistEmas
Mazi bimesa vadl5ana
SociSldaodroSinS5ana
un nodro3in25ana

RRI49I
RRI492
I DAIl 7
RRI463
RRI4I5

2. semestris
Radiouztvereii
I. Slaidin5
Radiouztv€r6ii(studiiu proiekts)
I.Slaidini
D arba aizsardzrbaspamati
V.Ziemelis
Radioelekhonisko sh6mumodele5anaun anah-ze A.Kamens
Datu pdrraidesinterfeisi un Drotokoli
M. Zeltin5

rw438

z
z

IerobeZotd propFammasizv€le

RRI416
RRI418
RRI4I7
RRI484
RRI44O

DalTtosistemuprogramnodro5inaiums
Attelu cioaru odrraidessistEmas
SiprralorocesorulietoSana
Proiektu izstradeun vadl5ana
Apsardzesiekdrtasun tehnolo&iia
Hum.socizv€le

HSP432
HSP438

2
2
2
2
2
2

M.Zeltin5
A.Filioovs
G.Balodis
I.SlaidinS
L.Zeikats

2
2

I

2
2
2

I
I

2
2
2

I
I
I

I

I

I

J

2

0
2
0
0

z

I

2

z

I
I
I

0
0
0
0
0

+
3
J

I

0

I

E

0
0

D
I
D .E
D .E

1
I

J

2
2

3

a
z

I

3
2

2

I

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2

I
I
I

2

IIJV445

Etika
Eironas klasiskd filozofiia
Prezentiiciias orasme
Ekonomikas un vadibas
Ereonomika
Ekonomiskd Aeosafiia
Sociala aodro3ind5anaun nodroSinlSana

I
I
I

z

RRI488

Brrva izvele
Inovaciiu menedZments*

HSP433
trJv447
ITJV427

3

2
2
40

z

2
t
I

0

z

Kopa
*Sie studiju priek5metiir RadioiekartukatedraspiedavajumI, bet iespejamsizvelEtiesarl citus.

I
I

2. studiju gads
Difrs

Priekimets

PasniedzEjs Kr.P.

lekcijas

RRI42O

RRI433
RRIOIO
RRIOIO
RRIO04

3. semestris
2
I.SlaidiqS

Zindtniski-tehniskd
informdcija un
dokumentdciia
Mobilo sakaru sistEmas
Prakse

G.Balodis
G.Balodis

Prakse
lnieniemroiekts

4. semestris
G.Balodis
l0
10
G.Balodis

Pdrbaudes
veids

Stundu sadalljums

2
l6

Prakt. D.

Lab

2

0

0

E

2
0

0
t6

0
0

E

0
0

0
0

0
0

D.I
I
Proiekts

Pilnveidotajd studiju programmair vEl papildus ieklauti:
RRI494
RRI495

Elektronikastehnologijas
Elektroniskds komunikdcijas

M. Zeltiq5, G. Dzilums
M. Zeltig5

3 KP
3 KP
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RTU stud[iupriek5mets"Telw-lzijassistcmas'l
I 32I I Radioiekarh kat€dra

Studiiu nriekimeta lTmenis

RRI493
Televiziiassistdmas
izveles
Oblieatais/Oblisatais
Ausstakdl-mena

Studiiu DrieksmetatiDs

Profesionalais

Kods
Nosaukums
prosramma
statuss
StudiiuDrieksmeta

Tematiskaioma
AtbildTsaismdclbsoEks

Filipovs Aleksandrs- Doktors,Docents

Aoioms dal6sun kredTlpunktos

I dala,2.0 kredrtpunkti,3.0 EKPSkredltpunkti

Studiiu nriekimeta istenoSanasvalodas
Studiju priekSmetaapgii5anasiespEja
cela
talmaclbas

Nav paredzEts

Anotdcija

AnalogasTV apraidessistEmasstandarti(NTSC, PAL, SECAM). SignalumoduldcijaTV
radiokan[16.TV uztv€rEjs.TV signalikodc5anasstandarti(4:2:2,4:4:4). Nekust-tgoatt€lu
kodE5ana(JPEG).Kust-rgoattelukode5ana(MPEG). Televrzijasciparu apraidessistEmas(DVB-T,
DVB-S. DVB-C. DVB-H).

M€r(is un uzdevumi, izteikti kompetencdsun
l]rasmes
Patstdvlgaisdarbs,td organizaciia un uzdevumi
Literatlra

l.Jerry Whitaker. StandardHandbook of Broadcast Engineering (McGraw-Hill Standard
Handbooks)(Hardcover),2005.
2.Bikov R.E. Osnovi televidegijai videotehniki.Udeb4ik dfa vuzov.M.:Telekom,2006. 399 str
3.Televisiontechnology.Rudolf Miiusl, RefresherTopics, Rohde&Schwarz.
Udebnoje posobijedla vuzov.
4.MamajevN.S. Sistemicifrovogo televidenijai radioveSda4ija:
Gorjadajalinija - Telekom,2007.
5.SmirnovA.V. Cifrovoje televidenije:ot teoriji k praktike. Telekom,2005.
B.Wendland,H.Schrrider,Hiithig Buch Verlag Heidelberg,l99l.
6.Fernsehtechnik.
7.Tomarin5.A.Filioovs. Att€la plrraide. Zrmeiumi. Rrea. RTU. 1987.

NepiecieSamaistehniskais aprlkojums studiju
oriekSmetaIstenoSanai

Internets.
Dators,kodoskops,

NeoiecieSamdsoriekSzindSanas

studiiupriekimeti
Iepriek5apsiistamie
Tematuizklilsts
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sistEmasrr
"RadiotehniskEs

RTU studiju

1321I Radioiekartukatedra
Kods

RRI474

Nosaukums

Radiotehniskdssistemas

prosramma
statuss
StudiiuDrieksmeta

Oblisatais/Oblisatais
izvEles

Studiiu nriekSmetalTmenis

Vidciais soecialais

Studiiu nriekimetatios

Profesiondlais

Tematiskaioma
Atbildrsais mdcibsoEks

SlaidinSIlmars - Doktors.Profesors

Aoiomsdalasun kredTtpunktos
valodas
TstenoSanas
Studiiupriek5meta

I dala.3.0 kredltounkti.4.5 EKPSkredrtounkti
LV. EN. RU

Studiju priek5metaapg[5anasiespEja
talmacl0ascela

Nav paredzets

Anotacija

Arcjas un pa5ierosmesgeneratori.Frekendu sintezdtori. amplitudas, frekvencesun f-azes
moduldciia autoieneratoros. Radiosiendlu uzter5ana.

un
M€r[<isun uzdevumi,izteikti kompetences
nrasmEs

Patstdvigaisdarbs, td organizaciia un uzdevumi
Literatiira

tehniskaisaprftojumsstudiju
Nepieciesamais
IstenoSanai
nriekSmeta
Neoiecie5amdspriek5zind5anas
IepriekSapgustamiestudiiu priekSmeti

RRI349 .Analoedsun ciparumikoshEmas

I l: 59
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RTU studiju priek5mets'Radiol-rnijas"
1321I Radioiekdrtukatedra
RRI489

Kods
Nosaukums

Radioliniias

Studiiu nriek3metastatussDrosramma

Oblisatais/Obli
sdtaisizveles

Studiiu oriek5metalTmenis

Auestdkd llmena

tips
Studiiuprieksmeta

Profesiondlais

Tematiskaioma
AtbildrsaismdcrbspEks

Nikitins Vadims - Doktors. Docents

Apiornsdalasun kred-ttpunktos

4.5 EKPSkrednpunkti
I dala.3.0kredltounkti.
LV. RU

Studiiu oriek5metaIstenoSanasvalodas
Studiju priek5metaapgii3anasiespEja
talmaclDas
cela

Nav paredz€ts

Anotdcija

vid€s.Virsmas
anizotropds
un neviendabrgds
Maksvelavienddojumi
brrvdtelpd.Vil4u izplati5ands
elektromagnptisko
vil4u ierosind5ana,
difrakcija,mijiedarbibaar
vif4i un pal€ninoSas
struktDras.
plusmu.Rezonatora
Cetrpolumatricas.
hniias.
elektronu
sastdvdalas.
SlokSnu

un
M€r[is un uzdevumi,izteiktikompetences
nrasmEs

Patstdvisaisdarbs.td orsanizdciia un uzdevumi

Literatura
apr-rkojums
studiju
NepiecieSamais
tehniskais
IstenoSanai
nriek5meta

l. Lekcijukonspekts
"Radiohnijas".
un Moodlevidc.
2. studiiumateridliBlackboard
Datorsun datuprojektors

NeoiecieSamds
oriekizinaSanas
lepriekSaosustamie
studiiupriek5meti

Tematuizklilsts
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(studiju proje*ils)"
RTU studiju prieklmets "Radiol-rnilias
I 321I Radioiekartukat€dra
RRI49O
(studiiuproiekts)
Radiollniias
Oblisdtais/Oblisatais
izv0les

Kods
Nosaukums

programma
statuss
studiiuprieksmeta

Auestdkd l-mena

Studiiu Driek5metallmenis
Studiiu priekSmetatips

ProfesionElais

Tematiskdioma
Atbildieais macrbsp€ks

Nikitins Vadims - Doktors. Docents

Apiomsdalasun kredrtpunktos

I dala.2.0kredTtounkti.
3.0EKPSkredrtnunkti
LV. RU

Studiiu oriek5metaIstenoSanasvalodas
Studiju priek5metaapgiiSanasiespeja
talmaclbas
cela

Nav paredzets

Anotacija

Japrojektcradiolinijustarpkonkr€tiempunktiemLatvijasteritorijd.
Projektasaturs:noteikttrasesprofilu; noteiktantenaspacelumuvirs zemesvirsmaslemot vcra
izvElEties
raidrtajajaudu
Frene]azonasfaktoru;izvclctiesantenastipusun noteikttos parametrus;
j[nodro5inainformlcijaspdnaidear uzdotosakaruveiduun
un uztv€rejajltrbu. Radiol-rnijai
dro5lbu.Izvdli oamatotar anrEkinu.

un
MErlis un uzdevumi,izteikti kompetences
orasmCs
un uzdevumi
Patstavlsais
darbs.t6 orsJanizdciia
Literafirra

l. Lekciju konspekts"Radiohnijas".
2. Studiiu materialiBlackboardun Moodle elektroniskaidsstudiiu vides.

NepiecieSamais
tehniskaisaprftojumsstudiju
nriekimetaIstenoSanai

Dators,datuprojektors

NeoiecieSamds
oriekSzind5anas
studiiupriek3meti
IeoriekSapsustamie

Tematuizkldsts
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iekErttas"
un formE5anas
RTU studiju priekSmets"RadiosignElulenerESanas
l32l 1 Radioiekartukatedra
Kods

RRI475

Nosaukums

Radiosiendlu senerE5anas
un formESanasiekartas

Sludiiu nriekSmetastatussprogramma

Oblisatais/Oblisdtais
izveles

Studiiu nriek5metal-rmenis

Vidciais soecialais

Studiiu oriek5metatips

Profesiondlais

Tematiskaioma
Balodis Guntars - Doklors, Dekdns

Atbildreaismdcibso€ks
Apiomsdalasun kredrtpunktos

I dala-3.0ked-rtounkti.4.5
EKPSkredltounkti
RU
LV.

Studiiu oriekSmetaTstenoSanas
valodas
Studiju priekSmetaapg[5anasiespEja
talmaclbas
cela

Nav paredzets

Anotacija

lietderlbas koeficientapalielinaSana.Jaudu
Lielujaudu lener€Sana.Radioraidltdju
summ€Sana.Lielujaudu iegtiSanapaaugstinatasfrekvenc€s.DroSibastehnika radioraid-ttdju
eksnluataciid.
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Literatiira
NepiecieSamaistehniskais aprlkojums studiju
oriekSmetaistenoSanai
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RTU studiiu prieklmets "IntegrElosh€mupielieto$anaradiofonijEun teletfiz.t4d"
I 321I Radioiekartukatedra
Kods
Nosaukums

RRI426

Studiiu oriek5metastatussDroerammA

izveles
Oblisatais/Obligdtais

Studiiu oriekSmetal-rmenis
Studiiu priek5metatips

Ausstdkd lTmena

radiofoniiaun televZiid
InteerdloshemupielietoSana

ProfesionElais

Tematiskdioma
Atbildrsaismdcrbspeks
Mdclbspeks

Aniomsdalasun kred-rtounktos
Studiiu Driek5metaIstenoSanasvalodas

Zeltin3Mdris- Doktors.Docents
SirsJuris- Lektors
3.0EKPSkred-rtpunkti
I dala.2.0 kredTtpunkti,
LV. RU

iespeja
apgUSanas
Studijupriek5meta
celd
talmAclbas

Nav paredz€ts

Anotdcija

Analogo integrdlo shdmu uzbuve,parametri.Videopastiprinataji,to
signdlu sl€dZi.Diskrcti-analogds
parametri.Komparatori,reizindtdji.Analogo
radiofoniiasun TV shemas.
ierlces.pdrveidotaii.Specializetas

un
Merlis un uzdevumi,izteikti kompetences
orasmCs
Patstavrsaisdarbs.tE oreanizdciiaun uzdevumi
Literatiira

studiju
tehniskaisapr-rkojums
NepiecieSamais
IstenoSanai
oriekSmeta
priekSzinaSanas
NepiecieSamds

studiiupriekSmeti
IenriekS
aosiistamie

Sasiedzamiestuiliiu rezulEiti un to vffilana

iekartas.
Pastiprindtdiu

Rrgas Tehniska universitdte.

RTU studiju priek5mets <Radiofonija>
1321I Radioiekiirtukatedra.
Kods.

RRI 425

Nosaukums.

Radiofoniia
Oblieatais/Obligdtais izv€les.

stalussproqramma.
Studiiu Driek5meta

llmenis
Studiiupriek5meta

Auestakdlimena.

Studiiu priek5metatips.
Tematiskdioma.
Atbi ldieaismdcrbspEks.
Aoioms daldsun kedttpunktos.
valodas.
Studiiu priek5metaIstenoSanas
Studiju priek5metaapgflSanasiespdja
cela.
talmacr0as
Maksimdlais studentu skaits auditoriia.
Maksimdlais studentu skaits semestrl.
Anotdcija.

AkadEmiskais

Mer\is un uzdevumi, izteikti kompetencosun prasme.

Literatiira.

Nepiecie5amaistechniskaisaprftojums
istenoSanai.
studiiuoriekSmeta
NeoiecieSamas
oriekSzinaSanas.
studiju
apgustamie
Iepriek5
periekSmeti.

as.
Elektronikaun telekomunikdcii
TomarinS.Karlis Doktors, docents.

3,0EKPSkeditpunkti
I dala,2,0 kred-rtpunkti,
LV
Nav paredz€ts

36
36
Radiofonija ka musdienu kultfras faktors un ar to saist-ttdsproblemas ska4as signala pdrraides trakta
un klausitdja subjekUvo lpa5rbu saldgoSanai.Radiofonijas signals kd gadljumprocess un reizE kd
nematerialu vErtlbu nes€js. Parraides kandlu salago5anaar informaUva un makslinieciska rakstura
programmam. Ska4u iedarbTbauz cilv6ka psTchi.Mlzikas stili. Valodas akustiskdslpatnrbas. Signala
kroplojumi un to saklausdmTbaRadionamu uzbfive. Mlzikas, diktora, literari dramatiskas studijas.
Stereofoniia un daudzkanalupdrraides sistEmas.Telpu apskalo5ana. Skanaspastiprind5anassist€mas.
Kursa merlis ir sniegt profesionalo un akadEmisko izglltTbu radiofonijas virziend, apg[stot padzilinatas zina5anaspar informatrva un mdkslinieciska rakstura pdrraidCm nepiecie5amopraslbu nodroteoriju, parraiSind$anuradiofonijasun TV apraidessistemas,radiofonijassignalakd gad-rjumprocesa
ddmo programmu raksturojumiem, klausTtaju subjekttvajam uztveres rpa5Tb6m,signdla kroplojumu
saklausamTbu,radiofona studijam, kd arT sniegt izpratni par auss pdrslodzes iesp€jamdm sekam un
citiem nevelamiem skanasiedarblbasveidiem.

Riga,Zv aigzne,7978.
K Tomari45.Radioelektroakustika.
VDI-Verlag,1989.
Diisseldorf,
Taschenbuch.
H Schmidt.Schalltechnisches
2008.
RrgasTehniskauniversitdte,
K Tomarin5.Radiofoniia.Lekciiu palTgmateriali.
Akustikaslaboratorija,kuld iespejamsdemonstrdtdaZddusatskagojumuparaugus,kd ari projektors
uz ekrana.
att€ludemontreSanai
Vispdrisd fizika, diferencial- un integrdlr€kini, elektriakas \edes..
Fizika, augstdka matematika, elektrisko \eZu teorija, elektroakustika, atbilsto5i RTU mdclbu
programmam.

'emalu

Stunduskaits

T€me
Radiofond parraidamasprogrammas.Telpu akustik4 reverberdcija, ska4asizolSclja.
Skanassienf,ls kd gadliumprocess.KlausTtdiasubiektwas uztveresr-pa5rbas.
Akustika un mlzika. Miizikas stili. Radionamu uzbiive. MDzikas studiias
Diktora un literari dramatiskasstudijas. Signala apstrdda5ana.ReZisoradarbs'
Radiofoniialietoiamiemikrofoni. Kroploiumu saklausdmiba.

4
4
4

trakts.Parraidesparametrukvalitateskontrole.
Prosrammuforme5anas

A

Stereofoniia.DaudzkanalupEnaidessistEmas.Ambiofonija.
Skanasoastiprina$anassistEmas,to stabilitdte. Telpu apskano5anaspa4€mieni un sist€mas.

4

siudiiurezultdti
Sasniedzamie

Semostiis
Pavasara

4

kiitErii i.
RezultatuVerrcsanaS
parstudiiutemdm
Testsvirtualavideun akuvitatediskusiias

,

Apettas zina5anaspar priek5meta tcmam
Praktiskdsiema4asdarba

Priekimeta struktilra:
Dda
Ruden.s
I
'1.

A
4

Pardd-rtlekcijds gDto zindsanu izpratni, aktivi iesaistoties diskusijds par
specifisku tEmu, piem€ram: <MDzikas stilu sader-rbaar ska4u studiju
akustiskajdm lpa5lbam>, <Fiziologiski subjektlvie ska4as reproduc€Sanas
kvalitdtes kritoriji)), <Dinamiskd diapazona korekcijas optimizaciju,
<Akustiskie procesi ar pslchotropu iedarblbu un taml.

KP
Vasaras
1n

Lekciias
2

Stundainedcla
Prak. d.
Laborat.d.

Ieskaite
,l(

Ptubaudiiumi
Darb-s
Eksdm,
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RTU studiju priek5mets <<Elektroakustika>>
1321I Radioiekartukatedra.
V,
Kods.

Nosaukums.
statussprogramma.
Studiiuprieksmeta
llmenis
Studiiuprieksmeta
tips.
Studiiuprieksmeta
Tematiskdioma
Atbildreais mdcTbsp€ks.

Apiomsdal6sun kredt-tpunktos.
Studiiu priekSmetaIstenoSanasvalodas.

iespeja
apg[Sanas
Studijupriek5meta

RRI 405
Elektroakustika.
izvEles.
OblieAtais/Oblieatais
Augstdkd llmena.
Profesiondlais
Elektronikaun telekomunikaciias.
Tomarin5, Karlis - Doktors, docents.

3,0EKPSkreditpunkti
I dala.2,0kred-rtpunkti,
LV. RU
Nav paredzEts.

lalm ac t D a sc e l a .

Maksimdlais studentu skaits auditoriia.
Maksimdlais studentu skaits semestrT.
Anotdcija.

MEr\is un uzdevumi, izteikli kompetencesun Drasme.

LiteratUra.

NepiecieSamaistechniskais aprikojums
studiiu priek5metarstenoSanai.
priek5zindSanas.
NeoiecieSamds

apgiistamie
Iepriek5
oeriekbmeti.

36
36
Elektroakustikakd frzikala zinlba, mtisdienu civTlizdcijas sastavdalaun kultlras faktors. Akustiskais
lauks. Ska4as subjektivds Tpa5lbasrunas un miizikas uztver€. Skaqas signdla kroplojumi. Telpu
akustika. Elektromehdnisk[ pdrveidoSana.Dinamiskdanalo|ija, tds filozofiskais aspekts;pretrunas un
paradoksi dinamisko procesu formulcjumos. Mikrofoni. Ska4as izstaro5ana.SkaJru4i un akustiskas
konstrukcijas. Laboratorijas un praktiskie darbi: mikrofonu, skalru4u, akustisko agregatu un telpu
akustisko r-pa5lbumErl5anaun izvErt€Sana.
Kursa morlis ir sniegt profesiondlo un akademisko izghtlbu elektroakustikas nozarE, apgfistot padzilindtas zindsanaspar procesiem radiofonija un TV apraides sist€mds,elektromehaniskiempdrveidotdjiem, dinamiskas analogijas metodi mikrofonu un skalru4u apr€kind5anai,l\dz ar to veidot studentiem
rpasu fizikalo skatiiumu, kas dod iespeiu Ertdveida risindt mehAnikas,akustikas un citas problEmas.
K. Tomariq5. Radio elektroakustika.Riga, Zvai'gzne, 1978.
K. Tomari45,E. Zablovskis.Radio elektronika.RTga,Zvaigzne, 1985.
fiir Technik, Liibrck, 1983.
Akustik. Fachbuchhochschule
H. Hellmann.Technisch-praktische
K. TomarinS.Elektroakustika.Lekciiu piezimes.Rigas Tehniskauniversitate,2003.
Elektroakustikas laboratorija, sastAvosano l) akustiski sldp€tdstelpas,2) auditorijas ar tur izvietottun
iekdrtZm paredz€toelektroakustisko m€rliumu veik5anai.
Visodrled fizika. diferencidl- un integralrekini, elektriakds kEdes..

elektriskoleZu teorij4 atbilsto5iRTU mdcrbuprogrammam.
matemdtika,
studiju Fizika,augstdkd

Tematuizkldsts.
Stunduskaits
8
8
8
8

lema

ska4assigndlaraksturojumi,telpuakustika,reverberdcija.
Akustiskaislauks,skaqassubiektlvdslpap5rbas,
Skanasizolaciia. skanu studiias, elektromehanisko pdrveidotdju teorij4 pdrveidotaju apv€r5amlba.

miikrofonuveidi un raksturojumi.
analoiqija,
analoAiia,elektroakustiskd
Dinamiskaelektromehdniskd
qglggs!!
teorija,skalru4!ql<u!!!!l<!s
Mikrofonukonstrukuvieizveidoiumi,skauasizstaro5anas

n

Laboratoriias darbi: slapeSanaskoeficienta meri$ana,nelinearo koplojumu mErISana.
Laboratoriias darbi: skalruna impedancesmEriiumi, akustiska agregataversuma lftnes uz4em5ana.

4
4
4

laikamerl5ana.
reverberdcijas
Praktiskiedarbi:Mikofona absolutagradueSana,
Pralrliskie darbi: Skalruna amplihidas-frekvendu hknes anahze,mikrofona vOrsumaraksturl-rknesanalize

un tu vefte1ana:
studiiurezultati
Sasniedzamie

vertcsanas
kritEriii.
Rezult6tu

Apgfitas zin65anaspar priek5metatEmdm

Tests virtuala vid6 un aktrvitate diskusiias par studiiu temam.

iemanasdarba
Praktiskds

un rezultatus,
Prasmeizskaidrotveikto laboratorijasdarbumdrlctiecTbu
demonstret
orasmipamatotpraktiskaiosdarbosgDtossecindiumus.
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Bn-vdsizv€les

Studiiu oriek5metalTmenis
Studiiu priek5metatips

Profesionalais
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Tematiskaioma
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Filioovs Aleksandrs- Doktors. Docents
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3.0EKPSkredltpunkti
LV. RU

Studiju priek5metaapg[Sanasiespeja

Nav paredzEts
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RTU studijuprieklmets'Radiouztv6rdji'
1321I Radioieknrhrkdeea
Kods

RRI491

Nosaukums

RadiorztuFrEii

Shrr{iirr nrieklmeta

slefi rss nrnq4mmi

Oblisatais/Oblisataisizvdles

Studiiu priekSmetahmenis

AusstdkdlTmena

Studiiu nriek$meta tins

PrnfesionSlaic

Tematiska ioma

Elektronika un telekomunikdciias

Athi ldTgais mdcTbsnEks

Aoioms dat6s un kredtounktos

Slaidini Ilmdrs - Doktors. Profesors
l dala"2.0 kredltpunkti. 3.0 EKPS kredTtpunkti

Studiiu Driek5metar-stenoSanas
valodas

LV. EN

Studiju priekSmetaapgiiSanasiespeja

Ir paredz€ts

t2lfr4 nth eq

neI 2

Anotdcija

Profesiondlds radiouztvero5dsiekartas, to uzb[ves principi un pararnetri. Pa5trokS4i.NelineAras
parddibas. Ieejas lrEdes.SelettTvie pastiprinataji. Radiouztvero5o iektutu deteklori un regulEianas.
Cioaru moduletu siprrdlu uztver5anas-roatnlbas.

un
Mcrtis un uzdevumi,izteikti kompetencEs
prasmCs

StudEjo5iemkursa beigds:
.jdprot aprakstTtradiouztvEr€ja (RfI) linetua un nelineara trakla atseviSlu bloku darbibas principus
un radiouztverdana izmantojamas metodes;
.jazina profesionalo RU sh€mu rpatnibas,trauc€jumnotur-rgasuzfver5anasmetodes un diskretos
signalu parraides/uzfverianas veidus;
.japrot uzzl-metdaZddumoduldcijas veidu RU blokshemas;
.j5prot atbilstoSi dotajiem nosac-rjumiemizstradat informacijas parraides sistEmu blokshemas
l-tmenI( izgemot raidTt6ju);
.iaorot veikt vienkhr5otus atsevi5ku bloku aor€kinus.

Patstdvisaisdarbs. tzi orsanizdciia un uzdevumi JastudElekciiu materi5li un cita literatDra. Jdsa,satavoiaslaboratoriias darbiem oEc dota apraksta.
Literatiira

Lekciju konspekts "Radiouztvereji".
Studiju materiEli Blackboard un Moodle virtudlajas studiju vid€s.
Paul H- Youns- ElectonicsCommunicationTechnioes.PearsonEducation.2004. 893 o

Nepiecieiamais tehniskais aprftojums studiju
oriek5meta rstenoianai

Dators,datuprojeklors

Nepiecie5amdsoriek3zind5anas

RadiouztvereiupamalkurssbakalauralTmenl.piemEram,RRI327 "Radiotehniskassist€mas".

Ieoriek5 aosdstamie studiiu oriek5meti

Rakstisks eksdmensar 10-12 teoretiskiem
Kursabeigdsstudentam:
'Jazinaanalogasun ciparumodulacijasprofesionaloradiouztv€rcju(RtD bloku darbibasprincipus, jautajumiem un apre\inu uzdevumiem. Lai
-rpatnibasun traucejumnoturigas uztver5anasmetodes.
.IaprotluzzjTmctdaZadumoduliicijas veidu RU blokshdmas un veikt vienkarSotus atseviS(u bloku
Prasme eksperimentdli nomdrTtradiouztv6rEju un atseviSlu ta shemasdalu parametrusun
raksturlftnes.

kartotu eksamenq laboratorijas darbiem jabfit
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Anotacija

ar dotomikroshemu.
noteiktaveida signaluuztver5anai
Projektetradiouztvereju
princip_idlo
shEmuar
aprakstu,radiouztver€ja
Projektaatskaitcsniegt:uzdotdsmikroshEmas
blakuskandla
izrElinaluradiouztverej.a
elementuaprE$inqizrelindturadiouztvErEjajutrbu,
selektivitati,izrefin6tuieejas!€des
spogulkan6la
selektivitati,izre[<inituradiouztv€r€ja
kl[du.
noskanoiuma

un
MEr(isun uzdevumi,izteikti kompetences
n r As m Es

Patstdvleaisdarbs.ta organizdciia un uzdevumi

Literatura
studiju
tehniskaisapr-rkojums
Nepieciesamais
nriekimetaIstenoSanai
Neniecieiam?isnriek5zin6Sanas

Ienriek5aos[stamiestudiiupriek5meti
Tematuizkl-asts
fe*u.
I

l. Lekcijukonspekts
"RadiouztvEr€ji".
un Muratafirmasfiltriem.
2. CD ar mikoshemuaprakstiem
Datorsun datuprojektors
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I 321I Radioiekdrtukatedra
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Nosaukums
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statussprogrammd
Studiiu DriekSmeta
priek5meta
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Studiiu

Vidciaisspecialais

Studiiu oriekSmetatips

Profesiondlais

izvEles
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Tematiskdioma
Atbildisais mdcibsodks

Balodis Guntars - Doktors. Dekdns

Apioms daldsun kredttpunktos
Studiiu priek5metaIstenoianasvalodas

I dala.3.0 ked-rtpunkti.4.5EKPSkred-rtpunkti
LV, RU

Studiju priekSmetaapgiiSanasiespEja
cela
IalmaclDas

Nav paredzets

Anotdcija

ieridu automatiz€tdprojekteSanaar
Radioelektronisko sh€mu modelOSana.Radioelektronisko
ESM.SPICE un PCAD prosrammas.Sh€mupraktiska realizdciia,parazTtiskosai5uvdiina5ana

un
MErfis un uzdevumi,izteikti kompetences
Drasmes
darbs,td organizdciiaun uzdevumi
PatstEvrgais
Literatiira

tehniskaisaprlkojumsstudiju
NepiecieSamais
istenoSanai
oriekSmeta
priekSzin6Sanas
Nepiecie5amds
studiiupriekSmeti
lepriekSapgustamie

proiektcS.sistcmas.
Automatizctas
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int€rfeisi un protokoli"
RTU studiju priekSmets"Datu pEirraides
1321I Radioiekartukatedra
Kods

RRI4I5

Nosaukums

Datu pdrraides interfeisi un protokoli

statussprosramma
studi u nriek5meta
lTmenis
studiu oriek5meta

Videiaisspecidlais

Studi u priek5metatips

Profesionalais

izv6les
Oblisatais/Oblisdtais

Tematiskdioma
Atbildisais mrcrhsnEks
Aoioms daldsun kredrtounktos

Zeltin5Maris - Doktors.Docents
6.0EKPSkreditpunkti
I dala.4.0kredr-tpunkti,

valodas
Studiiu oriekSmetaIstenoSanas

LV. RU

iespEja
Studiju priekSmetaapguSanas

Nav paredz€ts

I a l m a c l D as cel a

Anotdcija

Datu pdrraidesprincipi un standarti.Interfeisu
iedalliums.Mociemi.Kopnes.MULTIBUS,EISA,VME,u.c. Datu parraidesprotokoli lok4!9q tftlgs.

un
un uzdevumi,izteikti kompetencEs
MEr\<is
nrasm€s
Patstdvleaisdarbs.ta organizdciia un uzdevumi
Literattira

tehniskaisaprftojumsstudiju
NepiecieSamais
nriekimeta rstenoSanai

NepiecieSamdspriek5zina5anas
leoriekSapglstamiestudiiu priek5meti

Datori un mikroproces.:analogdsun ciparu m\sh€mas

12:17
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RLsasTehniskduniversitdte

RTU studiju priek3metsuAttclu ciparup6rraidessistEmasfr
I 321I Radioiekarh katedra

Kods

RRI4I8

Nosaukums
statussprogramma
Studiiupriek5meta

Attelu ciparu parraidessistemas

izvEles
Oblieatais/Oblisdtais
Vidciais soeci6lais

Studiiu oriekSmetallmenis
Studiiu priekimetatips

Profesionalais

Tematiskdioma
A t hildT s a i s m a c T b s n E k s

Filipovs Aleksandrs- Doktors,Docents

Apiomsdal6sun kred-ttpunktos

4.5EKPSkredrtpunkti
I dala.3.0keditpunkti.
LV. EN

valodas
Studiiu priekSmetarstenoBanas

Nav paredzEts

Studiju priek5metaapgii5anasiespeja
cela
talmaclDas
Anotdciia

un
Merlis un uzdevumi,izteikti kompetences
DrasmCs
un uzdevumi
darbs.td organizdciia
Patstavreais

Literatura
NepiecieSamaistehniskais aprft ojums studiju
priek5meta rstenoSanai
Neoiecie5amds
oriekSzindSanas
lepriekb apgtstamie studiiu priek5meti

Priek{metastukfiira
#*;. "t':,'i,siniWafu d
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0.0

'!Y

ll+*ni"ptidftdTiudffliEtirant. ,
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RTeasTehniska universitate

RTU studiju priek5mets"Signdlprocesonrlieto5anatl
132I I Radioiekdrtukatedra

v.
Kods

RRI 4I 7

Nosaukums

SisndlorocesorulietoSana

statussprogramma
StudiiupriekSmeta

izveles
Oblieatais/Obligdtais

Studiiu Driek5metallmenis
Studiiu priekimetatips

VidEiais soeci6lais
Profesiondlais

Tematiskdioma

AtbildlsaismdcrbspEks
Mdcibsp€ks

A.oioms
dalasun kredrtpunktos
valodas
Studiiu priek5metarstenoSanas

Zeltin5Mdris - Doktors.Docents
Sr-rs
Juris- Lektors
I dala.3.0 kedltnunkti.4.5 EKPSkred-rtpunkti
LV

Studiju priekSmetaapgtiSanasiespeja
cela
tallnacrbas

Nav paredzets

Anotacija

praktiskam darbam ar Texas Instruments un Motorola signalprocesoriemun
Sagatao5ands
kontroleriem.

MEr(is un uzdevumi, izteikti kompetenc€sun
nrasmes
un uzdevumi
Patstdvrsais
darbs,ta organizZ'ciia

LiteratUra
tehniskaisaprlkojumsstudiju
NepiecieSamais
nriekSmetaistenoSanai
priek5zindSanas
NeniecieSamds

studiiupriek5meti
Iepriek5aps[stamie

lieto5a
un mikrokontroleru
RRI413.Mikroprocesoru

12:21
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RIeas Tehniskd universitZte

RTU sfirdiju priek5mets'Projekta izsfrddetm vadl$anarl
1321I Radioiekartukatedra
RRI484

Kods
Nosaukums
Studiiuoriek5meta
statussDrosramma

Proiekta izstrdde un vadlSana

lrmenis
StudiiuDriekSmeta

Auestak6 llmena

StudiiuoriekSmetatios

Profesiondlais

Oblisatais/OblisdtaisizveleslBrlvds izveles

Iematiskd ioma

AtbildTsaismacTbspoks
Aoiomsdal6sun kredrtpunktos
valodas
Studiiu priekSmetaIstenoSanas

Slaidin5Ilmdrs- Doktors,Profesors
I dala.3.0 kredltounkti.4.5EKPSkredltpunkti
LV. EN. RU

iesp€ja
apg[Sanas
Studiiupriek5meta
talmaclbas
celA

Nav paredzEts

Anotdcija

Projekti un to biitTba.ProblEmu anall.ze.Projekta mer$u definE5ana.SVID anallze,._L_ogiskas
ietvarprogrammasmatrica ( Logframe). Projektu plano5ana.Projektu vadr5ana.MS Project
orosrammatiira. Proiektu orezenteSana.

un
MErlis un uzdevumi,izteikti kompetenc€s
nrasm€s

Patstdvrgaisdarbs,t6 organizaciia un uzdevum:i
Literatura

vid€.
l. Studiiumateridliun testiBlackboard
2. Druk-atistudijumateridli- Merforient€tuprojektuizstrddeun vadl5ana.

l. M;lifi ;ij ;'Ct-ioM to-pititoi't', vrEn(onrpNrEruPRoJEKrUvADISANA
studiju
aprTkojums
tehniskais
Nepieciesamais
nriek5meta
rstenoSanai
Neniecieiamf s nri ek\zindianas

Ienrieki ansiistamie studiiu oriekSmeti

4. MS Proiect Prosrammatlira.
Radioiekartu katedrasun RTU talmaclbas centra laboratorijas un datorklase.Interneta pieslegums.

ruVl0l .Tieslbupamati
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RIsas Tehniskauniversitate

RTU studiju priekSmets"ApsardzesiekErtasrm tehnolo$ija"
1321I Radioiekarhrkatedra
RRI44O

Kods
Nosaukums

Aosardzes iekdrtas un tehnologiia

statussprogrammd
Studiiupriek5meta

izvEles
Oblieatais/Oblisatais

Studiiu oriekSmetahmenis

Ausstdkd llmena

Studiiu oriekSmetatips

Profesionalais

Tematiska ioma
Atbildisais macrbsp€ks

Balodis Guntars- Doktors"Dekdns

Aoiornsdaldsun kred-rtpunktos

EKPSkredltpunkti
I dala.3.0ked-rtpunkti,4.5
LV. RU

Studiiu priekSmetaIstenoSanasvalodas

iespcja
apgiisanas
Studijuprieksmeta
ceta
talmacrDas

Nav paredz€ts

Anoticija

DaLadu apsardzessistemu sastavsun uzblves principi. DaZadu apsardzesdev6judarblbasprincipi.
Ugunsdro5lbasapsardzesdeveju darbTbasprincipi. Perimetra apsardzesdeveju darbibasprincipi.
Video uzraudzrbasunieraksta sist6mu uzbtve.

un
Mer\is un uzdevumi,izteikti kompetenc6s
nrasmEs
Patstavlsaisdarbs. td orsanizdciia un uzdevumi

un metodiskiemate!4!
Radioiekartu
katedrasraidltaiu.uztver€iuun sistdmulaboratoriias

Literatlra
NepiecieSamaistehniskais aprlkojums studiju
nriekimeta IstenoSanai

Apsardzesinfrasarkanieun Doplera deveji un signalu novEroSanasiekdrtas

NeoiecieSamds
oriek5zindSanas

REA303 .Analoeds iekdrtas

studiiupriek5meti
teoriek5apeDstamie

stuktiin
;n;i;-l

:::::.11+l:illlilll
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RrgasTehniskauniversitdte

RTU strdiju priek5mets"Inovdciiu menedZmentsrl
I 321I Radioiek6rtukatedra
Kods
Nosaukums

RRI488
InovaciiumenedZments

statussDrogramma
StudiiuoriekSmeta

Brivds izv€les

Studiiu priekSmetallmenis

Pa m a tstu d i i u

Studiiu oriek5metatios

Profesiondlais

Tematiskaioma
A thi ldTsai s micirhsneks

Slaidin5Ilmdrs - Doktors.Profesors

Aoioms dalasun kredTtpunktos
Studiiu priek5metalstenoSanasvalodas

I dala.2.0kedltpunkti. 3.0EKPSkred-rtpunkti
LV. EN

Studiju priekimeta apg[SanasiespEja
cela
talmaclDas

Nav paredz€ts

Anotdcija

Inovdcijas btitlba un jEdzieni. Inovdtors un rado5adarbiba, metodes.Inovdcijas teorijas. Inovacijas
sistEmaun tds sastdvdalas- zindlne, petnieclba un izght-rba.Patenti. Inovaciju finans65ana.
Inovdcijaspolitika un modeli. LatvijasNacionalaInovdciju programma.Inovacijaselektronikdun
telekomunikaciias.
VirtuEld biznesa simulAcijas sp€le "Marketplace" . Tirgus anallze.RaZo5anasprocessun produkta
attTsUba.Mdrketings. Firmas darblbas rezultdtu un pelqas anallze, strat€giskl vadrba,investtciias.

Merlis un uzdevumi, izteikti kompetencEsun
prasmes
Patstavrsaisdarbs.td oreanizdciiaun uzdevumi
Literatlra

studiju
apr-rkojums
tehniskais
NepiecieSamais
IstenoSanai
nriek3meta
priekSzindSanas
NepiecieSamds
lepriekSapgiistamiestudiiu priekSmeti

Dala
i i:r-l

Lekciiu konspektsun PowerPointprezentaciias.Marketplacesp€lesapraksts.
Dators un datu projektors prezentacijdm.Datorklase ar interneta piesl€gumu virtualajai biznesa
snElei

(Talmdclbas
e-kurss)
RTC106.KomercdarbTba

,,, Strmdas
nedeia
tkfl#
p#ti
a. Laborffi
Vt{.aras, '* .ni Lekcl
1.0
1 .0
0.0
2 .0
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I srivasiivctei;a

'F,Tit*;r o*tr$$

t::te(ralTe

il1fl t1n trr

:Etcsam-r Dartrs

13:39
05.07.2010

RTgasTehniskd universitate

RTU studijuprieklmets"Zinatniski-tebnisk6
informlic[iaun dokument5clja"
l32l I Radioiekdrtukde&a
Kods

RRI42O

Nosaukums
SrudiiupriekSmeta
statussprosramma

isataisizveles
Oblieatais/Obl

Studiiu priek5metahmenis
Studiiu priek5meta tips

Profesiondlais

Zinitniski-tehniskd informaciia un dokumentlciia
Auesffika lTmena

Tematiskaioma

Elektronika un telekomunikaciias

Atbildrsaismacibsoeks

Slaidini Ilmars - DokJors.Profesors

Aoioms dalas un kredltounktos
Studiiu Driek5meta-rstenoianas
valodas

LV. EN. RU

Studiju priek5metaapgulanasiespeja

Nav paredzets

I dala^2.0krednDunkti.3.0 EKPS kred-rtnunkti

12lmaclha,s cela

Anotacija

Mer(is un uzdevumi, izteikti kompetencEsun
prasm€s

Kursa m€rlis ir sagatavot studentu tehnisku projektu un pet-rjumuplano5anaiun realizacijai
radioelektronikas nozarE.
So kursu beidzot students:
Zinas zindtniski tehniskas informacijas avotu veidus, kada ir informacijas loma tautsaimnieclba un
pratis veikt literaturas mekl€Sanupet-rjumuun projekta t€mas izvelei.
PraUs lietot daiadx rado5a darvba un anal-rzesmetodes (LogFrame, SMD) problemu
identificeSanai, merku izvirz-Ganauun aktualas temas izvelei.
PrafTs izsfrtdtt

nrnieha

nlanrr

Patstavlgais darbs, ta organizacija un uzdelrrmi

Kurss beidzas ar eksdmenu.Veiktie mdclbu uzdevumi jaapkopo viend dokumenta kur5 jaiesniedz
vismaz vienu dienu pirms eksdmena.Eksamenalaika notiak projekta plana aizstavEiana.Tam ir
idsasatavol0 min. sara proiekta prezentdciiaar sagatavotiemmaterialiem.

Literatiira

Studiju materiali ORTUS vidE.
Mer\orient€tu projektu izstrade un vadiSana.TalmacTbaskursa studiju materidli. Rr?a, 2000. 105
loo.

Nepiecie5amaistehniskaisaprlkojums studiju
oriek5meta rsteno5anai

Radioiekartu katedras un RTU talmaclbas centra laboratodias un datorklase, intemeta pieslegums.

NeoiecieSamas
oriek5zina5anas

nav

Ienrieki

anqrstamie

shrdiirr nriek{meti

Tematui-tl&E
TEma

Stundu skaits

lnformaciias loma zindtnes un tehnikas attlstrba. lze1rttlba-zinatne. tehnika- inovaciias. To loma tautsaimniecrba.

6

lnformaciias iezuSana-aostrddeun elabAiana. Tehniskas literahiras dokumentaciias veidi un stils.
Probl€mu anal-rze.Proiektu define5ana.SVID analze" Losframe. Proiektu olano5ana.

4
6
8

lnformaciias noform€Sanaun imlati5ana.

8

Rado5adarbametodes.

Zinatniski-tehniskas literatiiras raksU5anasun uzsta5andsgalvenie principi.

5

Pral.tiqka

l0

nrnief-ta

Srenifumie

nlina

nofnmF(

MS Prniecl

vidF

rwul@titmbv&Elana

Sasniedzamie sfudiiu rezultati

Rezultdfu vertE5anasmetodes

Zinas zinatniski tehniskas informacijas avotu veidus, kada ir informacijas loma tautsaimnieciba un
oratis veikt literatdras mekleSanuo€tiiumu un proiekta temas izvelei.
Pratrs lietot daiadas rado5a darvba un analzes metodes (LogFrame, SVID) problemu
identifrcE5anai.melku izvirzl5anau un aktudlas temas izv€lei.

Atskaire -1000 vardu gari literahlrasapskats
Atskaite 2 tabulas ar anallzes rezultatiem un
tEmasnosaukums.

Prahs izstradat un prezent€t projekta planu.

MS Project fails ar projekta planu un l0 min.
sara

nroi

ekta

nt ezentd

cil t
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RrsasTehniskduniversitdte

RTU studiju prieklmets "Mobilo sakarusistFmas"
I 321I Radioiekdrtukatedra

v
RRI433
Mobtlo sakarusistEmas

Kods

Nosaukums
statussprogramma
StudiiupriekSmeta

izveles
Oblisatais/Oblisdtais

Studiiu oriekSmetallmenis

Vidciais specidlais

Studiiu nrieksmetatiDs

Profesionalais

Tematiskaioma
Atbildlsais mEcibspeks

Balodis Guntars- Doktors. Dekdns

Apiomsdalasun kredltpunktos
valodas
istenosanas
StudiiupriekSmeta

I dala.2.0kredltounkti.3.0EKPSkredltpunkti
LV

Studiju priekSmetaapg[Sanasiesp€ja
talmaclDas
cela

Nav paredzEts

Anotdcija

Radiovif4u izplatriands lpatnibas dm un cm vif4u diapazond..Zemes iespaids.Refrakcija,
difrakciia. temperat{irasiespaids.Sakaru veidi un sistEmas

un
MEr\is un uzdevumi,izteiktikompetenc6s
nrasmes
Patst6vlsaisdarbs.ta orsanizacitaun uzdevumi

Literatura
tehniskaisaprlkojumsstudiju
NepiecieSamais

G. BalodisMobilie sakariLekciiukonspektsR-tgaRTU 2003
DigitalaLatvijaskarteun programmat[raHertzMapperno ATDI Ltd.

nriekimeta Tstenoianai

NepiecieSamdspriek5zindSanas
leoriekSapsiistamiestudiiu priek5meti

RRI428 .RadiolTniiuproiektcSana

stuk1ira
lliiata

-

Rudens
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RreasTehniskduniversitate

RTU studijupriek$mets*Praksetr
1321I Radioiekartukatedra
Kods

RRIOIO

Nosaukums

Prakse

statussprogramma
Studiiunriek5meta
Studiiu priek5metallmenis

Prakse
Ausstakahmeta

Studiiu orieksmetatios

Profesiondlais

Tematiskdioma

as
Elektronikaun telekomunikacii

Atbildisais mdclbspEks

Balodis Guntars - Dol'1ors. Dekans

Aoioms dalds un kred-ttpunktos

39.0EKPSkredt-tpunkti
I dala.26.0kredr-tpunkti.

iespeja
apgii5anas
StudijupriekSmeta

Nav paredzEts

t almac tn a sc e l a

Anotdcija

,ln o]rA
praksE6 m€ne5ugarumdstudentinostiprinaelektronikasbakalauraprogrammas
RaZo5anas
un iegust
zina5anas
programmas
studijulaikauniversitatcapgutasteoretiskds
llmegaprofesionalas
profila uz{remuma
praktiskdsdarblbaspieredzielektronikas
vai iestdd€

Mdr$is un uzdevumi, izteikti kompetenccs un
orasmes

Praksesm€rfis ir sniegt stud€joSajamprofesionalaskvalifikacijas ieg[Sanai.nepiecieSamo
praktiskas dirbibas pieredzi elektronikas profila uz4€mum6 vai iestadO.Uzdevumi: Papildindt un
irostiprindt teoretiskdsapmaclbaslaikd iegDtdszina5anasun apg[t praktiskas iema4as inZeniera
darb'a;parzinatkonstrulitoru dalas, biroja, iestadesdarbu iekartu un sistemu projektd5and,
makeiesanaun konstruktoru doicumentdcijassagatavo5andun izmainl5anaeso5ajamiekartam vai
iaunu dokumentuizstradc

Patstavrgaisdarbs,td organizdcijaun uzdevumi Iepazr-tiesar konstruktoru dokumentaciju praksesuz+emuma.
ar tehnologiskodokumentacijupraksesuz!Emuma.
Iepaz-rties
izstradesun vadrbas dokumentdcijas sagatavo5anuprakses
Iepazlties ar projekta sagatavo5anas,
uznemumd.
Literat[ra

RTU,
RTga:
programmai
Elektronika.
profesionalai
nordd-rjumi
metodiskie
BalodisG. Prakses
2006.l6 loo.

priekSzindSanas
NepiecieSamds

Pirma kursa oriek5meti profesionSlaiaelektronikas inZnieru programma

studijupriek5meti
apgustamie
IepriekS

un anal-lze
shemumodel€5ana
UN RRI463Radioelektronisko
sistemas
RRI474 Radiotehniskds
(studijuprojekts)tIN RRI491Radiouztv€r€ji
LrNRRI490Radiol-rnijas
tIN RRI489Radiol-rnijas
(studiiuprojekts)
LrNRRI492RadiouztverEii
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RTgas
Tehniskauniversitate

RTU studiju prieklmets "InZenierprojekts"
I 321I Radioiekdrtukatedra
Kods

RRIOO5

Nosaukums

programma
statuss
StudiiuDriekSmeta

ekts
InZenieroroi
GalaparbaudTiums

Studiiu oriekSmetah-menis

Ausstaka l-mena

Studiiu orieksmetatips

Profesionalais

Atbildlsais mEcrbsp€ks

BalodisGuntars- Dokfors,Dekans

Anioms dalds un kred-rtounktos
Studiiu priekimeta rstenoianasvalodas

LV

I dala. 16.0 kredltpunkti.24.0EKPS kredltpunkti

Studiju priek5metaapgt5anasiespEja
talmaclDascela

Nav paredzets

Anotacija

InZenierprojektaizpildeapliecina iema4as specialistam,kur5.spejuzstddit, ekspluatEtun
moderni2et-radiofonijas,ielevTzijasprograrnmu veidoSanas,izplatl5anasun uztver5anas,mobilo
bezvadu aparahiru,p:arzinaprogrammejamu integralo sh€mu un sistEmuuzbuvi, pielieto5anas
iespEjas,programm-5anu,piogrammu l69oSanasvidi un pa4emienus,var veikt elektroniskas
moderno
apdratUrasapkalpoSanu,remontu, strddat apgddesun tirdznieclbas.jomd; p.d.rzina
eiek-troniskolldzeklu, sakaruun programmatlras lietoSanuun projektu veido3anuun apguvu5i
oraktiska darba iemanasatbilstoSielektronikas inZenierakvalifikdciiai'

M€r(is un uzdevumi, izteikti kompetenccsun
prasmes

Merfis ir demonstr€tprofesionllas iema4as elektronikas apakSnozar€par modernam tehnologijEm
atbilstoSikvalifi kacij ai elektronikas inZenieris
Uzdevumi: prasme stradatfirmas, kuras raZo, izplata, uzstdda,moderniz€ un apkalpo elektronisko,
radiosakaru,televlzijas, mobilo sakaru aparaturu.
ansuvis iemanastalikaiam Datstavlsaiamstudiidm profesion6ldskvalifikaciias paaugstindSan4i

RTU,2001.,l3 lpp.
H.Gulevskis.
Sastadljis
darbunoformEsanai.
l. Noradrjumistudijunosleguma
ar
no izvEl€tdsdarbatdmasun tiek saska4ota
literaturaatkarTga
2. DarbalzstradeiiZmantojama
darbavadrtaiu

Literat[ra

rczul6tiun
i..i

n";"it*tu
kurdrealiz€tipatstdvlgitehniski
un noformdtsatbilsto5iRTU pie4emtdmprasTbdm,
Izstradats
jomAs
risinajumi,kasapliecinaautorasp€jupatstavigiun rado5idarbotiesar elektronikusaistl-tas
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RIsasTehniskauniversitate

RTU studiju priek5mets"Elelfronikas tehnolo$i$as"
1321I Radioiekartukatedra

statussprogramma
Studiiupriek5meta

RRI494
tehnoloAiias
Elektronikas
izv€les
Oblisatais/Obligatais

Studiiu Driek5metah-menis
Studiiu priek5metatips

Profesiondlais

Kods
Nosaukums

AusstAkdllmena

Tematiskdioma

valodas
Studiiu oriek5metalstenoSanas
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Abstract
In recent years a gap between the competence and qualification of the university graduates and the
labour market demand is continuously growing. That is the main reason of the overall, government
supported university study curricula review and upgrade in the country, as well as motivation for
introduction of new pedagogical approaches to enhance active learning.
This paper deals with first activities of implementation of the contemporary study methodology into
Electronics Study program at the Riga Technical University. The new curricula will introduce
innovation in the study process: the change of the learning paradigm – enhancement of active learning.
Besides that, the innovative aspects of the new methodological approaches lie in the meeting of the
market driven requirements and development of competitive new specialists. Additionally to the
individual benefits of new specialists and their future employers, the new study curricula will bring
remarkable impact to the competitiveness of the university and will raise the image of the whole
country.
Innovative approach is used in the curricula development based on application of the Enterprise
Knowledge Development method.
Keywords: study curricula, innovation, learning methodologies

Introduction
The fast developing technologies and continuous innovation, especially in ICT sector, are
causing the specific industry requirements towards the university graduates. In order to
remain competitive in the rapidly changing world, the companies are looking for high level
specialists, having professional and social competences, ability to learn continuously and
adapt to the changing world. Universities have to make an effort to prepare specialists for the
future labour markets.
There have been numerous studies made at different levels about the compliance of study
curricula to the fast changing requirements of labour market. These studies conclude with
recommendations for curricula developers. However, there does not exist a universal solution,
therefore every university has to implement the curricula changes, taking into
account the recommendations and their accordance to the local conditions.
National governments are paying special efforts to implement the Lisbon strategy. There are
several national support programs launched for education and research development,
especially in the engineering sciences. These European and state support programs give an
opportunity for all the universities to improve and develop the study curricula, even if the
universities own budget is modest. Comprehensive needs analysis, formation of capable
project team, professional project management, and motivated students are the most important
factors for new university curricula development.
The novelty of this work is in evaluation of the study program development as a classical
innovation process, the output of which is a more competitive university graduate. The new
study program includes innovation in methodological approaches, which ensure the meeting
of the market driven requirements and development of competitive new specialists.

The aim of this article is to demonstrate the study curricula development as an innovation
process and to analyze the innovation in study methodology as an essential factor for
preparation of competitive graduates.
In order to reach the aim, whole curricula development is considered as an innovation
process, based on research and theories. Especial attention is paid to the implementation of
the new study methodologies. The theoretical background of the methodologies contains
references to the constructivist theories, coming from last century (Piaget, Dewey).
Constructivist theories opened the era of student centred, activity based learning methods,
which were developed by Piaget and Dewey adherents and known today as active learning,
interactive learning, project –based learning, problem-based learning, cooperative learning,
research-based learning: the methods which make students to construct their knowledge
themselves and within this process gain competitive academic, professional and social skills.
The article is based on the former studies, literature and document analysis and the first
results of implementation of RTU project for Professional Electronics curricula development.
This article gives an estimated impact of new study curricula to the competence and
professionalism of the graduates.
Change of the learning paradigm – from subject centred studies to active, student-centred
studies.
In the end of the 20th century, entering the era of knowledge economy, also the education
paradigm had to change. However, the paradigm change in education always go slowly and
cannot catch the other changes (Beļickis, 1994). Besides the global and European education
paradigm change, Latvia experienced also a change in society structure, where the old
principles have collapsed and new ones are not developed yet. The change of paradigm has
caused protracted and unsolved changes in all spheres of life, including education. In the new
paradigm, a human with his welfare, competence, and willingness to learn is in the centre
(Anspaks, 2003). However, education is the weakest part in Latvian national innovation
system (Brunner, 2003). Everyone knows that the new education paradigm includes the
change from subject-centred studies to student-centred studies, but how to organize this
change? The possible solution for education recovery is innovation.
Innovation does not necessarily mean completely new products or methods. Innovative study
methodologies can be methodologies, which are not currently used or underestimated in the
existing conditions. Implementing the well-known methods in a new way or new area also is
an innovation. It is essential that implementation of these methods brings positive outcomes –
university graduates, characterized by the qualification and competence meeting the labour
market needs.
Developing of a specialist for the existing and future labour market, it is necessary to
remember that the labour market main requirement for future specialist is - professional
competence and ability to learn continuously (T.Koke, G.Lapina, 2006). The university
graduates have to be prepared for life-long learning and continuous construction of a new
knowledge.
The constructivist theories are based on targeted construction of new knowledge on the basis
of the students experience. Constructive learning always includes interaction and cooperation
between participative parties. Constructive learning is “learning by doing” – term introduced
by John Dewey in last century (Dewey,1938); it is experience based learning, learning within
cooperation. Essential part of the constructive learning is experimenting which leads to
experience. J.Dewey has defined that experience is a keyword that approximates and unites
people. The concept of experience includes targeted experiment, the result of which is
scientific cognition. Another part of experience is the emotional experience, which is obtained
in problem situations and creative activities (Anspaks, 2003). The dual nature of experience is
emphasizing its essential role in the constructive learning process.
In constructive study process student is not a passive knowledge recipient. The student is
constructing his knowledge and thus gaining the integrated skills (Čehlova, Grinpauks, 2003)
– academic, social and professional skills. The learning process contains several stages:

actualization of existing knowledge, assimilation– transfer of the knowledge and its
adaptation to the new situation, creation of new knowledge (Piažē, 2002).
In constructive learning the process is student – centred, and it is based on interactive
learning, discussion, activities. The student has his own responsibility to utilize the teacher’s
knowledge and support to construct the knowledge, train the skills and gain attitudes. The
teacher has the role of advisor, offering problems, cognitive tasks and his support to solve
them. The teacher respects student’s attitude and opinion. The teacher maintains supportive
learning situation, allows to make mistakes and to correct them, to explore and to formulate
conclusions (Rubene, 2003).
There is a range of methodologies developed in the constructivist school, all based on
“learning by doing” principle, active and targeted involvement of student in the construction
of his knowledge and building his competitiveness. David Pratt supports opinion that the
study methodologies have to prepare a student for a working life – if there is a competition in
the working life, the study methodologies have to develop ability of competitiveness (Prats,
2000). Developing this idea, we can assure that the skills, required in the labour market, can
be developed in the study process, by using the appropriate methods.
The project management and presentation skills can be acquired in project –based learning.
Problem solving skills could be obtained in problem based learning and communication skills
– by using interactive learning methods – such as discussions, interviews etc. Teamwork
skills could be developed using projects, cooperative learning in groups, teamwork etc.
In the knowledge economy it is essential for the students to understand innovation processes
and the importance of its stages. Knowledge economy means appraisal of research. In order to
be able to appraise research significance in the knowledge economy, the students have to
practise research. In future every high qualified specialist has to have a good command of
research methods. At university it could be done by using research-based learning and
discovery learning methods.
There is available a range of well-developed active learning methods. Any of these methods
would train some skills to the students. Using the active learning methodologies, students
learn to be active and to learn, that is the most necessary ability for their future
competitiveness.
However, the usage of these methods depends on the methodological knowledge of the
academic staff, as well as enthusiasm and willingness to implement these methods in the
study program. This is another challenge faced in the new study program implementation
process.
“Lack of ability to look in future, disassociation from tomorrow’s education problems is the
most dangerous for our pedagogy, because it is leading to nowhere”, is saying famous Latvian
professor J.Anspaks. He is supported by another professor, J.Beļickis (Beļickis, 1994), who in
this situation is suggesting really radical changes – those teachers and professors who are not
willing to learn and acquire new knowledge, have to be retired. In the fast changing society
everyone has to follow these changes. This opinion corresponds to the innovation theories –
“That must be the goal, for both nations and companies: not just surviving, but achieving
international competitiveness”, says M. Porter. Only the ones which will aim for
competitiveness will survive. The individuals and companies with the highest innovation
capacity are the ones, which are learning continuously. In order to be competitive in the
knowledge economy, learning has to be a way of life (Bessant, 2003).
After the long years of accustomed subject–centred learning – reading lectures, the academic
staff has difficulties to change their style. They have to acquire the new methodologies and to
implement them in the study process. However, in the current situation there is no motivation
to that. Development of a new study program, introducing new subjects and modern
methodologies, including the academic staff training, is the best solution to adapt to the new
education paradigm and to produce competitive university graduates.
ESF project “Innovative solutions in RTU Electronics study program for promotion of
knowledge economy development in Latvia.”

The collapse of the electronic industry in the early nineties of last century has reflected also in
the higher education. The labour market demand for electronics engineers diminished, the
number of students decreased. The poor state financing for research and education caused a
range of problems in education. When in the middle of 90-ties the electronics renaissance
began, there appeared new problems – inadequacy of study curricula and consequently the
qualification the graduates to the new market demands. The electronics study curricula has
not been reviewed for 15 years, the laboratory equipment has not been changed for more than
20 years, there have appeared new technologies and new requirements for industry, the study
approaches and methodologies have developed, and the students also have changed.
In order to improve the situation, several studies and activities were performed. There were
several European projects supporting reviewing of the electronics curricula compliance to the
industry requirements, evaluation of study program, and development of the new profession
standard of electronics engineer (reg.Nr. PS 0255).
As a result of these studies it is clearly stated what qualification, skills and knowledge of the
electronics program graduates is expected. The biggest problem is – how to reach the required
level of the graduates.
There was made a comparative study in Faculty of Electronics and Telecommunications of
the Riga Technical University. The Electronics Professional study program was compared to
the EC FP5 project „Career Space” recommendations for curricula development in 21st
century (Lapina, Slaidins, 2005). Three main conclusions were made – the study content has
to be changed according to the industry requirements, the study methodology has to be
changed and the qualification of the academic staff has to be improved according to the fast
developing electronics industry content and implementation of the new methodological
approaches.
These studies gave an impulse for development of a new project “Innovative solutions in
RTU Electronics study program - promotion of knowledge economy development in Latvia”
(VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007). The project was developed by the Faculty of
Electronics and Telecommunication, and is funded by the European Social Fund. The main
aim of the project is to develop a new – professional electronics study program,
corresponding to the industrial requirements and international recommendations, develop
Electronics study program modules and improve program implementation in general. The
new program will have improved content, including e-based learning and innovation
management course.
The project foresees following activities: development of the new study curricula and study
materials (including specific electronic subjects and the innovation management course),
purchase of modern laboratory equipment and development of practical laboratory works, and
choice of the most appropriate study methodology.
The project activities include also piloting the new courses, licensing of the new study
curricula and marketing activities. All the activities are covered by the quality management
system.
What are the innovative solutions in the new study program?
According to innovation definition, innovation is a process of implementation of new
scientific, technical, social ideas into marketable and competitive product or service (Latvijas
Nacionālā Inovāciju programma, 2003). The project activities assure a full cycle of
innovation in the study program development: the market requirement leads to the idea of
study program development, review of the program compliance to the industry requirements
is made (including the analysis at the pre-project stage, as well as project research activities),
the prototype development (pilot course), marketing, improvement of the course based on the
analysis of piloting results and launching to the market as a competitive product. The
innovation process of the new curricula development is shown in the Picture 1.
The innovative solutions in this process are – new approaches, new methodologies, updated program
content, that lead to a competitive study program which prepares the new specialists with competitive
advantage.

Marketing activities

Invention – new approaches,
methodologies
Market
requirements

idea

Research and
development

Prototype –
Pilot course

Industrial model – Production improved course implementation

Competitive
product in the
Market

IPRlicensed program

Picture 1. Curricula development innovation process.
In the current stage the program developers are in course development stage and Innovation
Management course already in piloting stage. As well as any innovation process, the course
development is a team work, where are 32 experts are involved (electronics industry, higher education
programs, electronics higher education, quality management, innovation) and
90 students for project pilot studies.
During the development stage the new subjects are being developed, including the content and
methodology. Innovative approach was applied - the Enterprise Knowledge Development (EKD)
method (Bubenko, 2001). It maintained well structured and effective brainstorming, open discussion
and reaching consensus among experts involved on solutions to be applied in the new study programme
development. The project experts discussed the most important and common program development
questions, such as the program compliance to the industrial needs, Latvian electronics engineer
profession standard and international requirements. Taking into account the EC FP5 project Carrer
Space recommendations and the project team opinions, there should be implemented new study
methodologies in all the subjects.
Experts agreed that it is important to develop problem analysis and research skills on graduates,
learning skills and anxiety for knowledge, as well as communication and teamwork skills. It was also
agreed that content and methodology must be updated.
It was proposed to strengthen academia – industry collaboration and exchange. It was devised to
stimulate merging of learning process to real product development conditions.
The active learning methodologies were presented to the project team, including academic staff. The
basic idea presented was that in the learning process the students have to learn the skills which are very
demanded in companies: team work, research work, problem solution, project management,
presentations. All these skills can be acquired during the studies, if
appropriate study methods are used.
However, in this stage the biggest problem in the new curricula development and implementation is the
old fashion and conservative approach of the old generation academic staff. The piloting of the new
course has already proved that the students, in spite of the conservative opinions, are open to new
methods: cooperation, teamwork, discussions, etc., and are welcoming the new active study methods.

Conclusions
Implementation of innovation in education unambiguously leads to a competitive product –
competitive student in the labour market. Not only the competitiveness of the individuals grows, but
also competitiveness of the companies employing these graduates will grow, and this will increase the
national competitive advantage in the global market.
Innovative approach was applied for analysis and research- the Enterprise Knowledge Development
(EKD) method. It maintained well structured and effective brainstorming, open discussion and reaching
consensus among experts involved on solutions to be applied in the new study programme
development.

Implementation of the well-known methodologies in a new environment is an important innovative
aspect of the study program improvement. Implementation of new methodologies in the new curricula
requires big efforts, but is the only way how to reach competitive advantage.
Constructive learning methods, based on student active involvement and building new knowledge
according to their experience, make them competitive.
Using the active learning methodologies, students learn to be active and to learn, that is the most
necessary ability for their future competitiveness.
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Abstract
Fast changes in the electronics field and paradigm shift in education demand update of the curricula
of university education in Electrical and Information Engineering. The curricula as well as the study
process must be reviewed and modified according to the new needs.
This paper focuses on the results obtained in the review process of the study programme of
Electronics at the Riga Technical University and are related to the industry demands in respect to the
soft skills of graduates and new qualifications of the academic staff needed to implement the new study
methods and tools.

1. Introduction
Information society and related changes in education paradigms are creating the new challenges to
university education in Electrical and Information Engineering (EIE). The curricula have to be updated
as well as the study process reviewed and modified according to the new trends.
Fundamental principles of needed changes in the higher education are laid down in several framework
documents just to name a few – Bologna Declaration, Lisbon Strategy. There are also more specific
recommendations related to the Engineering and the EIE field as Career Space Recommendations [1],
US National Academy of Engineering Recommendations [2], IEEE and ABET [3] criteria. Besides
professional skills and abilities much emphasis in these documents is put on soft skills and attitudes.
Future engineer as follows from the Recommendation of the US National Academy of Engineering
must have [2]:
• Strong analytical skills;
• Practical ingenuity (skill in planning, combining and adapting);
• Creativity skills;
• Communication skills;
• Business and management skills;
• Leadership skills;
• lifelong learning skills;
• Professionalism and high ethical standards.
The study process must be organized in the appropriate way and the academic staff implementing the
process must be aware and able to reach the goals formulated in these documents.
In the Faculty of Electronics and Telecommunications at the Riga Technical University substantial
changes in the study programmes of Electronics and Telecommunications were made to fit them to
Bologna principles. These changes started already in 1994 and were implemented in few years. Now
we are entering the next round. Based on experiences obtained in more than 10 years of
implementation and the new needs of society and industry an attempt is made to review and update the
Electronics study programme.
The process is supported by the EU funded project grants available for infrastructure and human
resource development in Latvia. Several ERAF and ESF projects have been initiated and fitted together
with an aim to provide all needed conditions to reach the goal. ERAF projects were focused on creation
of needed infrastructure, provision of equipment for education and research. ESF projects were related
to professional orientation of school children, re-qualification of academic staff, upgrade of curricula
and development of supporting study materials.
This paper focuses on the results obtained in the programme review process and are related to the
industry demands in respect to soft skills of graduates, needed changes in implementation of the study
process and new qualifications of the academic staff needed to implement the new study methods and
tools.

2. Curricula review and upgrade needs
Desktop review of the existing curricula at the Riga Technical University and implementation process
was made, response from the students and the industry collected [4]. The analysis made revealed
several drawbacks:
• not enough practical skills of the graduates,
• technology developments are not well reflected in the curricula,
• the teaching methods are outdated etc.
Special brainstorming session with industry representatives and academic staff members was organised
to collect the opinions on needed changes in curricula and implementation of the study process. The
Enterprise Knowledge Development (EKD) method was used to support the brainstorming.
EKD is one of the enterprise modelling methods that has been developed more than a decade ago and is
being often used by business consultancy companies. It has proven its productivity both in business and
public sector by providing a framework for modelling and reasoning in ill-structured problem
situations, often occurring in organisations and society. It provides a systematic and controlled way of
analyzing, understanding, developing and documenting an organization and its components, by using
Enterprise Modelling. Basic contents of the EKD framework include:
• a set of description techniques,
• explanation of stakeholder participation,
• a set of guidelines for working.
EKD application process is supported by a set of software tools. There are six inter-linked models used
for analysis.
Application of EKD modelling maintained well structured and effective brainstorming, open discussion
and reaching consensus among experts involved on solutions to be applied in the new study programme
development.
The project experts discussed the most important and common program development questions, such as
the program compliance to the industrial needs, Latvian electronics engineer profession standard and
international requirements. Taking into account the EC FP5 project Career Space recommendations [1]
and the project team opinions, there should be implemented new study methodologies in all the
subjects.
Experts agreed that it is important to develop problem analysis and research skills on graduates,
learning skills and anxiety for knowledge, as well as communication and teamwork skills. It was also
agreed that content and methodology must be updated.
It was proposed to strengthen academia – industry collaboration and exchange. It was devised to
stimulate merging of learning process to real product development conditions.
Results of the session were promising. It was recognised that besides the special knowledge and skills
in Electronics fields, university graduated must be able to communicate, work in the team, understand
the customer needs, be innovative etc.
Results obtained fit well to the Career Space Recommendations [1], as well as to recently published
ABET criteria [3] which state (in short) that the graduates of the Engineering study programs must be
able to:
• Apply knowledge of science and specific engineering subjects;
• Use modern techniques and engineering tools;
• Conduct experiments and interpret data;
• Identify and solve engineering problems;
• Design system to meet desired needs within realistic constraints;
• Communicate and work in multidisciplinary teams;
• Professionally and ethically respond to economic, environmental challenges and society needs;
• Be engaged in life-long learning.
There were also made valuable suggestions on how to improve study process and collaboration
between the industry and the university. Possible university – industry collaboration models were
analysed in more detail elsewhere [5].
Discussion also revealed the need to raise awareness of the academic staff on industry needs in
knowledge society. These well comply with the Career Space Recommendations [1].

3. Training for the academic staff
Taking into account the new paradigms in education, recommendations and criteria [1, 2, 3] the study
process must be converted accordingly. The Professor is no more at the centre of the study process but
the Student is. The main focus must be on the learner needs and individual development.
From Teaching to Learning – is one of the new paradigms presented in the EU policy White Paper on
education and training [6] already 10 years ago. Academic staff must be able to motivate learner and

support learning. To reach this goal new tools and methods must be implemented into the study
process.
There were organized several workshops on the new educational methods as project based learning,
problem based learning and application of technologies in education for the academic staff. Later on
the questionnaires were used to collect opinions of academic staff on their readiness and ability to
implement these methods and tools into their practice. Results are very promising and academic staff
members now seem are aware on application of new pedagogical tools.
Special training course on application of e-learning technology and methodology in study process was
designed and training provided. Altogether 16 academic staff members took part in the course. They
were from all age groups and with diverse computer skills. During the training course academic staff
members analysed an aims and objectives of the subject taught, made review of the study process and
used knowledge and skills obtained to develop course materials with activities, assignments and tests.
Results of this training as follows from the interviews and questionnaires with participants were very
valuable. Some most important issues learned in training sessions:
• Systematic approach and methodology of course design;
• Formulation of the learning objectives and design of the appropriate learning strategy;
• Awareness on the need to implement active learning and organize feedback;
• Skills needed for test development in virtual learning environment.
An added value of the training sessions was the exchange of experiences and discussion on the study
programme implementation matters as it was revealed from the questionnaires.

7. Conclusion
The review of the existing curricula of the Electronics study programme at the Riga Technical
University in the special brainstorming session with industry representatives and academic staff
members using the Enterprise Knowledge Development (EKD) method was performed.
Experts agreed that it is important to develop problem analysis and research skills of graduates,
learning skills and anxiety for knowledge, as well as communication and teamwork skills. It was also
agreed that content and methodology must be updated.
It was devised to stimulate merging of learning process to real product development conditions and to
strengthen university – industry collaboration and exchange.
Several workshops were organized for academic staff on new educational methods, as well as the
special training course on application of e-learning technology and methodology in the study process
was designed and training provided.
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Galveniepieniikumi

Antenu laboratorijas darbu uzraudzlba

9n965

Datums: no (mm/gggg)

rr/1994

Itdz (wtt/gggg)

Darbu vietssnosaukums Rlgas tehniskii universitiite
Amata nosaukums

Vec. pasniedz6js

Galvenie pieniikumi

Miiclbu darbs

9/1994

Datums: no (mm/gggg)

6/2006

31.12.1999.g

h:rdz(mn/gggg)
Darba vietus nosaukums

Rrgas tehniskii universitdte

Amata nosaukums

Docents

Galveniepiendkumi

MEcIbu darbs

etu autors un lektors
1. Elektrodinamika
SAF iekiirtas
3. Antenas
4. Radiollnij u proj ekt€Sana
t

9. Kontaktintbrmiiciia
RIga, Kleistu iela 10, d2.58.
Adrese:

Tiilruryanr:

67426495 mob.22023365

E-pasta adrese

nikitin@etf.rtu.lv

Paraksts
02.07.2010.

/r'l
.,'7lLL--\,

Darbaundzrvesgdjums(CV)
dati
1.Personas

p.k.281044
Filipovs,
Aleksandrs
- 11010
LatgalE.
dzimis 1944.gadd28.oktobrT,

2. Dzlvesvieta

Skolasiela2, d2.1,$.egums,LV 5020,
t d lr. 6 5 0 3 8 8 1 0 .

3. Izglrtrba

1972.gada - RTgaspolitehniskaisinstituts,
specialitdte- radioinZenieris.

4. Darba pieredze

No 1987.gadaRTU radioiekartukatedrasdocents,
1978.g.- 1990.9.Radiotehnikasun sakarufakultates
dekanavietnieksmdcTbudarba,
1978.g.- 1987.9.- radioiekartukatedrasvecakaispasniedzejs,
1972.9.- 1987.g.- hgumdarbuvecakaisinZenieris.

5. Svesvaloduzinii5anas

krievu (brTvi),vdcu (sarunulTmenis),anglu(ar vdrdnlcu).

6. MEcIbu darbs
1) RTU Elektronikas un telekomunikaciju fakultflte.
Radioiekartukatedra:
attElapan aide,televTzij as si stemas,televTzijas uztvEtEii,
videoierakstusist€mas,ciparuTV apraide,attElaun ska4as
apraide,datorulieto5anainZenierudarba.
2) RTU InZenierekonomikasfakultiite.
ekonomikaskatedra:
un uz4Emejdarbibas
RaZo5anas
datorzinTba,datormdclbaekonomi stiem, prognozE(ana,
sistemas.
ekonomikasinformat-was
7. Qimenesstiivoklis

sieva,2 dcli (29 un24 gadi),
PrecEjies,
I mazdels.

8. Sabiedriskaisdarbs

inspekcijasradioamatieru
LV elektrosakaru
komisij
as loceklis
as
eksaminacij

2010.gada2.julijs

Filipovs
Aleksandrs

Curriculum
Vitae
1.Vispirigiszipas
Vdrds/ Uzvdrds Guntars
Dzt;utvts
Personas
kods 190653-1
2751
gada19.jUnija,
Riga
Dzim5anas
datums
unvieta 1953.
Adrese Kontaktadrese:
RIga,Bi[ernieku
128-32, LV-1039,
Latvija
Talrunis+371
67089203

Mobilais
tslrunis:(+371)
29214963

E-pastsquntars.dzilums@adi.
lv:quntars.dzilums@etf.
rtu.lv
PilsonibaLatvijas

Wrietis
Dzimums
lzglTtiba
Laikaperiods

1971
- 1976

Pie5[irtd
izglltlbasdokumentaDiplomdts
inZenieris,
Radiotehnika,
diploms
O No415260
nosaukums
/ PieS(ida
kvalifikicija
iestddes
lzglitibas
nosaukums
unveids
Laikaperiods

RlgasPolitehniskais
instit0ts,
Radiotehnikas
unsakaru
fakultdte
19 6-01 9 7 1

lzglTUbas
iestades
nosaukums
unveids RTgas
(tagad
AnrIBarbisa
11.vidusskola
Frandu
licejs)

Papildus
staid5ands
Laikaperiods 1998,Minhene,
Giesecke&Devrient
Tdma Produktu
tirdznieclbas
kursi:Viedkartes
unviedkar5u
sistdmas

Darbapieredze
- lldz5im
Laikaoeriods 1994.
Profesija
vaiie4emamais
amats RTURadioiekdrtu
katedra,
0,25slodzes
lektors,
1.un2. kategorijas
specidlists
piendkumi
Galvenie
pielieto5and,
Lekcijas
Analogo
integrdlo
shEmu
inZenierprojektu,
bakalaura
darbuvadi5ana,

citiuzdevumi
saistlti
arstudentu
izglTto5anu
Darba
vietas
nosaukums
unadreseAzenes
12- 105A,
LV-1048
- lidzSim
periods1994.
Laika
Profesija
vaiieqemamais
amats Prolektu
vaditdjs,
tehn
iskais
direktors,
direktora
vietn
ieks
piendkumi
Galvenie
projektu
Eso5o
aplieclbu
datusavdk5anas
- autovadltdju
unizgatavo5asnas,
slepotdju

pacElaja
politiski
personu
apmaksas
sist6mas,
represdto
apliecTbu
izgatavo5anas
uztur65ana.
Jaunu
plastikdta
darblbas
vizienusagatavo5ana:
kar5upersonalizdcija,
PVC
kar5u
raZo5anas
unrisindjumu
sagatavo5ana.
Darba
vietas
nosaukums
unadrese SIA"ADl",
Kr.Barona
719
-20,LV-1050
Nozare ldentifik6cijas
dokumenti,
Pieejas
kontroles
sist6mas,
Elektronisko
maksdjumu
risindjumi
-1994
Laikaperiods 1980
Profesija
vaiie4emamais
amats Jaundkais
zindtniskais
lTdzstrddnieks,
zindtniskais
lTdzstrddnieks
pienEkumiPusvadltdju
Galvenie
ierTdu
prognozd5ana,
unintegrdlo
sh€mu
droSuma
rekomenddciju
izstrdde,

nestandarta
meriekdrtu
izstrdde
Darba
vietas
nosaukums
unadrese RPl,Radiotehnikas
unsakaru
fakultdte,
Radioiekartu
katedra,
Azenes
12

-1980
Laikaperiods 1978
Profesija
vaiie4emamais
amats Rotaskomandiera
vietnieks,
virsleitnats,
kapteinis
Darba
vietas
nosaukums
unadrese Dienests
PSRS
ldd 01588
bruptajos
spEkos,

-1978
periods1976
Laika
Profesija
vaiielemamais
amats Sekret6ra
vietnieks
Darba
vietas
nosaukums
unadrese RPIKomjaunatnes
komiteja,
fepina1
-1976
periods1974
Laika
Profesija
vaiieqemamais
amats Laboratoriju
vadTtdjs
Darba
vietas
nosaukums
unadrese RPl,Radiotehnikas
fakultdte,
unsakaru
Radioiekdrtu
katedra,
Azenes
12
ValoduPrasmes
valoda(s)
Dzimta(s)
Citasvalodas- pa5nov0rtejums
PaSnovErt1jums

Anglu
Krievu
Frandu
prasmesV6ld5ands
pilnveidoties
unpadarTt
Socidlds
darbup6ciesp6jas
labdk.
Atzi4a,
kadarbsir visapamatd
prasmesSp6justradat
projektu
0rganizatoriskas
komandd
unorganizet
komandas
darbu,pieredze
vadlbd.
prasmesPietieko5a
Tehniskas
izglltTba
fundamentdlajds
zindtn6s:
matemdtikd,
fizikd,$mijd,lTdz
arto sp6ja

apg[tdaZadus
darblbas
virzienus.
LabaizglTtlba
elektronik6,
konstruktora
darbapieredze.

prasmesMSWindows,
Datora
lieto5anas
MSOfficekvalific€ta
lietotaja
lTmenis,
AdobeAcrobat,pamatzind5anas
MS
pamatzina5anas
FoxPro,
izpratne
Oracle
datubdz6s,
MSVisualBasic

CitasprasmesHobiji:
kalnusl€po5ana,
vindserfings,
badmintons
B kategorija
Vadltaja
apliecTba

3.Pedago$iskd
darbiba
gads)
VadTtie
bakalaura
darbi 1 (pedcjais
gads)
1 (p0d6jais
Vadltie
inZenierprojekti
pielieto5ana:
priek5mets
Integrdlo
sh6mu
Analogds
Studiju
integrdlds
sh6mas,
2 kredTtpunkti
Valstspdrbaudljumu
komisijas
2006.9.
loceklis
- 2010.9.InZenierprojektu
"Analogd
konspekts
(2006.9.)
"Latvijas
elekhonika"
izstrddats
LETERA
Granta
llguma
Sagatavotie
mdcTbu
lldze(i Lekciju
elektronikas
projekts:
unelektrotehnikas
rupnieclbas
nozares
attisfbas
izglitTba
re$ionos"
ietvaros,
208lpp.
"Analogo
Lekciju
konspekts
publicdts
Integr5lo
(2007.9),
shemupielieto5ana"
www.vu.lv:
Analogo
lS
pielieto5ana
(1 da!a,52lpp.,
2da!a,25lpp.,
3 dala,43lpp.,
4 da!a,63lpp.,
5 dala,5a
lpp.)
piemdriAnalogo
Uzdevumu
risindSanas
lS pielieto5an6,
15lpp.publicets
wi,rnrv.vu.lv:
Analogo
lS
oielietoSana

pilnveideStaZd5ands
"Arcus
"RTUElektronikas
projekta
ProfesionSl6
Elektronika"
untelekomunikiciju
fakultdtes

persondla
paaugstindSana"
akad6miskd
kompetendu
ietvaros

4. Organizatoriskd
darbiba
"Elektronikas
vadltdjaasistents
augstdkds
izglitibas
regionos
aftrstiba
artdlmdcibas
ESFprojekts Projekta
gads
metodEm"
- 2007.

G.Dzilums
30.06.2010.

H

sur0p055
Europass
Vitae
Gurriculum

dati
Personas
Andris
/ VdrdsKamens
Uzvdrds
Ogre,Latvija
aleja13,LV-5001,
Adrese Viestura
Tdlrunis
E-pastsandris.kamens@e-aPollo.lv

tSlrunis: +37126480414
Mobilais

PilsonibaLatvijas
940.
datums 09.07.1
Dzim5anas

DzimumsVTrietis

darbsSajijomi (shemotehnika,
ier|fuizstride,ki ari pasniedzflja
/ Elektronisko
V6lami nodarboSanis
analTze)
profesiondlijoma model65ana,

Darba
Pieredze
- 27.04.2009.
LaikaPeriods 01.09.2005.
izstrddatajs
inZenieris
amats Dizaina
vaiie4emamais
Profesija
izstrdde
ier-t,iu
Galvenie
PiendkumiElektronisko
Ogre,Latvija
iela72,LV-5001,
Akmequ
Elektronika",
unadrese SIA"Hanzas
nosaukums
vietas
Darba
Nozare Elektronika
- 29.08.2005,
LaikaPeriods 01,09.96.
jautdjumos
informdtikas
vietnieks
amats Direktora
vaiieqemamais
Profesija
priek5meta
mdcl5ana
informitikas
administreiana,
datortikla
programmu
stadT5ana,
Galvenie
PiendkumiMdclbu
Rlgas62.vidusskola
Draudzi4as
vietunosaukumiNatdlijas
$imnazija,
Darba
Nozare lzglltiba
pasniedzejs,
lektors)
(1972.-...stundu
- 29.08.1996.
LaikaPeriods 01.09.1994.
docents
amats Praktiskais
vaiie4emamais
Profesija
unanallzd
model65and
tehnikd,
shOmu
ier-liiu
darbielekhonisko
unpraktiskie
Galvenie
PiendkumiLekcijas
RIga
12,LV-'l048,
Azenes
fakultdte,
untelekomunikdciju
unadrese RTUElektronikas
Darbavietasnosaukums
Nozare lzgllUba
- 11.07.1994.
LaikaPeriods 02.06.1958,
in2enieris
inZenieris,
vado5ais
vadltajs,
sektora
vadltdjs,
nodalas
galvenais
konstruktors,
amats RUpnicas
vaiietlemamais
Profesija
un5odarbuvadT5ana
izstrdde
ier-lr.iu
Galvenie
PienEkumiElektronisko
ZRK)
Mikroelektronikas
birojs"Orbita",
Konstruktoru
(RlgasRadiorupnr-ca,
DarbavietasnosauKumsRTA"Radiotehnika"
Nozare Elektronika

parEuropass:
http://europass.cedefop.europa.eu
informacija
Vitae Papildu
Cuniculum
Lapal/120060628
Kopiena,2003
Andris @Eiropas
Kamens

lzglTtiba
Laikaperiods 26.06.1971.
radioinZenieris
Nr.354775,
izgl-ltibas
dokumentaDiploms
Pie5[irta
kvalifikacija
/ PieSlSirta
nosaukums
fakultdte,
RTU
unsakaru
unveids Radiotehnikas
nosaukums
iestddes
lzqFtibas

Prasmes
valoda(s)Latvieiu
Dzimtd(s)
valoda(s)
Cita(s)
Sapratne
PaSnov6tl€jums
LasISana
Klausl5ands
(.)
l'imenis
Eiropas
limenisA1
anglu A1 PamatlimenisD I Vidcjais
llmenisB1
llmenis 82 Videjais
vdcu DI Videjais
llm, v z
lim. vz Augstdkais
krievu vz Augstdkais

RundSana
Dialogs

Monologs

PamatllmenisA1

A1
Pamatlimenis

RakstiSana
Pamatllmenis

llmenis
lTmenis82 Vid€jais
Vidcjais
limenisB1 Vid0jais
Augstdkais
lim.

llm.
Augstdkais

llm.
Augstdkais

pamatnostddnlm
n Eiropas
limenis
valodu
apquv1
atbil$tois
koplgdm
darbs)
prasmesLabas(ilgstoisvadltaja
Organizatoriskas
ganaripraktiski.
pa4cmieniem,
gananalltiskiem
ieirduizstrdde
prasmesElektronisku
Tehniskas

ari
koizmantoju
unto nov6r5anu,
ierlcOs
elektroniskds
parparazr-tisko
sai5uveidoianos
lr izpratne
pla5uoptimdlas
izstrdd6.
topolo$ijas
iespiesto
unmodernizdcija.
remonts
Datoru

(04.05.2001.).
Nr.LV000289
sertifikdts
datorprasmes
prasmes Eiropas
Datora
lieto5anas
Pascal
unC,
Basic,
Programm65ana
ar Pspice.
unanalize
sh6mumodel65ana
Elekhonisko
izstrdde
arPCADunCADStar.
shemu
topolo$ijas
Elektronisko
Datortft
lu administr€5ana,

04j22009.

parEuropass:
hftp://europass.cedefop'europa.eu
informacija
VitaeI Papildu
Lapa2/2Curriculum
20060628
KamensAndris
I OEiropasKopiena,2003

CURRICULUM VITAE

1 . Viirds: Lourenss
2. Uzvflrds: Zelkxs
gads:1971
3 . Dzim5anas
4.

strs

a)

Izsl[ttbas iestdde
Dutums: no (mm/gggg)
lTdz(mm/ssss)
Iesiltti izsl.tffba:

Latviias Universitate
No 1989.gadaseptembraFrdz1994. gadajfinijam

Izsl:ttlbas iestdde
Datums: no (mm/gggg)

vadtbasaugstskola
RreaspedaeoAiiasun izgl-rtrbas
No 1994.gadaseptembralTdz1996. gadajtrntjam

Fizi(is, pasniedzEjs

lldz (mm/esss)
MaftistrasradspedaeoAiia

Iesiltd iz.sl:rfrbu:
ldu
IzglttTbas iestdde

f,.

rsi:
Kursa nosaukums

Datums: no (mm/gggg)

Itdz(mm/ssss)
2003.gada04.-06.
februaris

Baltij as datoru akademija

ITIL Essentialsfor IT
ServiceManagement
ftttp ://www. itil. ore/)

BureauVeritas
Quality
International

2002. gada20.-24.matjs
vado5o
ISO 9000:2000
auditorukursi
(starptautiskiatzrts
sertifikats,p6cIRCA
programmas,
http://www.irca.orsA
"TQM principiun Eiropas 2002.gada18.,19.marts
modelis.Latviias
izcilTbas
kvalitatesbalva."

SO "Latvij as kvalitates
asociScija",

6. Valodu Drasme(vErt€iot no I - 5 1 -v iiii: 5 -b r-wi)):
Runtitprasme
Lasttprasme
Valoda

Raksfrtprasme

latvieSu

J

J

krievu
angfu

3

J

4

3

3

7. Darba
Datums: no (mm/gggg)

hd2SimbrTdim
No 08.10.2002.

Edz(mm/ssss)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums
Galveniepiendkumi

Datums: no (mm/gggg)

trdzfum/ssss)
Darba vietas
nosaukums
Amats nosaukums
Galveniepiendkumi

VAS "Latvenergo"
Apsardzesdalasvad-rtais
1. Personalavadt5ana
2. Ier,remumu,izdel'umu plano5anaun kontrole
koncepciiasizstrade
3. Dro5Tbas
No 2 No 2004. gadaapn\alTdz2)}4. gadajUnijam
No 2004. sadaseptembrahdzSimbrrdim
RrgasTehniskasuniversitatesElektronikas un
telekomunikdciiu fakultate
lektors

un apsardzes
1. Lasrtlekcijasparradioraid-rtdjiem
sistemas.
2. Y ad|rtlaboratoriiasdarbus.

8. Cita nozlmlga informflcija (piem. Publikiicijas vai kompetencessaistibii
ar projektii veicamajiem pieniikumiem):
.- 2004.gadaseptembris.-62-64. lpp.
videonovero5ana// e-Pasaule
At1Frla
Kad pienak laiks nohgt oks[<eri// Kapitdls.-2003.gadaoktobris.- 46-48. lpp.
Dzrvokfa apsardzessistEmaskonfiguracija un izmaksas ll e-Pasaule.-2002.
gadaaugusts.-24-26. lpp.
No Sokolades papTra loga Ltdz mikroelektronikai (tehniskds apsardzes
gadaaprTlis.-18-19.lpp'
// e-Pasaule.-2002.
sistOmas)
valsts meroga organizacliam un
koncepcijas
1998.-2000. Dro5rbas
uz4emejsabiednbam (Baltijas energosistemu dispederu centrs, Latvijas
Mobilais Telefons,CSDD, "ScaniaLatvia" u.c.)'
Ka nodro5inatiespret zag\iem?ll Logi un durvis.-2000.gadafebruaris.-nr. 0.20-24.1pp.
Ka profesionali profesiondfiem (Par telpu projekt€Sanuapsardzesvaladz--rbAm).
ll Latvijas arhitekt[ra.-t999.-nr.4(24).- 104.lpp'
9. Kontaktinformiicija:

Adrese:
Tdlruua nr:
Fuksa nr:
E-pasta adrese

9493002.6395006
Lourenss.zeikats@energo.lv,lourenss@apollo.lv

Paraksts

Datums

02.07.2010.

CURRICULUM VITAE
1.
2.
3.
4.

Juris
Vards:
Si.t
Uzviirds:
gads:
1964
Dzim5anas
lzglitlirbazAu gstiikii tehniskii
RrsasTehniskaUniversitate
09.1982.-05.1990.

Izsl,=ttbasiestdde
Datums: no - Ttdz
Iesiltd izsl1fiba:
Diplomu Nr.

Radio inZenieris

T B 98 3541
rsr:

ldu
IzslTfi.basiestdde
Baltijas Datoru
AkadEmija
f,

Datums: no - l1dz
Kursa nosaukums
- 12.2007
SupportingMS Windows t2.2001.
2000Network
Infrastructure
- 04.2001
Windows2000 04.200r.
Supporting
& Server;
Professional

BaltijasDatoru
AkadEmija

MicrosoftWindows2000
Network& Operating
essentials
Svstems

Baltijas Datoru
Akadcmija

6. Valodu
Valoda
Latvie5u

- 03.2001
03.2001.

v€rt€iotno 1.- 5 1 -v iiii; 5 -b riv i)):
Lasttprasme

Anelu
Krievu

Rundtprasme

Raksfitprusme

f,

4

4

4

4

3

Darba

Datums:no - ltdz
Dsrba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galveniepiendkumi

Datums: no - Ftdz
Darba vietas nosaukams
Amutu nosaukums
Galveniepiendkumi

- Sobrld.
01.1995.
Sia"ADI"
VadoSaisinZenieris
o Datu savak5anas,pieejas kontroles un apmaksas
sist€muprojekteSana.
o Elektronisko iekartu projekte5anaun
izgatavo(ana.
o Mikrokontroleru programmatlras izstrade.
o Persondlodatoru programmatlras izstrdde.
o no 2001.g- 11.2007.LatvijasPasu
personalizaciias
sistemasadministr€Sana.

01.2000.- SobrTd.
Sia "Inge"
VadoSaisinZenieris
o Elektronisko iekartu projekte5ana.
. Mikrokontroleru programmat[ras izstrade.
o Persondlodatoru programmatfrrasizstrade.

Datums: no - lltdz
Durba vietas nosaukums
Amata nosaukums

2008.- Sobrrd.
RTU Elektronikas un telekomunikaciiu fakultate
Lektors (nepilnaslodze).
o

Galveniepiendkumi
Datums: no - l,tdz
Darba vietas nosaukums
Ltgumdarbs
Amata nosaukums

Lekciias un praktiskie darbi

2007. - 2008.
u fakultate
RTU Elektronikasun telekomunikacii
Projekts ,,Inovauvi risin6jumi RTU Elektronikas studiju programma
zina5anuekonomikas veicina5anaiLatYiia"
Nr. 2006/0257/ryPDI /ESFIPIAAI0 6I APW3 .2.3.2.I 0 | 07I 0007

elektronikaskursusaturaeksperts
o

Galveniepiendkumi

o
o

analizetun uzlabot studiju kursu saturu analogo
un ciparu iekartu izstradesjoma;
izstradate-studiju materialus;
piedalrtieskursu izmeginajumosun koriget tos.

1991.- 02.2005.

Datums: no - lldz
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukams
Galveniepiendkumi

RTU Elektronikas un telekomunikaciju fakultate

specialists.
1.kateeoriias
o Lekciju kurss "mikrokontroleru pielieto5anaun
programmE5ana".
o Lekciju kurss "Ciparu mikroshemupielieto5ana".
. Lekcrju kursa dafa"Radio un televrzijas
mikroshEmas".
r Laboratorijas darbi "Mikrokontroleru
pielietoSana".
o Laboratorijasmaketu projektO5anaun
izsatavoSana.

8. Citas Prasmes
Praktiska pieredze elektronisko iekartu proj ekteSana urr izgatavoSand,
mikrokontroleru (Texas Instruments,Motorola, Microchip) pielieto5andun
valodas
programmelana.ParzinuC, C++, asamberaun FoxPro programme5anas
specialita5u
ar
tehnisko
pieredze
darbd
un to praktisko pielietojumu. Ir ilggadlga
studentiem.
9. Kontaktinll

Adrese:
Tdlruna nr:
Faksa nr:
E-oasta udrese

Paraksts

ill

Rrsa.Ozolciemal2l2-137
67089203;29252685
61089203
lv
lv i uris.sirs@rtu.
i uris.sirs(dadi.
Datums 02.07.2010.

6. Pielikums. Akadēmiskā personāla saraksts
Pasniedzējs

Grāds

Statuss

Priekšmets

Guntars Balodis

Profesors

Amats

Dr.sc.ing.

Ievēlēts,
pastāvīgā
darbā

Ilmārs Slaidiņš

Profesors

Dr.sc.ing.

Ievēlēts,
pastāvīgā
darbā

Radioelektronisko shēmu
modelēšana un analīze
Mikroprocesoru un
mikrokontrolieru lietošana
Mobilo sakaru sistēmas
Radiotehnisko ierīču un sistēmu
elektromagnētiskā saderība
Radiouztvērēji
Radiouztvērēji (studiju projekts)
Zinātniski tehniskā informācija un
dokumentācija
Projekta izstrāde un vadīšana
Inovāciju menedžments

Vadims Ņikitins

Docents

Dr.sc.ing.

Kārlis Tomariņš

Docents

Dr.sc.ing.

Māris Zeltiņš

Docents

Dr.sc.ing.

Ievēlēts,
pastāvīgā
darbā
Ievēlēts,
pastāvīgā
darbā
Ievēlēts,
pastāvīgā
darbā

Aleksandrs
Fiļipovs

Docents

Docents

Guntars Dziļums

Lektors

Lourenss Zeikats

Asistents

Juris Šīrs

Lektors

Andris Kamens

Lektors

Gundega Lapiņa

Lektors

Dr. Paed.

Ievēlēts,
pastāvīgā
darbā
Ievēlēts,
pastāvīgā
darbā
Ievēlēts,
pastāvīgā
darbā
Uz līguma
pamata
Uz līguma
pamata
Uz līguma
pamata

Radiolīnijas
Radiolīnijas (studiju projekts)
Elektroakustika Radiofonija
Datu pārraides interfeisi un
protokoli
Signālprocesoru lietošana
Integrālo shēmu pielietošana
radiofonijā un televīzijā
Elektronikas tehnoloģijas
Elektroniskās komunikācijas
Televīzijas sistēmas
Attēla pārraide
Attēlu ciparu pārraides sitēmas
Datoru lietošana inženieru darbā
Elektronikas tehnoloģijas
Apsardzes iekārtas un tehnoloģija
Radiosignālu formēšanas un
ģenerēšanas iekārtas
Mikroprocesoru un
mikrokontrolieru lietošana
Radioelektronisko shēmu
modelēšana un analīze
Inovāciju menedžments
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7. Pielikums. Studiju programmas iekšējās kvalitātes
mehānisma darbības apraksts
RTU Misija ir nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas
kvalitātes zinātnisko pētniecību un sagatavot starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un
konkurētspējīgus augstas kvalitātes speciālistus. Lai realizētu šo augsto mērķi RTU līmenī ir
izveidota vienota kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kas attiecas arī uz katru atsevišķu studiju
programmu un tās īstenošanas organizāciju.
Par studiju procesa kvalitātes uzraudzību ir atbildīgs mācību prorektora dienests un tajā
ietilpstošā Studiju daļa. Ir izstrādāts studiju reglaments, kurā ietilpst dažādi noteikumi,
nolikumi un citi dokumenti, kuri reglamentē studiju procesa organizāciju, tā pārraudzības
mehānismus un to regularitāti.
Kvalitātes pārvaldība RTU balstās uz Deminga cikla principu (Plāno- Veic- IzvērtēRīkojies), kurā kā pamats ir pašnovērtējuma veikšana ar dažādiem līdzekļiem un dažādos
līmeņos. Ir izstrādāts reglaments par studiju programmu pašnovērtējumu un tiek sekots, lai
pašnovērtējuma ziņojumi tiktu veikti katru gadu noteiktos termiņos, lai tajos tiktu atspoguļots
noteikts tēmu loks, lai tiktu nodrošināta šo pašnovērtējuma ziņojumu neatkarīga ekspertīze un
nobeigumā apstiprināšana RTU Senātā.
RTU, fakultāšu un institūtu līmenī tiek iniciēti un plānoti studiju procesa pilnveidošanas
pasākumi.
Piemēram, 2009./2010. gadā RTU ir plānots un tiek realizēts studiju priekšmetu satura
un aprakstu pilnveidošanas darbs kursu reģistram. Šajā pasākumā iesaistīti visi akadēmiskā
personāla locekļi un tā mērķis ir studiju procesa un kursu satura uzlabošana.
Studiju programmu līmenī notiek regulāri semināri par studiju procesa un satura
pilnveidošanas problēmām konkrētās studiju programmās un tiek pieņemti lēmumi par
nepieciešamajām korekcijām (studiju procesa metodikas un organizācijas pilnveidošana,
jaunu tēmu iekļaušanu kursā, jaunu kursu izstrādi u.c.). Šī procesa koordinācijai ir izveidota
Nozares Padome, kurā ir iekļauti arī nozares eksperti no rūpniecības.
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8. Pielikums. Studējošo līdzdalība studiju procesa
pilnveidošanā
RTU stratēģiskajos attīstības mērķos ir paredzēts veicināt izcilību studiju procesā, lai
galarezultātā spētu sagatavot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus. Šajā
darbā liela loma ir atvēlēta studējošiem un viņus pārstāvošajām pašpārvaldes organizācijām
fakultātēs un RTU Studentu Parlamentam (SP), kas apvieno šīs studentu pašpārvaldes. RTU
SP ir sava pārstāvniecība RTU Senātā un viņi aktīvi iesaistās diskusijās par studiju procesa
pilnveidošanu. RTU SP ir Studiju nodaļa, kuras dalībnieki regulāri organizē SP Akadēmijas
pasākumus savu biedru izglītošanai, analizē studiju procesu RTU un izstrādā konkrētus
priekšlikumus tā pilnveidošanai.
Darbs notiek arī fakultāšu līmenī. Piemēram, ETF studentu pašpārvalde 2008. gadā
organizēja apaļā galda diskusiju studentiem un akadēmiskajam personālam par studiju
procesa pilnveidošanu (par kuratoriem, par dialoga pilnveidošanu starp studējošiem un
akadēmisko personālu, par studentu iesaisti studiju materiālu izstrādē u.c.). Diskusijas
rezultātā tika izstrādāti priekšlikumi studiju procesa pilnveidošanai ETF studiju programmās
un ieviests kuratoru mehānisms (vecāko kursu studenti konsultē pirmkursniekus).
RTU kopīgā stratēģija ir veidot stimulējošu studiju vidi, piedāvājot studējošajiem
modernus mācību materiālus, veicinot e-studiju līdzekļu izmantošanu. Virtuālā studiju vide
dod iespēju veidot diskusiju forumus par dažādām problēmā, tai skaitā arī par studiju procesa
pilnveidošanu. RTU studiju daļa seko līdz diskusiju gaitā izteiktajiem aizrādījumiem un
priekšlikumiem un izmanto tos studiju procesa pilnveidošanā.
Lai vēl vairāk iesaistītu studentus un ņemtu vērā viņu viedokli studiju procesa
uzlabošanai, RTU Studiju daļa sadarbībā ar Informācijas tehnoloģijas dienestu ir ieviesusi
Studentu anketēšanas sistēmu, reizi semestrī veicot regulāras studējošo aptaujas par studiju
satura un mācībspēku darba kvalitāti. Izmantojot RTU portālu ORTUS, ikviens students
saņem anketu par katru semestrī apgūto studiju priekšmetu. 2009. gada 25. maija RTU Senāta
sēdē ir apstiprināts Nolikums par studentu aptaujām studiju procesa novērtēšanai.
Anketēšanas rezultātus par katru semestri atrodami RTU mājas lapā. Anketēšanas
rezultāti pilnībā pieejami katram mācībspēkam par viņa īstenoto studiju priekšmetu,
mācībspēka struktūrvienības vadītājam un – pēc pieprasījuma – studiju programmu
direktoriem par savas studiju programmas īstenošanā iesaistītajiem mācībspēkiem, kā arī
Studentu parlamenta pārstāvjiem. Iegūtos rezultātus rūpīgi analizējot un izvērtējot, tiek
pieņemti attiecīgi lēmumi studiju procesa pilnveidošanai.
Sākot no 2008./2009. studiju gada pavasara anketēšanu mācībspēkiem ir iespēja katra
studiju priekšmeta anketai pievienot trīs savus jautājumus, kas saistīti ar studiju priekšmeta
specifiku un nedublējas jau ar anketā iekļautajiem jautājumiem.
ETF studenti labprāt sniedz savu vērtējumu par studiju procesu un šādas aptaujas
akadēmiskais personāls savos priekšmetos veic regulāri sākot jau no 1. kursa. Ļoti vērtīgi,
bieži vien, ir studentu komentāri uz atvērtiem jautājumiem par kursu un studiju procesu.
Centralizētajā aptaujā par 2010. gada pavasara semestri ir piedalījušies 82% no ETF
studentiem un šajā ziņā mēs esam līderi RTU. Pēc aptaujas rezultātu publicēšanas katrs
pasniedzējs izvērtē studentu atsauksmes par viņa kursu un veic pasākumus studiju procesa
pilnveidošanai savu iespēju robežās. Kopējie aptaujas rezultāti tiek apspriesti katedras sēdēs.
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9. Pielikums. Studiju programmas salīdzinājums ar
līdzīgām programmām Latvijā
Salīdzināsim RTU studiju programmu „Elektronika” ar citām līdzīgām studiju
programmās Latvijā. Tās ir RTU studiju programma „Transporta datorvadības, informācijas
un elektroniskās sistēmas” (ar turpinājumu „Transporta elektronika un telemātika”) un
Transporta un Sakaru institūta (TSI) profesionālā studiju programma „Elektronika”.
Salīdzinājumu veiksim iekļaujot arī pamatstudiju (bakalaura) līmeni, kā tas tika darīta arī
veicot salīdzinājumu ar Career Space rekomendācijām. Studiju programmu strukturālās
atšķirības redzamas Tabulā.
Tabula.
Studiju programmu strukturālo atšķirību salīdzinājums

Programmas daļas

Obligātie priekšmeti - teorija
( A daļa)
Obligātā izvēle - specializācija
( B daļa ),
Brīvā izvēle
( C daļa )
Prakse
( D daļa )
Gala pārbaudījums
( E daļa )
Kopā

TSI
profesionālā
studiju
programma
„Elektronika”

RTU
studiju
programma
„Transporta
datorvadības,
informācijas un
elektroniskās
sistēmas”

%

%

%

51

36

52

16

42

14

2

2

3

15

13

15

16

7

16

100

100

100

RTU studiju
programma
„Elektronika”

RTU studiju programma „Elektronika” ir ļoti tuva Transporta un Sakaru institūta
profesionālai studiju programmai „Elektronika”, kura atrodama institūta mājas lapā ar visiem
kursu aprakstiem http://www.tsi.lv/?id=2186&lang=lv&ct=7&r=1407&top=0 .
It īpaši tuvas šīs programmas ir studiju pirmo divu gadu priekšmetu satura un apjoma
ziņā. Būtiskākas atšķirības parādās turpmākajos studiju gados. RTU studiju programmā
„Elektronika” saskaņā ar Boloņas deklarācijas principiem tiek realizētas studijas pēc shēmas
3+2,5=5,5 gadi ar bakalaura grāda piešķiršanu pēc 3 gadu studijām. Tāpēc gala pārbaudījumu
summa (bakalaura darbs un maģistra darbs ar projekta daļu) veido 16% no kopējā studiju
apjoma. TSI profesionālajā studiju programmā „Elektronika” nav paredzēts starpposms un
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tikai pēc 5 gadu studijām tiek izstrādāts kvalifikācijas darbs (7% studiju apjoms). Studiju laiks
RTU studiju programmā ir 5,5 gadi pretstatā 5 gadiem TSI programmā.
Otra būtiska atšķirība ir obligāto (A daļas) un obligātās izvēles – specializācijas (B daļa)
priekšmetu attiecībā. Lai gan kopējais priekšmetu klāsts A un B daļai kopē ņemot abās
programmās ir ļoti līdzīgs, TSI specializācijas priekšmeti sastāda 42% no kopējā studiju
apjoma, bet RTU studiju programmā – tikai 16%.
Salīdzinot RTU studiju programmu „Elektronika” ar studiju programmu „Transporta
datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” (akadēmiskās bakalaura studijas) ar
turpinājumu maģistra profesionālajās studijās programmā „Transporta elektronika un
telemātika” var izdarīt secinājumu, ka tās ir ļoti līdzīgas programmu struktūras ziņā, jo tās
abas ir veidotas pēc RTU vienotiem noteikumiem un atbilst Boloņas deklarācijas principiem.
Lai gan pamatstudiju bloka priekšmeti abās programmās ir tie paši, taču jau lielākas ir
atšķirības speciālo priekšmetu satura ziņā, nekā salīdzinājumā ar TSI programmu
„Elektronika”. Studiju programma „Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās
sistēmas” (ar turpinājumu „Transporta elektronika un telemātika”) ir vairāk orientēta uz
transporta sakaru sistēmām, datortīkliem un datorvadību, bet RTU studiju programmā
„Elektronika” ir iekļauts plašāks specializācijas priekšmetu loks, kas ietver radiofonijas,
televīzijas programmu veidošanas, izplatīšanas un uztveršanas, mobilo sakaru elektronisko
aparatūru, kā arī programmējamo integrālo shēmu un sistēmu (mikroprocesoru, kontroleru,
datoru) programmēšanu un pielietošanu dažādās elektroniskās sistēmās.
Prakses apjoms visās 3 salīdzināmajās programmās ir līdzīgs un ir apmēram 2 reizes
lielāks nekā to iesaka Career Space rekomendācijas.
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10. Pielikums. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas
celšanas un atjaunošanas politika
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana līdz šim ir sekmīgi realizēta un to pašu
plānojam veikt turpmākajos 6 gados:
• Veicot pētniecisko darbu vietēja mēroga projektos (LZP, ERAF, IZM,
VPP, Universitātes) un starptautiskos projektos (FP6, FP7);
• Piedaloties izglītības attīstības inovāciju projektos (ESF, Leonardo da
Vinci, Socrates u.c.) un semināros pedagoģiskās kvalifikācijas
paaugstināšanai;
• Publicējot pētījumu rezultātus un piedaloties konferencēs;
• Vadot studentu bakalaura, maģistra darbus un inženierprojektus;
• Strādājot savā profesionālajā jomā par ekspertiem un konsultantiem
firmās.
Visi šie varianti dažādās kombinācijās tiek realizēti Elektronikas un telekomunikāciju
fakultātes akadēmiskā personāla kvalifikācijas pilnveidošanā. Visi pieminētie pasākumi tiek
realizēti balstoties galvenokārt uz pašu iniciatīvu un plānošanu individuālā, katedras vai
fakultātes līmenī.
Kopumā pēdējos 6 gados akadēmiskais personāls, kas īsteno profesionālo studiju
programmu „Elektronika”, ir iniciējis, piedalījies un īstenojis kopumā 20 ESF, ERAF, IZM,
LZP grantus un projektus, piedalījies 9 starptautiskos projektos, piedalījies 15 starptautiskās
konferencēs un kopumā publicējis 13 rakstus.
Studiju procesa ietvaros šajā laika periodā ir vadīti 45 bakalaura darbi, 23 maģistra
darbi un 20 inženierprojekti.
Tas viss ir nodrošinājis akadēmiskā personāla zinātnisko un metodisko kvalifikāciju
konkurētspējīgā līmenī un efektīvu studiju procesa realizāciju, neskatoties uz akadēmiskā
personāla fizisko novecošanos.
Akadēmiskā personāla atjaunošana Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē un RTU
kopumā ir akūta jau vairāk kā 10 gadus. Lai sekmīgi atjaunotu akadēmiskā personāla sastāvu
nākošajos 6 gados fakultātē kopumā būtu jāiesaista apmēram 10 jauni pasniedzēji ar doktora
grādu. Jāatzīmē, ka pēdējos gados ir jūtams būtisks progress šajā jomā – vairāk kā 3 reizes ir
palielinājies doktorantūrā studējošo skaits, kā arī doktora grādu ieguvušo personu skaits
fakultātē. Doktoranti jau aktīvi iesaistījušies studiju procesa realizēšanā (T. Solovjova, G.
Valters). Doktorantūrā tieši elektronikas jomā studē arī A. Ruško, V. Novikovs, S. Vdovins
un no 2010./2011. studiju gada arī L. Cikovskis.
No 2006. gada katru gadu tiek aizstāvēti 2 – 3 promocijas darbi elektronikas un
telekomunikāciju jomā un doktora grādu ieguvēji papildina akadēmiskā personāla rindas. Šajā
studiju gadā ir aizstāvējuši promocijas darbus Māris Tērauds un Vjačeslavs Bobrovs, kļuvuši
par zinātņu doktoriem un strādā fakultātē. Šādu tempu uzturot, akadēmiskā personāla
atjaunošana varētu notikt sekmīgi. Bieži vien jaunie doktora grāda ieguvēji gan tikai apvieno
akadēmisko darbu ar profesionālo karjeru firmās un galvenais cēlonis šādai situācijai ir
nepietiekamais finansējums augstākajai izglītībai un zinātnei.
Jau 2000. gada varēja konstatēt, akadēmiskā personāla atjaunošanā viena no galvenajām
problēmām ir tā, ka docētāju un profesoru algas ir niecīgas salīdzinājumā ar šīs nozares firmu
piedāvātajām algām. Pēc aģentūras LETTA datiem (24.02.2000) elektronikas un
telekomunikāciju inženieru vidējā alga Latvijā bija Ls 325. Tai pašā laika docenta (jābūt
zinātņu doktoram ar pedagoģiskā darba pieredzi!) algas likme bija tikai Ls170. Tas izraisīja
spējīgāko jauno pasniedzēju un labāko speciālistu aizplūšanu no universitātes. Daudzi

99

pasniedzēji strādāja nepilnu slodzi un piepelnījās firmās veicot inženiera darbu vai arī
iesaistoties dažādos projektos.
Būtisks atalgojuma palielinājums sākās no 2004. gada un 2007. gadā docenta algas
likme sasniedz Ls 629 un palielinājās arī valsts finansējums pētniecībai. Diemžēl jau 2008.
gadā sākās lejupslīde. Latvija kārtējo reizi šajā ziņā ir līdere Eiropas mērogā, ja saskaņā ar
LETA informāciju1 „2009.gadā Latvijas augstskolas piedzīvoja finansējuma samazinājumu
par 48%, kam 2010.gada sākumā sekoja finansējuma samazinājums par vēl 18%.” Kopumā
tas ir vairāk kā par 57% ! Otro vietu – Igauniju (samazinājums kopumā tikai par 16,3%) esam
ievērojami apsteiguši šajā radītājā.
Attēlā parādītas RTU finansējuma izmaiņas no valsts budžeta pa gadiem līdz 2010.
gadam un nākotnes prognoze saskaņā ar IZM Informatīvajā ziņojumā2 plānoto laika periodam
līdz 2015. gadam. Kā redzams, tad nākošajos 6 gados varam plānot sasniegt tikai 2008. gada
finansējuma līmeni vai mazliet augstāku.
RTU finansējums no valsts budžeta miljonos Ls pa gadiem
RTU finansējums
30
25

milj.Ls

20
Finanses milj.

15

Prognoze

10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gads

Tas nozīmē, ka akadēmiskā personāla atjaunošanā nākošajos gados nāksies orientēties
uz labāko speciālistu (ar doktora grādu) piesaisti no firmām un uz jaunajiem zinātniekiem,
kurus akadēmiskā karjera interesē vairāk kā dzīves veids un galvenais viņiem nav materiālais
nodrošinājums. Šāda politika fakultātē ir realizēta pēdējos 15 gadus un ir izrādījusies
produktīva. Pēdējo gadu iestrādes dod iespēju daļēji kompensēt finansējuma samazinājuma
efektu un turpināt attīstību, lai gan sasniegtais temps neglābjami ir nobremzēts.
Pēdējos gados ir atjaunojusies interese par elektroniku studentu un skolēnu vidū. Tas
varētu būt papildus faktors spējīgu un motivētu studentu skaita pieaugumam, kuri nākotnē
varētu papildināt akadēmiskā personāla rindas.

1

Latvijas universitātēm lielākais līdzekļu samazinājums Eiropā. LETA 04.06.2010.

2

Informatīvais ziņojums par nepieciešamajām strukturālajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas
starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai.
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/infozin_18122009.pdf
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RI-GASTEHNISKA LINIVERSITATE
DIPLOMA PIELIKUMS
Diplomas?rijaPDE Nr.4837,re$istaciiasNr.132-003
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto
Ndciju Izgl-rtrbas, zinatnes un kult[ras organiz6cijas (I-INESCO/CEPES)
izveidotajamparaugam. Pielikums ir sagatavots,lai sniegtu objekt-wu informaciju
un nodroSinatu kvalifikdciju apliecino5u dokumentu (piemeram, diplomu,
sertifikatu) akad€miskuun profesionalu atzrlanu.
Diploma pielikuma ir iekfautas zi4as par diploma minetas personas sekmrgi
pabeigto studiju blt-rbu, hmeni, kontekstu, saturu un statusu. Taja nav ieklautas
norades par kvalifikacijas novertejumu un l-rdzverUbu, kd arl ieteikumi tas
atzTlanai.Informaciju sniedz visas astor,rassadalas.Ja kddd sadafa informaciju
nesniedz,noradaiemeslu.
1. Zi4as par kvalifikdcijas ieguv6ju
PETRASS
1.1. uzvdrds:
Ingus
1.2. vards:
I985
20.02.
(diena/mEnesis/gads):
1.3. dzimsanasdatums
2509
200285-1
1.4. personaskods:
2. Zipas par kvalifikaciju
2.1. kvalifikacijas nosaukums:
elelctronikas inienieris
galvend
studijujoma kvalifikacijas iegflSanai:
2.2.
elektronika
2.3. kvalifikdciju pie5$rOjasinstitucijasnosaukumsun statuss:
RTgas Tehniska universitate, valsts dibinata universit dte,
valsts alcredit€ta2001.gada 12.iuliiA
2.4. studijasadministrEjoSdsiestadesnosaukumsun statuss:
ta pati, kas 2.3. punktA
2.5. mac-tbuvaloda un eksaminaciiasvaloda (valodas):
latvieiu
3. Zi4as par kvalifikiicijas limeni
3.1. kvalifikacijashmenis:
piekta ltmerlaprofesionala kvalifikacija (skat. 6.1.)
3.2. oficialais programmasilgums, progralnmasapguvessakumaun beigu datums:
2 gadi pilnq laika studiju; 8l Latvijas lcredttpunkts;121,5 ECTS lcredltpunkti.
Programmaapguta01.09.2008- 10.06.2010
prastbas:
3.3. uzryem5anas
inZeni er zin atr1ubakalaur a gr ads eIektr ozinatne
4. Zi4as par studiju saturu un rezultiitiem
4.1. studijuveids:
pilna laika studijas

:
4.2. pr ogrammasprasTbas
Programmas kopapjoms ir 8l lcrefttpunkts,t.sk. ffis obligatas dalas apjoms - 26
lcredttpunkti,obligatas im7les dalas apjoms - l5lcreffitpunktu, brnas izvEleskursu
prakse - 26 lcreditpunkti,inZenierprojektsl0lcredttpunktu.
apjoms - 4 l<redTtpunkti,
ObligilA un obligatas izvelesdaJasietver studiju kursuspar jaunakiem
sasniegumiemelehronikas nozqresteorija un prakse 20 kredttpunktu apjoma,
studiju kursus I7 lcredttpunktu
petniecTbasdarba, jaunrades darba un vadTbzinTbu
apjoma.
un personasiegutaisnovertejumslatztmeslkred-rtpunkti:
4.3. programmassastavdalas

Kursi
A dala bblisata)
Darba aizsardzTbaspamati
Radioltniias
(srudiju
RadiolTnijas
-,pprolekts)
roje kls)
TelevTziiassist7mas
Radiotehniskas sist7mas
'feisi un protokoli
Datu .parraides interfeisi
Radiouztvereiiktudiiu proiekts)

Kredttpunhi
ECTS
Latvijas

1.5

N IL L TI'E)

ieskaitTts

.1 <

2

8

J
3

4.5
4
2

Radiouztvereii
Radioelektonisko shemu modelaiana un analTze
Zinatniski - tehniska infor macii a un dokumentacii a
Mobtlo sakaru sistdmas

8
9

6
3
,4<

8

oblrgara Everc)

Biznesasociolokii
Elektroakustikn
Radiofoniia
Maza biznesavadliana
Prezentaciiasprasme
Apsardzesiekartas un tehnolokiia
Ekonomiskageografija

2

4.5
3

ieskaitTts
ieskaitTts
ieskaitTts
ieskoitTts
ieskaittts
ieskaitTts
ieskaillts

c dalq (orryq tzvele

Datoru lietoiana inienieru darba
Inovaciiu menediments
Prakse

ieskaittts

InZenie
"Fr ekvences r egul€i anas modulis "
Vid4jd svErtdatztme: 8.34
4.4. at^mju sistema:
atz-tmjuskala 10 - I; I0 - augstakdatzTme,4 - minimalapietiekamaatzTme
6 - gandrTzlabi,
nozTme; 10 - izcili,
5-viduv7ji,
9-teicami,
4 - gandrtz viduveji,
8 - loti labi,
3-l - neapmierinoii
7 - Iabi,
4.5. kvalifikdcijasklase:
nav
5. Ziryaspar kvalifikflciju
5.1. turpmakasstudiju iesp€jas:
tiesTbas staties magistrantura
statuss:
5.2. profesion6lais
dod tiestbasstradat elektronikas inZenieraprofesijd

6. Papildinformiicija
6.1. slkdkainformdcija:
profesionalo studiju programma "Elehronika" ir valsts akrediteta 2004. gada 12.
maija uzpilnu alcreditacijaslaiku - 6 gadiem; piektais lcvalifikAcijasl\menis atbilst
noteihas nezaresspecialista augstakai l<valifikAcijai,kas dod iespejuplanot un veikt
arTzindtniskospetniecTbasdarbu attiec1gaianozore.
papildinform6cij
as avoti:
6.2.
Sudiiu dala
RTgas Tehniska universit ate
Kalku iela l, RTgaLV - 1658
rel. 67089423,fakss 67089305
www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv
Akademiskas informacii as centrs
Valryuiela 2, RTga,LV - 1050
tel. 67225155,falrss 67221006
e-pasts: diplomi@aic.lv
7. Pielikuma apstipriniijums
2010.gada 2.jilliis
7.1. registracijasdatums:
7.2. paraksts:
macTbuprorektors
7.3. pielikuma apstiprinataja amats:
7.4. zlmogs:

8. Ziryaspar augstiikasizglltfuas sist€muvalsfi
skat.pielikumu

U. Sukovskis

RIGA TECHNICAL UNIVE,RSITY
DIPLOMA SUPPLEMENT
DiplomaseriesPD E Nt. 4837,registrationNr. 132-003
This Diploma Supplement follows the model developed by the European
Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the
Supplementis to provide sufficient independentdata to improve the international
"transparency" and fair academic and professional recognition of qualifications
(diplomas,certificatesetc.).
It is designedto provide a description of the nature, level, context and statusof the
studiesthat were pursued and successfullycompleted by the individual named in
the Diploma to which this Supplement is appended.It should be free from any
value judgements, equivalence statementsor suggestions about recognition.
Information in all eight sections should be provided. Where information is not
provided,the reasonshouldbe explained.
1. Information identifying the holder of the qualification
PETRASS
1.1. family name:
Ingus
I.2. sivenname:
I985
20.02.
1.3. dateof birth (daylmonthfear):
200285-I2509
1.4. identificationnumber:
2. lnformation identifying the qualification
2.1. nameof the qualification (in original language):
elektronikas inZenieris
Engineer in Electronics
2.2. mainfield(s) of study for the qualification:
Electronics
2.3. name(in the original language)and statusof the awarding institution:
RTgas Tehniska universit ate, State-F ounded University,
state-accreditedsinceJuly 12, 2001
2.4. name(in the original language)and statusof the institution administering the studies:
the sameas in Pint 2.3
2.5. language(s) of instruction/examination:
Latvian
3. Information on the level of the qualification
3.1. level of the qualification:
the SthJevelprofessionalqualification (see 6.1)
3.2. official length of the progralnme, start and end date (of the acquisition) of the progralnme:
2 years of futl-time studies;8I Latvian creditpints; I2I .5 ECTS credits
Theprogrammewas acquired01.09.2008- 10.06.2010
3.3. accessrequirements:
"bakalaurs" of ScienceDegree in Electrical Engineering
4. Information on the contents and results gained
4.1. modeof study:
full+ime studies

4.2.programmerequlrements:
Full study uorkload in theprogremme is 8l credit pints of which compulsory core,
subjectsblock constitutes26 credit pints, electivepart - 15 credit pints, free opion
- 4 credit pints, Practical Placementoutside the University - 26 credit pints,
Engineering Design Project - l0 credit pints.
The contentsof compulsory and electivepart comprisesstudies of novelties in theory
andpractical applicationsof the mainfield of studies- 20 credit pints, coursesthat
ensuremasteringof the newestachievementsin theory and practice, courseson
research, design and management- 7 credit pints.
4 . 3 . programme details and the individual grades/marks/creditsobtained:
Courses
A section(compulsory)
Basicsof OccupationalSafety
Radiolinlrs
Studyproi ect Radiolink
Televisionsystems
Radioelectronic Systems
Data TransmissionInterfaces and Protocols

Credit pints
ECTS
Latvian
I

L5

Marlts
passed

4.5
8
9
,4<

Radioreceivers
is of RadioelectronicCircuits
Simulation and A
ssional Communicationand TechnicalWrit
Mobil e Telecommunication Svstems
B section(electives)

9

4.5
3
J

BusinessSociolow

2

3

Passed

Electroacoustics

2

3

Passed

Small BusinessManagement
PresentationSkills
SecuritySystemsand Technology
EconomicGeosraphy

2
2
3
2

j
3
4'5
3

passed
passed
passed

2

S
3

26

39

t0

I5

C section(freeortion)
Computersfor Engineers
InnovationManagement
Practical Placement
Practical Placement
Final test
Engineering Design Proi ect
"Fr equencyAdi ustment Mo dule "
lleighted &ver&gemark: 8.34

4.4. gradrngscheme:
grade scale l0 - I; 10 - the highestgrade, 4 - the lowest successfulgrade
6 - almostgood,
notation: I0 - with distinction,
5 - satisfactory,
9 - excellent,
4 - almost satisfactory,
8 - very good,
3-l - unsatisfactory
7 - good,
(in
qualification
the
original language):
of
the
4.5. overall classification
none

pgttg/_
Passed

5. Information on the function of the qualification
5.1. accessto further study:
accsessto "ma$istrs" programmes
5.2. professionalstatus:
provides accessto "inZenieris" in electronicsproffession
6 Additionalinformation
6.1. additionalinformation:
professional studyprogramme "Electronics" is accredited by the state on I2 May,
2004for.full accreditation period - 6 years. The 5+h level of professional
qualification is the highest level of qualification of a specialist of a particular branch
that gives an opprtunity to also plan and perform relevant bronch-focusedresearch.
6.2. further information sources:
Studiju dala
RTgasTehniska universit ate
Kalku iela I, RTgaLV - 1658, LATVIA
phone +371 67089423,fax+ 371 67089305
www.rtu.lv, e-mail: rtu@rtu. Iv
AkademiskAs infor macii as centrs
Valytuiela 2, RTga,LV-1050, LATVIA
phone +371 67225155,
fax + 371 67221006
e-mail: dipl omi@aic.lv
7. Certification of the supplement
JulY 02, 2010
7.1. date:
U. Sukovskis
7.2. signature:
Studies
Rector
Vice
7 .3. capacity
for
7.4. offrcial stamp:

8. Information on the national higher education system
seeAppendix

Rīgas Tehniskā universitāte
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Apstiprināts RTU Senāta sēdē
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Mācību prorektors____________________
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1.Studiju programmas „Elektronika” otrā līmeņa profesionālo studiju
mērķi un uzdevumi
Profesionālā studiju programma ELEKTRONIKA nodrošina specializētu izglītību vienā no
inženierzinātņu nozarēm – elektronikā.
Kā pasaulē, tā arī pie mums elektronika kļūst par visu dzīvi aptverošu nozari: sākot ar
bērnu rotaļlietām, mājsaimniecības aprīkojumu un beidzot ar profesionāliem sakaru un datoru
tīkliem. Tam visam ir nepieciešami atbilstošas kvalifikācijas speciālisti, kuru skaitu jau tagad
mēs nevaram nodrošināt. Latvijā jāveido arī inženieru kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma,
realizējot mūžizglītības ideju.
Atbilstoši gan pasaules, gan Latvijas elektronikas nozares stāvoklim un attīstības tendencēm, kā
arī ievērojot RTU iespējas, tiek definēti profesionālās studiju programmas ELEKTRONIKA mērķi
un uzdevumi:
Mērķis: gatavot speciālistus, kas ir spējīgi strādāt elektroniskās aparatūras uzstādīšanas,
ekspluatācijas un modernizācijas jomā; kas prot apkalpot elektroniskās sistēmas; kas
pārzina moderno elektronisko līdzekļu un programmatūras lietošanu un projektu izstrādi
un realizāciju, kā arī apguvuši praktiskā darba iemaņas atbilstoši elektronikas inženiera
kvalifikācijai.
Uzdevumi :
− sniegt studējošiem zināšanas par elektronikā izmantojamiem fizikāliem procesiem un
shēmu tehniskajiem risinājumiem;
− sniegt studējošiem zināšanas par elektroniskās aparatūras ekspluatāciju, projektēšanu un
ražošanu;
− sniegt studējošiem zināšanas par datoru pielietošanu elektroniskās aparatūras analīzē un
projektēšanā;
− apgūt un attīstīt praktiskā darba iemaņas;
− dot iespēju iegūt pētnieciskā un organizatoriskā darba iemaņas, t.sk. eksperimentālos
pētījumos un literatūras analīzē.
− sniegt zināšanas un iemaņas turpmākajām patstāvīgajām studijām profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšanai;
Balstoties uz iepriekšminēto kopējo bāzi, programmā ietilpstošie specializējošie priekšmeti
nodrošina padziļinātas studijas ar orientāciju uz:
− radiofonijas, televīzijas programmu veidošanas, izplatīšanas un uztveršanas, kā arī
mobilo sakaru elektronisko aparatūru;
− programmējamo integrālo shēmu un sistēmu (mikroprocesoru, kontroleru, datoru)
programmēšanu un pielietošanu dažādās elektroniskās sistēmās;
− moderno elektronisko līdzekļu un programmatūras lietošanu sadzīves un mazā biznesa
vidē, kā arī uz telekomunikāciju un multimediju izmantošanu e-studijās.
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2, Studiju programmas attīstība
2004. gadā atkārtotai akreditācijai tiek virzīta profesionālā studiju programma „Elektronika”, jo
tā iepriekšējā akreditācijā netika akreditēta uz pilnu laiku. Ekspertu atskaites ziņojumā kā
galvenie trūkumi tika norādīti:
• profesionālās studiju programmas ir pārāk daudzveidīgas un sarežģītas;
• fakultātē sistemātiski neizmanto studentu sasniegumu uzraudzības rezultātus mācīšanas
kvalitātes uzlabošanai;
• studentu aktivitāte mācību procesa uzlabošanā nav pietiekama;
• nepietiekošs ir studentu rīcībā esošais mācību grāmatu eksemplāru skaits.
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā
Atbilstoši akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumam - samazināt specializāciju skaitu veidota vienota elektronikas II līmeņa profesionālā programma ELEKTRONIKA. Pārtraukta jaunu
studentu uzņemšana RTU koledžā un pēc speciālās vidējās izglītības mācību iestādes
pabeigšanas. Ievērojami palielināta prakses daļa: no 8 uz 26 kredītpunktiem, atbilstoši citu valstu
prakses apjomam programmās, piemēram, Vācijā. Papildināts bibliotēkas fonds ar lekciju
konspektiem un izveidota virtuālās universitātes mājas lapa www.vu.lv mācību materiālu
izplatīšanai.
Profesionālā studiju programma ELEKTRONIKA nosaka studiju saturu un plānu, nosaka
prasības studiju vērtēšanai, kā arī studiju programmas realizācijas materiālos un finansiālos
resursus
Elektronikas inženierstudiju programma tiek veidota atbilstoši RTU Senāta, ETF Domes
un Radioelektronikas institūta lēmumiem, kā arī RTU Studiju daļas izstrādātajiem norādījumiem.
Studiju programma ir apstiprināta ar RTU Radioelektronikas institūta un RTU Senāta
lēmumiem.
Studiju programmu apjoms RTU tiek novērtēts kredītpunktos (KP). Mācību gada kopējais
KP apjoms ir 40. Katram KP atbilst 16 kontaktstundu nodarbības auditorijā vai laboratorijā, kas
veido 40% no kopējā studiju apjoma.
2.2. Elektronikas inženierstudiju programma
Augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanas objektīvo nepieciešamību nosaka
elektronikas daudzpusīgā izmantošana visdažādākajās zinātnes, tehnikas, kā arī kultūras,
sadzīves u.c. nozarēs. Bez tam radikāli ir mainījušās prasības elektronikas inženieru
kvalifikācijai: katrā modernā elektroniskā izstrādājumā ir dators vai kontrolers. Parādās jaunas
tehnoloģijas, kas bāzētas uz datoru vai procesoru lietošanu un veidojas pavisam jaunas
elektronikas pielietojumu sfēras, piemēram, multimediji, ciparu radio un televīzija. Latvijā vēl
arī nedarbojas elektronikas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma. Viss šis
daudzpusīgais pieprasījums ir jāapmierina RTU, jo tā ir vienīgā tehniskā universitāte Latvijā,
kurā gatavo elektronikas speciālistus.
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2000.gada un 2004.gada programmu salīdzinājums

Diplomprojekts ( E daļa )
Praktiskais darbs ( D daļa )
Brīvā izvēle ( C daļa )
Izvēle humanitārā ( B3 daļa )
Izvēle ekonomikā ( B2 daļa ),
Ierobežotā izvēle ( B1 daļa ),
Obligātie priekšmeti ( A daļa)
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Izmantojot esošo materiāltehnisko bāzi un metodisko potenciālu, RTU profesionālo studiju
programma ELEKTRONIKA dod studējošiem vispusīgas zināšanas profesionālai darbībai, tālākai
pašizglītībai un nepārtrauktai kvalifikācijas paaugstināšanai.
Atbilstoši akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumam - samazināt specializāciju skaitu veidota vienota elektronikas II līmeņa profesionālā programma ELEKTRONIKA. Pārtraukta jaunu
studentu uzņemšana RTU koledžā, kā arī pēc speciālās vidējās izglītības mācību iestādes
pabeigšanas. Ievērojami palielināta prakses daļa no 8 uz 26 kredītpunktiem.
Inženiera kvalifikācijas iegūšanai studijas var sākt bakalaura programmā ELEKTRONIKĀ (3
gadi) ar jebkuru vidējo izglītību un turpināt 2 gadus profesionālā studiju programmā
ELEKTRONIKA, iegūstot inženiera kvalifikāciju.
Mācību laiks ir 5 gadi jebkuram vidējās izglītības ieguvējam, sākot studijas bakalaura
programmā.
Studiju programma atbilst ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2004. gada 20. aprīļa
rīkojumu Nr. 241 apstiprinātam profesijas standartam reģistrācijas numuru PS 0255 profesijai
„Elektronikas inženieris” piektajam kvalifikācijas līmenim.
2004. gada maijā programmu prezentēja IZM akreditācijas komisijā, kura pieņēma
lēmumu akreditēt šo programmu uz sešiem gadiem.
2.3. Izmaiņas inženierstudiju programmu realizācijā
RTU studentu studiju process ir veidots pēc kursu (semestru) principa ar noteiktiem studiju
plāniem. Profesionālās studiju programmas ELEKTRONIKA ietvaros studenti apgūst obligātos un
specializējošos, ekonomiskos un humanitāros priekšmetus. Inženierprogrammu priekšmetu
kopumu veido divu veidu tehniskie - programmas obligātie ( A daļa ) un ierobežotās izvēles ( B1
daļa) priekšmeti, ekonomisko priekšmetu izvēles ( B2 daļa ), humanitāro priekšmetu izvēles ( B3
daļa ) un brīvās izvēles priekšmeti ( C daļa ), kā arī prakse ( D daļa ) un gala pārbaudījums –
inženierprojekts ( E daļa ).
Studiju ilgums inženierstudiju sākuposmā - trīsgadīgo bakalaura programmā ir 122 KP
apjomā, bet tieši inženierstudijas ilgst divus gadus un to apjoms ir 81 KP.
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija
Visām RTU inženierstudiju programmām priekšmetu sadalījumu reglamentē 2002. gada
2. aprīļa RTU Senāta lēmums “Par otrā līmeņa profesionālo studiju programmu struktūru”
(1. pielikums). Atbilstoši šim lēmumam ir veidotas ELEKTRONIKAS (programmas) profesionālo
studiju programma ar priekšmetu grupu apjomu un attiecībām, norādītām 1. tabulā.
1. tabula

Programmas daļas
Obligātie priekšmeti
( A daļa)
Ierobežotā izvēle
( B1 daļa ),
Izvēle ekonomikā
( B2 daļa ),
Izvēle humanitārā
( B3 daļa )
Brīvā izvēle
( C daļa )
Praktiskais darbs
( D daļa )
Gala pārbaudījums
( E daļa )
Kopā

RTU Senāta
prasības

Inženieris elektronikā

KP

%

KP

>20

32

26

6

9

7

4

5

4

4

5

4

4

5

4

26

32

26

10

12

10

80

100

81

Inženiera profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda inženieru studiju programma,
jānostrādā prakse un publiski jāaizstāv inženierprojekts studiju virzienam atbilstošā Valsts
Eksaminācijas komisijā. Atbilstoši RTU Senāta lēmumam komisijas sastāvu veido nozarē
strādājošie inženieri no iestādēm, firmām un organizācijām. Inženierprojekta apjoms ir 10 KP.
Inženieru darbu tematika un vērtēšanas kritēriji ir pievienoti 3.pielikumā.
ELEKTRONIKAS inženierstudiju programmas sniedz iespējas noteiktā apjomā apgūt arī
ierobežotās izvēles neprofilējošos priekšmetus ( 2. tabula).
Priekšmetu grupas
Ekonomikas un vadības
Humanitārie / sociālie
Brīvā izvēle
3.1.

2. tabula
Elektronikas inženieris pēc bakalaura
4 KP
4 KP
4 KP

Pasniegšanas metodes

Inženieru studiju programmas reklāmai tiek izmantoti materiāli par Elektronikas studiju
programmu un darba iespējām pēc inženieru kvalifikācijas iegūšanas. Tos izplata skolās,
bakalauru programmā studējošiem un citiem interesentiem. Bez tam Elektronikas un
telekomunikāciju fakultāte regulāri piedalās starptautiskās ikgadējās Elektronikas,
Telekomunikāciju un izglītībai veltītās izstādēs ar savu stendu, kopā ar citām fakultātēm vai
kopīgā RTU stendā, tādejādi popularizējot arī šo studiju programmu. Ļoti populāra ir izstāde
“Skola”, kuru apmeklē liels skaits skolu absolventu.
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Informāciju par studiju programmām publicējam laikrakstos un izglītības piedāvājuma
katalogos “Izglītības ceļvedis” un “Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs”.
Ziņas par studijām interesenti var atrast arī fakultātes mājas lapā Internetā
http://www.rsf.rtu.lv. Mājas lapa tiek nepārtraukti papildināta un atjaunota. Tajā atspoguļojam
notikumus no studentu dzīves (fukšu balle, sporta diena, studentu zinātniskā konference u.c.).
Mājas lapā elektronikas popularizēšanai tiek ievietota aktuālā informācija par notikumiem
Latvijā šajā nozarē.
Fakultātē rīkojam pasākumus ar elektronikas un telekomunikāciju firmu vadošo speciālistu
piedalīšanos un tehnikas demonstrācijām. Viens šāds pasākums notika 2002. gada 25. oktobrī un
izraisīja lielu interesi. Tagad tas ir pārvērsts par ikgadēju pasākumu Latvijas radio dienā –
1.novembrī.
Katru gadu pavasarī notiek arī atvērto durvju dienas un apmeklētāju skaits nepārtraukti
pieaug. Visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar fakultātes laboratorijām un saņemt
nepastarpinātu informāciju par studiju programmas īpatnībām.
Šie studiju programmas reklāmas pasākumi ir efektīvi. To rāda pirmā kursa studentu
aptauja (skat. pielikumā B). Informāciju par studiju programmu 40 – 45 % studentu iegūst
atvērto durvju dienās un internetā.
3.2. Studiju programmas realizācijas resursu analīze
Elektronikas nozare pasaulē nepārtraukti attīstās paātrinātos tempos (ko atspoguļo,
piemēram, eksponenciālais Mūra likums). Uz to vislielākā mērā attiecas arī globalizācijas
tendence, t.i. attīstība nav ierobežojama vienas valsts vai reģiona robežās un sasniegumi vienā
valstī ietekmē attīstību visā pasaulē. Elektronika kalpo par bāzi ne tikai datortehnikai un
telekomunikācijām, kuru attīstību nosaka elektronikas komponentu progress, bet arī daudzām
citām nozarēm. Tāpēc sekmīga valsts ekonomiskā attīstība nav iedomājama bez elektronikas
speciālistiem.
Elektronikas studiju programma ir sastopama gandrīz visās pasaules tehniskajās
universitātēs. Mūsu studiju programmas realizācijas iepriekšējo posmu raksturo augsts
speciālistu sagatavošanas līmenis un laba tehniskā bāze. Turpmākās attīstības problēmas
galvenokārt izriet no nepietiekamā finansējuma. Viens no svarīgākajiem momentiem ir tas, ka
docētāju un profesoru algas ir nelielas, salīdzinot ar algām valsts iestādēs un firmu piedāvājumu
inženieriem. Tas veicina spējīgāko jauno pasniedzēju un labāko speciālistu aizplūšanu no
augstskolas. Otru problēmu rada elektroniskās mēraparatūras un CAD programmatūras pasaules
tirgus cenas, kuras nav samērojamas ar studiju programmai atvēlētā budžeta iespējām. Tomēr
Rīgas Tehniskajā universitātē vēl ir saglabājies nepieciešamais intelektuālais un tehniskais
potenciāls elektronikas inženierstudiju realizācijai.
Programmas beidzējiem ir pietiekami plašs fundamentālo zināšanu pamats, lai pēc studiju
beigšanas spētu sekot straujajām elektronikas nozares izmaiņām pasaulē. Latvijas darba tirgū ir
liels pieprasījums pēc speciālistiem, kuri beiguši vai studē RTU elektronikas studiju programmā.
Tehniskā universitāte šobrīd ir vienīgā augstskola Latvijā, kurā var apgūt ELEKTRONIKAS
programmu. Pasaulē notiek ciparu radiofonijas un ciparu televīzijas ieviešanas process, tādēļ arī
ELEKTRONIKAS programmā papildināti šī virziena izvēles priekšmeti. Bez tam ātros tempos
attīstās mobilie sakari un pieaug pārraidāmās informācijas plūsmas. Tādēļ šajā programmā
papildināti telemātikas virziena izvēles priekšmeti, kā arī papildināta materiālā bāze
mikroprocesoru un specializētu signālprocesoru lietošanas apmācībai ( cik to atļauj līdzekļi ), jo
pašreiz notiek arī visaptveroša elektronikas iekārtu un sistēmu automatizācija un diskrēto
algoritmu pielietošana iekārtu vadībai un signālu apstrādei.
Pašreiz ELEKTRONIKAS programmā pavisam, skaitot no pirmā kursa, mācās ap 170 studentu,
bet profesionālā inženiera programmā ELEKTRONIKA mācās ap piecdesmit studentu.
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Profesionālās inženierstudiju programmas studenti nokļūst valsts un privātajās
radiostacijās, televīzijā un pie mobilo sakaru līdzekļu izplatītājiem gan Rīgā, gan rajonos, kā arī
sakaru un datoru tīklu plānošanas, uzstādīšanas, modernizēšanas firmās un arī strādā par projektu
vadītājiem un tālmācības kursu izstrādātājiem. Viņi ir apguvuši modernās telekomunikāciju un
multimediju tehnoloģijas.
Studentu skaita pieaugums elektronikas un
telekomunikāciju fakultātē
200
ETF 1.kursā uzņemtie
studenti

150
100

3.kursa studenti
Elektronikas
programmā

50
0
2000.g.

2001.g

2002.g.

Kopumā vajadzība pēc jauniem profesionāli izglītotiem cilvēkiem būtu ap 35-40 gadā. Ar
pašreizējo studentu skaitu šādu vakanču skaitu aizpildīt nav iespējams. Lai tikai nodrošinātu
pašreizējo pieprasījuma līmeni, nepieciešams par 30% palielināt studējošo skaitu ELEKTRONIKAS
bakalauru un par 100% - inženieru programmās.
3.4.

Materiāli tehniskās bāzes attīstīšana

Programmas materiālā bāze ir morāli ( dažkārt arī faktiski ) novecojusi un tās atjaunošanai
vajadzīgi ievērojami līdzekļi. 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
(iestādēm) 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 nozarē izstrādāto licenzētās
programmatūras apjomu ( pašlaik daudzu laboratorijas un studiju darbu izstrādāšana notiek uz
firmu piedāvāto novērtēšanas programmu bāzes, kuru iespējas ir ierobežotas). Sarežģīts
jautājums ir modernas elektroniskās mēraparatūras iegāde, bet arī šeit ir pozitīvas tendences, jo
pirmo reizi pēc ilgiem laikiem RTU finansu sadalījumā ir parādījušies struktūrvienībām atvēlēti
finansu līdzekļi laboratorijas aparatūras iegādei.
Ir iegādāti: shēmu S parametru analizātors, kurš darbojas 0 – 4 GHZ diapazonā un ar VESI
atbalstu Rohde/Schwarz spektra analizātors, kurš darbojas līdz 35 GHz frekvencei.
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3.5. Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem
Jāveido aktīvāki kontakti ar firmām un citām organizācijām, kurās strādā un perspektīvā
varētu strādāt programmas absolventi. Tādas ir Radiotehnika -RRR, Latvijas Radio un
Televīzijas Centrs, Latvijas Radio un Latvijas Televīzija, Lattelekom, Latvijas Mobilais
Telefons, Tele2, Valsts elektrosakaru inspekcija, a/s “Alfa”, SIA “Hanza Elektronika”, datoru
izplatītāji un ražotāji un daudzas citas.
Gada laikā veicamas šādas darbības:
- jāizzina firmu vajadzības pēc speciālistiem nākotnē;
- jānoskaidro, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas šiem speciālistiem firmu
perspektīvo attīstības plānu realizēšanai;
- jāsāk sistematizēta programmas beidzēju apzināšana, kuri strādā specialitātē un jāveido
attiecīga datu bāze;
- jānoskaidro, kādas zināšanas un prasmes absolventiem šobrīd pietrūkst amata
pienākumu sekmīgai veikšanai un tālākai attīstībai;
- jāapkopo firmu speciālistu pārkvalificēšanās un kvalifikācijas paaugstināšanas
vajadzības;
- jāorganizē kvalifikācijas celšanas kursi, iesaistot tajos arī firmu speciālistus
pasniedzēju vai konsultantu lomā.
Ir pabeigta elektronikas profesionālās programmas standarta prasību izstrāde.
Elektronikas inženieru studiju programmu pamatā nodrošina RTU pasniedzēji. Daļu
specializētu izvēles priekšmetu lasa augstas kvalifikācijas speciālisti no ražošanas un zinātniski
pētnieciskām iestādēm, piemēram, G.Dziļums, J.Šīrs, A.Kamens, A.Mednis, J.Šumahers,
L.Zeikats.
Praktiskā darba iemaņu apgūšanai notiek sadarbība ar visas Latvijas elektroniskā
novirziena daudzveidīgām iestādēm un firmām:
SAKARU OPERATORIEM:
SAKARU APARATŪRAS
PIEGĀDĀTĀJIEM UN RAŽOTĀJIEM:

RADIO UN TELEVĪZIJAS RAIDOŠĀS
ORGANIZĀCIJĀM:
DATORU RAŽOTĀJIEM UN
PIEGĀDĀTĀJIEM:

Lattelekom, Latvijas Mobilais Telefons, Tele2,
Radiokom, Balttranking;
DanLat, AvNet Baltronix, Belss, Latvijas
Universitātes Cietvielu Fizikas Instituts, r/a
Alfa, SAF Tehnika;
Latvijas Radio, Latvijas Televīzija, Baltkom
TV, Latvijas radio un televīzijas centrs;
Fortech, MA-1, VAR, Elva, IBM;
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CITIEM:

Latvenergo, Valsts elektrosakaru inspekcija,
CHD,
Hanza
Elektronika,
Nacionālā
Aizsardzības akadēmija

Šie sadarbības partneri dod studentiem iespēju veikt praktizēšanos. Pēc praktizēšanās,
iespēju robežās, notiek publiska darba atskaišu aizstāvēšana ar firmas pārstāvju piedalīšanos.
Tas, savukārt, dod iespēju firmai veikt iespējamā darbinieka - studenta piemērotības pārbaudi un
jau apmācību “uz priekšu “ un nodrošināt studentu ar reālu diplomprojekta tēmu.
Socrates programmas ietvaros ir noslēgts sadarbības līgums par studentu apmaiņu ar
Mikeli Politehnisko institūtu Somijā ar Kaseles universitāti Vācijā un Kavalas koledžu Grieķijā.
Sadarbības līgums starp Zviedrijas Gēteborgas Universitāti un Onsalas astronomisko
observatoriju, Latvijas Universitāti un RTU ir noslēgts kopīgai maģistru un inženieru apmācībai
VIRAC radio astronomijas centra vajadzībām.
3.6. Studiju process
Sekojot elektronikas attīstības tendencēm pasaulē, lai stimulētu jauno tehnoloģiju
ienākšanu Latvijā, jaunākie sasniegumi elektronikā tiek atspoguļoti lekciju kursos. Diemžēl, tas
netiek pietiekami koordinēts. Metodiskajos semināros jāapskata šī problēma un programmas
padomei jākoordinē jaunāko elektronikas sasniegumu atspoguļošana lekciju kursos un jaunu
kursu radīšana.
Studiju procesā pēc iespējas jāsamazina neracionāli patērētais laiks. Studiju procesu ir
jāpārorientē uz lielāku faktisko patstāvīgo studiju apjomu. Šai nolūkā pakāpeniski (3-4
priekšmeti gadā) jāapgādā studenti ar moderniem studiju materiāliem un datorprogrammām,
jāievieš jaunākie sasniegumi pedagoģijas metodikā un jāliek lietā arī modernās tālmācības
tehnoloģijas, piemēram, mācību materiālu izplatīšana ar Virtuālās Universitātes kursu palīdzību www.vu.lv . Piemēram, Radiouztvērēju priekšmeta materiāli un diskusijas notiek Blackboard
vidē, priekšmetu Attēla pārraide un Mobilie sakari lekciju materiāli tiek eksponēti virtuālās
universitātes vidē, Diskrēto signālu apstrādes kursā ir sagatavots jauns lekciju materiāls, kura
demonstrēšanai izmanto datora un projektora vidi.
Tiek apkopoti studentu aptaujas materiāli par studiju procesu un iegūtā informācija
izmantota studiju procesa kvalitātes uzlabošanai.

4. Vērtēšanas sistēma
Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos atbilstoši uzstādītajiem mērķiem bez
lekcijām ieviesti arī praktiskie darbi, laboratorijas darbi, kontroldarbi un studiju darbi. Tie kalpo
ne tikai priekšmeta apguvei, bet arī kā starpnovērtējums. Laboratoriju darbi, kontroldarbi un
studiju darbi tiek novērtēti un studentam tie jāaizstāv, lai pierādītu apgūtās zināšanas un prasmes.
Parasti priekšmets beidzas ar eksāmenu vai ieskaiti.
Studiju rezultāti Elektronikas studiju programmās tiek vērtēti saskaņā ar RTU Nolikumu
par eksāmenu kārtošanu bakalauru, inženieru un maģistru studijās (2001.g.25.VI.).
1. Studiju rezultātus vērtē ar ieskaiti vai atzīmi 10 baļļu sistēmā par eksāmenu.
2. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.
Profesionālo studiju programmas beidzas ar inženierprojekta izstrādi un aizstāvēšanu.
Lai noskaidrotu studentu viedokli par studiju programmu, aptauja tika veikta 4. un 5. kursa
ELEKTRONIKAS programmas REPJ3, REIJ0, REIJ3 un REIJ8 studentiem. Studenti vēlas uzlabot
programmu saturu, nomainot humanitārās izvēles kursus ar svešvalodas un citiem izvēles
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priekšmetiem. Kursu saturs tiek vērtēts kā apmierinošs vai labs, bet studenti vēlas uzlabot kursu
programmu materiālo nodrošinājumu.
Darba devējiem aptaujas veiktas ar datoru firmām SAF tehnika, Hanza Elektronika, Alfa,
Valsts elektrosakaru inspekciju, Latvijas Radio un Latvijas radio un Televīzijas centru, Tele2,
LMT, Latvenergo, Latvijas televīziju, Semidex-Latvija, MShafro&Co. Beidzēju kvalifikācija
tiek vērtēta kā laba, bet pietrūkst sagatavotības risināt nozares praktiskos uzdevumus.
Valsts eksaminācijas komisija atzīst studentu teorētisko sagatavotību par labu, bet
praktisko sagatavotību par apmierinošu un labu.

5. Studenti
Studenti ir viens no būtiskākiem faktoriem programmas attīstībā. Šobrīd studentu
atsauksmes par programmu kopumā ir labas. Tādas ir arī absolventu un darba devēju atsauksmes.
Arī salīdzinājumā ar stāvokli pirms trim gadiem, studentu skaits programmā ir palielinājies un,
uzsākot studijas, viņu sagatavotība ir uzlabojusies. Daļai bija grūtības lietot valsts valodu, taču
papildus nodarbībās valsts valodas apguvē valodas prasme uzlabojas. Nelielās stipendijas spiež
studentus strādāt, lai sagādātu iztikas līdzekļus, tāpēc laika nopietnām studijām atliek mazāk.
Lai noskaidrotu ETF pirmā kursa studentu motivāciju studiju programmu izvēlē,
izmantotiem informācijas avotiem, kā arī iepriekšējo izglītību un pieredzi, uzsākot studijas
2002.gada septembrī, tika veikta aptauja, kuras rezultāti pievienoti B pielikumā.
Studentu piesaistīšanai tiek veltīta aizvien lielāka vērība. Bez atvērto durvju dienām RTU
un fakultātē, ar piedalīšanos izstādēs un ar reklāmas bukletiem, tiek veikti arī citi propagandas
pasākumi. Tie ir šādi:
- fakultātes WWW lapa pārveidota tā, lai piesaistītu jaunu cilvēku uzmanību. Par to
liecina pirmā kursa studentu aptaujas rezultāti (skat. aptaujas rezultātus);
- katru gadu ar Studentu Parlamenta un RTU propagandas daļas palīdzību veicam 2-3
aģitācijas pasākumus skolās ar fizikas, matemātikas un tehnisko ievirzi;
- piedalīties un veicināt dalību Tehniskās jaunrades nama rīkotajos skolēnu konkursos
radioelektronikā.
Jāatbalsta stipendiju palielināšana un studiju kredītu izsniegšana studentiem. Tas ļautu
viņiem pilnvērtīgi studēt. Pēc iespējas perspektīvākie studenti ir jāiesaista fakultātē veicamos
līgumdarbos un pētnieciskos darbos par samaksu.
Jāveicina studentu apmaiņa Eiropas Savienības programmā “Erasmus” un citu mobilitātes
programmu ietvaros.

6. Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Studiju procesa nodrošināšanā piedalās pilnas slodzes:
2 habilitēti zinātņu doktori ( J.Jankovskis, J.Ziemelis);
9 zinātņu doktori (E.Beķeris, G.Balodis, J.Grēve, A.Gulbis, V.Jurševičs, P.Misāns, A.Strauts ,
I.Slaidiņš, M.Zeltiņš);
4 docētāji bez zinātniskā grāda (K.Brīvkalns, A.Pakalns, J.Barloti, A. Fiļipovs);
1 lektors un asistents bez zinātniskā grāda ( D.Puriševs).
Studiju procesa nodrošināšanā piedalās daļas slodzes:
1 habilitēts zinātņu doktors ( G.Strautmanis);
7 zinātņu doktori (G.Āboltiņš-Āboliņš, V.Bērziņš, V.Ņikitins, J.Semeņako, K.Tomariņš,
A.Vītols);
6 docētāji bez zinātniskā grāda (A.Ozoliņš, M.Strauts, J.Šumahers, G. Dziļums, J. Šīrs,
A.Kamens, L.Zeikats)
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1 doktorands ( B.Žuga).
Pasniedzēji, kuri studiju procesā piedalās uz daļu slodzes veido RTU saiti ar dažādām
elektronikas pielietojumu sfērām Latvijā un viņu pasniegtie studiju priekšmeti parasti ir saistīti
ar profesionālās darbības virzienu pamatdarbā.
Lundas universitātē Zviedrijā ir stažējušies asociētais profesors E.Beķeris un profesors
P.Misāns. Linčepingas Universitātē, Zviedrijā, ir stažējies profesors G.Balodis. Vairāki
pasniedzēji ir starptautiskās organizācijas IEEE biedri.
RTU pasniedzēji, kuri nodrošina ELEKTRONIKAS studiju programmu, ir kvalificēti
speciālisti elektronikas nozarē. Vairums pasniedzēju paralēli savam pamatdarbam - lekciju
lasīšana un nodarbību vadīšana inženieru studiju programmu studentiem - piedalās zinātnisko
darbu izstrādē vai strādā par ekspertiem un konsultantiem firmās.
Zinātniskās darbības materiālo pamatu institūtā veido LZP finansētu pētniecības projektu
izstrāde. Institūts veic sekojošu LZP finansētu pētniecības projektu izstrādi:
- 01.0843 Elektronikas induktoru un ferītu radiofrekvenču zudumu problēmu pētījumi.
Vadītājs Dr.habil.sc.ing. J.Jankovskis. Darba izpildē piedalās Dr.sc.ing. V.Juršēvičs,
Dr.sc.ing. V.Ņikitins, doktorands S.Lomovs.
- 01.0855 Elektromagnētisko viļņu izkliedes un absorbcijas modelēšanas problēmas.
Vadītājs Dr.habil.sc.ing. J.Ziemelis. Darba izpildē piedalās Dr.sc.ing. J.Semeņako, lektors
D.Puriševs, maģistrante T.Solovjova.
- 01.0848 Multifrekvenču cirkulāras polarizācijas uztverošās sistēmas parametru
optimizācija. Vadītājs Dr.sc.ing. G.Balodis. Darba izpildē piedalās Dr.sc.ing V.Ņikitins un
maģistrants O. Ceriņš.
- 01.0863 Vāji selektīvu gāzes sensoru datu apstrāde. Vadītājs Dr.sc.ing. P.Misāns.
- 01.0858 Virtuālā laboratorija izglītībai un pētniecībai. Vadītājs Dr.sc.ing. I.Slaidiņš. Darba
izpildē piedalās Dr.sc.ing. E.Beķeris, doc. M.Zeltiņš un maģistranti A.Kosolapovs,
J.Gaidukovs.
Institūtā tiek realizēta ES 5.ietvara programma “Reason”. The IST Programme,
Accompanyng Measures, Key Action 4, Action Line: IST-2001-8.1.5. REASON (Research and
Training Action for System on Chip Design). Contract Number IST-2000-30193. Vadītājs
Dr.sc.ing.. P.Misāns.
Prof. J.Ziemelis ir Latvijas Zinātnes Padomes Informātikas ekspertu padomes loceklis.
Prof. G.Balodis ir eksperts par elektromagnētiskā starojuma iedarbību uz cilvēkiem. Par
medicīnas elektroniskās aparatūras ekspertiem papildus darbā strādā Dr.sc.ing. V.Ņikitins un
lektors D.Puriševs.
RTU radioelektronikas institūts piedalās Ventspils starptautiskā radio astronomijas centra
atjaunošanas darbos, par kuriem ir noslēgts trīspusējs sadarbības līgums starp Latvjas ZA,
Krievijas ZA un Zviedrijas Karalisko ZA. RTU šajā darbā pārstāv radioiekārtu katedra, kuras
uzdevumi ir atjaunot signālu kanālu shēmas un veikt apstarojošās sistēmas modernizāciju.
Modernizācijas rezultātā VIRAC jau 2005.gadā varēs piedalīties Eiropas apvienotā lielas bāzes
(EVN) interferometru tīkla testa mērījumos.
Pēdējos gados fakultātē attīstās jauni pētniecības virzieni, kas saistīti ar telemātikas un
multimediju pielietojumiem izglītībā. Tie atbilst arī ES prioritātēm pielietojamo pētījumu jomā.
Pētījumi tiek veikti sadarbībā ar RTU Tālmācības centru, kas atrodas fakultātes telpās. Projektos
iesaistīti, gan ETF pasniedzēji (E. Beķeris, K. Brīvkalns, A.Pakalns, I. Slaidiņš u.c.), gan citu
RTU struktūrvienību pasniedzēji un darbinieki.
Socrates programmas ietvaros ir noslēgts sadarbības līgums ar Mikeli Politehnisko institūtu
(Somija) par studentu apmaiņu.
2003.g. martā doktorands B.Žuga piedalījās starptautiskā konferencē “E-education without
borders 2003”, Apvienotajos Arābu Emirātos, kur par savu referātu saņēma firmas Microsoft
balvu.
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2003.g. augustā doktorands B.Žuga piedalījās mikroelektronikas un bezvadu sakaru
vasaras skolā Vācijā (Franfurktē pie Oderas).
Elektronikas pamatu katedrai sadarbības līguma ietvaros ar Valsts Elektrosakaru inspekciju
ir nodots lietošanā Rhode & Schwarz spektra analizatoru darbam frekvenču diapazonā līdz 30
GHz un ir noslēgts sadarbības līgums ar a/s “Alfa-Pro” par iespēju elektronikas programmas
studentu apmācību realizēt uz firmas bāzes ar integrālo shēmu izstrādes programmatūru
“Cadence”.
Daudzi pasniedzēji pēdējos gados ir publicējuši savus darbus starptautiskos zinātniskos
izdevumos un uzstājušies ar referātiem starptautiskās konferencēs. Ar katra pasniedzēja
publikāciju sarakstu var iepazīties 5.pielikumā.
2001.gadā tika atjaunota RTU studentu zinātniskā konference Elektronikas un
Telekomunikāciju sekcijās. Tajā piedalījās 14 studenti ar 15 referātiem. 2002. gadā notika RTU
studentu zinātniskā konference Elektronikas un Telekomunikāciju sekcijās. 2001.gadā notika
RTU zinātniskā konference Elektronikas un Telekomunikāciju sekcijā ar 45 dalībniekiem.
2003.gada oktobrī notiks starptautiskā zinātniskā konference, kurā piedalīsies 77 autori no 8
valstīm. Ar 2000.gadu atjaunota RTU Elektronikas un Telekomunikāciju ikgadējo zinātnisko
rakstu krājumu izdošana.

7. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai
Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus, var izdarīt stāvokļa analīzi
programmā. Stāvokļa analīze konspektīvā veidā ir sniegta SVID 3.tabulā. Apkopojot to var teikt,
ka apstākļi, kuri radās, nodibinot Latvijas valstisko neatkarību un pārejot uz citu ekonomisko
formāciju, radījuši nelabvēlīgus apstākļus studiju programmai Elektronika (tāpat kā visai
rūpniecībai kopumā):
- izglītība nesaņem pienācīgu finansējumu, it sevišķi dārgajās inženierzinātņu programmās;
- pašreizējā periodā sabiedrībā populārākas ir citas nozares (netehniskās, izņemot datortehniku).Taču
stāvoklis gadu no gada uzlabojas: pieaug konkurss uz Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātes
pirmā kursā studentu vietām, iestājas motivētāki studenti, labākas arī to sekmes.
Elektronikas programmas turpmākā attīstība lielā mērā ir atkarīga no kopējās ekonomiskās
situācijas valstī. Savukārt, tieši elektronikas nozares uzplaukuma veicināšana var dot lielu
ieguldījumu valsts attīstībā. Neskatoties uz nelabvēlīgo situāciju šobrīd, elektronikas speciālisti
Latvijā ir vajadzīgi un nākotnē būs vēl vairāk vajadzīgi. Tāpēc jāturpina speciālistu sagatavošana
programmā ELEKTRONIKA, ievērojot gan nozares pašreizējo stāvokli, gan tās attīstības
perspektīvas Latvijā.
3. tabula.

Stiprās puses
Ir pieredzējuši un kvalificēti mācību
spēki;
absolventi darba tirgū ir konkurētspējīgi;
bibliotēkā ir pietiekamā skaitā nozares
periodika;
ir mūsdienu prasībām atbilstošs datoru
parks;
ir izmantojama informācija no Interneta ;
ir ieviests Informāciju prasmes kurss
elektronikā.
Iespējas

Vājās puses
Programma ir grūta un nav populāra
vidusskolu absolventiem;
maz jaunu pasniedzēju;
laboratoriju aparatūra ir novecojusi;
kontakti ar darba devējiem nav
regulāri;
starptautiskā sadarbība ir vāja.

Riski
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Programmas absolventi ir pieprasīti darba
tirgū;
elektronikas nozare strauji attīstās;
labas atsauksmes no absolventiem un
darba devējiem;
sadarbība ar patērētājiem un sabiedrību.

Var nebūt pienācīga finansējuma
(algas, aparatūra, stipendijas);
reflektanti joprojām var būt slikti
sagatavoti;
var nebūt spējīgu studentu un
pietiekošā skaitā;
var neizdoties piesaistīt jaunus
kvalificētus (Dr.Sc.) pasniedzējus.

Tāpēc, lai pilnīgi neiznīcinātu elektronikas speciālistu sagatavošanu Latvijā un
“iekonservētos” līdz finansu problēmas risinājumam, pašreiz tiek īstenoti šādi akreditācijs
ekspertu komisijas ieteikumi:
- inženierstudijām apvienot dažādu specializāciju “Radiofonija, televīzija un mobilie
sakari”, “Telemātika”, “Radiosistēmas ar mikrprocesoriem un datroriem” studentus
lielākās grupās profesionālā studiju programmā ELEKTRONIKA;
- pasniedzēju izstrādātos studiju materiālus pavairo un nodod studentiem;
- sadarboties ar citām radniecīgām programmām atsevišķu priekšmetu pasniegšanā,
apvienojot studentus lielākās plūsmās, piemēram, “Mikroprocesoru lietošana” tiek
mācīta kopīgi elektronikas un telekomunikāciju un elektroenerģētikas fakultātes
maģistrantiem, “Mobilie sakari” ELEKTRONIKAS un TELEKOMUNIKĀCIJU UN DATORU
TĪKLU programmu studentiem.
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.

8. Kopsavilkums
Programmai ir analogi Eiropas Savienības valstu universitātēs; tās atbilst arī
daudzveidīgajam darba piedāvājuma Latvijas darba tirgū.
Galvenās problēmas, ar kurām nākas saskarties šobrīd ir:
- nepietiekamais programmas finansiālais nodrošinājums;
- grūtības ar jaunu kvalificētu pasniedzēju piesaistīšanu.
Pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā tika ievērotas iepriekšējās akreditācijas ekspertu
komisijas konstatētie trūkumi un nepilnības:
Trūkumi un problēmas
Profesionālās studiju programmas ir
pārāk daudzveidīgas un sarežģītas.
Efektīvi funkcionējoša akadēmiskā
personāla atjaunošanas plāna trūkums
prasa pievērst uzmanību šai problēmai
nekavējoties.
Bēdīgais aparatūras stāvoklis dažās
laboratorijās prasa ātrus risinājumus.

Risinājumi
Bijušās specializāciju programmas apvienotas vienā
profesionālā studiju programmā Elektronika, bet
praktisko inženieru un koledžas programmās
studentus vairs neuzņem.
Tā ir kopīga problēma RTU un Latvijā kopumā.
Izstrādāti iespējamie varianti fakultātei jau
2000.,2001. un 2002. gadā un iesniegti Rektoram:
sadarbība ar firmām, u.c.
Ir iegādāti: shēmu S parametru analizators, kurš
darbojas 0 – 4 GHZ diapazonā un ar VESI atbalstu
Rohde/Schwarz spektra analizators, kurš darbojas
līdz 35 GHz frekvencei.
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Ar firmu “Motorola”, “Texas Instruments” un
“Ericsson” mācību maketiem papildināta ir
Signālprocesoru un mikrokontroleru mācību
laboratorija. Bet ar minēto firmu un “Xilinx” un
“Altera” atbalstu nodrošināta FPGA signālprocesoru
darbības modelēšana.
Ar firmas ATDI Ltd atbalstu iegādāta programmatūra
un digitālā karte šūnu mobilo sakaru apkalpes zonas
novērtēšanai.
Uzsākta pirmā kursa studentu anketēšana. Ja studenti
jutīs, ka viņu vērtējums tiek ņemts vērā, tad
aktivitātei vajadzētu pieaugt.

Fakultātē sistemātiski neizmanto
studentu sasniegumu uzraudzības
rezultātus mācīšanas kvalitātes
uzlabošanai;
studentu aktivitāte mācību procesa
uzlabošanā nav pietiekama.
Uzņemšanas kvotas studiju programmās Esam fakultātē uzsākuši tiešu sadarbību ar
neatbilst darba tirgus vajadzībām.
patērētājiem par speciālistu sagatavošanu par maksu.
Jūras spēki, Lattelekom, Macro u.c.
Finansu resursi ir nepietiekami, lai
pieņemtu darbā jaunus pasniedzējus un
atjaunotu laboratoriju iekārtas.
Nepietiekošs ir studentu rīcībā esošais
mācību grāmatu eksemplāru skaits.
Bakalaura studiju programmas vairāk
orientētas uz studiju turpināšanu
maģistrantūrā nekā uz darba tirgu.
Maģistrantūras studiju laiks ir liels (3
gadi).
Studentu mobilitāte nav pietiekoši
aktīva;
Akadēmiskā personāla iesaistīšanās
ražošanā ārpus universitātes var ilgstošā
perspektīvā pazemināt mācību un
pētniecības kvalitāti;

Iesaistīšanās starptautiskos projektos, sadarbība ar
firmām.
Jāpāriet uz elektroniskām informācijas bāzēm
Blackboard vidē. Pasniedzēji jau izstrādā konspektus
elektroniskā veidā un nodod studentiem, bet
vajadzīga plašāka pieeja datoriem, arī kopmītnēs.
Tāda bija agrākā politika. Tas būs jāmaina. Jau
uzsākti darbi 4 gadīgā praktiskā bakalaura
programmas izstrādē.
Elektronikas maģistrantūrā mācību laiks samazināts
līdz diviem gadiem.
Jāmāca angļu valoda gan studentiem, gan
pasniedzējiem, jāsakārto kopmītnes, lai varētu
uzņemt ārzemju studentus.
Attīstīt sadarbību ārzemju projektos, lai pasniedzēji
varētu nopelnīt fakultātē, bet tad jāuzlabo angļu
valodas zināšanas. Jāsamazina pasniedzēju slodze
iesaistot praktisko darbu un laboratoriju darbu
vadīšanā maģistrantus un doktorantus.
Studiju programmas jāpārorientē uz ciparu sistēmām
un informācijas tehnoloģijām, jāpaplašina
elektroniskās aparatūras projektēšanas daļa, prakse,
jāpalielina KP skaits bakalaura darbam, jāsamazina
vispārinženieru priekšmeti: ķīmija, mehānika, bet
jāievieš projektu plānošana, menedžments un grupu
darbs.
Absolventu apvienība saitei ar ražošanu, sarunām ar
valdību, tiešie pasūtījumi speciālistu gatavošanā,
laboratoriju aparatūra, pagarināts prakses laiks.
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Sadarbība ar LTA, LITA, LETERA u.c.
Profesionālās studijas RTU programmā “Elektronika” ļauj sasniegt noformulētos mērķus
inženiera studijās. Pašreizējā šo studiju konkrētā programma ir gan katedru zinātnisko interešu,
gan vēsturiskās attīstības rezultāts. Programmas ir pakļautas praktiski ikgadējām korekcijām, kā
cēloņi ir gan noteikti RTU Senāta lēmumi, gan arī nepieciešamība reaģēt kā uz vietējām, tā arī uz
pasaules elektronikas nozares straujajām un globāli saistītām izmaiņām.

16

Pielikums
ETF pirmā kursa studentu aptaujas rezultāti
kursā ”Ievads studiju nozarē’’
2002. gada 24. septembrī
Aptaujas mērķis bija iegūt informāciju par ETF pirmā kursa studentu motivāciju studiju programmu izvēlē,
informācijas avotiem, kā arī iepriekšējo izglītību un pieredzi. Kopā saņemtas 126 aizpildītas aptaujas anketas.
1. Kopējā statistika:
• 85 % beiguši vidusskolas vai ģimnāzijas 2002. gadā. No tiem puse nāk no Rīgas skolām un otra puse no citām
Latvijas skolām.
• 10 % beiguši koledžas vai tehnikumus,
• 5 % beiguši skolu jau agrāk un mēģinājuši mācīties augstskolās vai strādājuši, vai dienējuši armijā un
tamlīdzīgi.
No koledžu un tehnikumu beidzējiem apmēram puse strādā, bet tikai ap 30% strādā specialitātē. Strādā arī daži
vidusskolu beidzēji un tai skaitā arī ar programmu saistītā specialitātē.
Atbildot uz jautājumu par to, kur iegūta informācija par fakultāti un studiju programmām iegūts šāds sadalījums:
Informācijas avoti par fakultāti un studiju programmu
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Izstāde Skola
2002

Darba vieta

Katrs students varēja atzīmēt vairākus avotus pēc izvēles. Varam secināt, ka atvērto durvju dienām un
informācijai Internetā ir liela loma.
Salīdzinot Rīgas skolu, lauku skolu un koledžu beigušo atbildes, būtiska atšķirība bija tikai dažās pozīcijās.
Koledžu audzēkņi nav meklējuši informāciju izstādē Skola 2002 un proporcionāli mazāk apmeklējuši atvērto durvju
dienas, toties ieguvuši informāciju darba vietā (visas atbildes šajā pozīcijā no koledžu beidzējiem).
Vēl kā informācijas avoti pieminēti arī fakultātes bukleti un augstskolu katalogi.
Atbildot uz jautājumu par to kas noteicis programmas izvēli, iegūts šāds sadalījums:
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Programmas izvēles motīvi
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Arī šeit koledžu beidzēji proporcionāli vairāk atzīmējuši to, ka jau ir pieredze un saskarsme ar šo profesiju. Lauku
rajonu skolu absolventi nedaudz vairāk uzsvēruši kā motivāciju programmas izvēlē ‘’labas iespējas dabūt darbu’’.
Vēl daži studenti uzrādījuši kā motivāciju iespēju studēt budžeta vietā.

Secinājumi
1.
2.

3.

Pirmā kursa studenti ir pamatā (85%) tā paša gada vidusskolu un ģimnāziju absolventi gan no Rīgas, gan
no lauku rajonu skolām.
Pamatā informāciju par studiju programmām iegūst no draugiem, Interneta un atvērto durvju dienām. Tas
nozīmē, ka ļoti svarīgi uzturēt aktuālu fakultātes mājas lapu. Atvērto durvju dienās ne visi nokļūst līdz
fakultātei, tāpēc ļoti svarīgi izplatīt fakultātes bukletus Kaļķu ielā 1. Kādā veidā informācija tiek iegūta no
draugiem būtu vēl dziļāk jāpēta, jo ir visvairāk pieminētais variants. Anketās parādās arī piezīme, ka draugs
jau studē fakultātē vai atnācu studēt, jo draugs izvēlējās šo programmu.
Vairums studentu (70 - 80%) motivējuši programmas izvēli ar perspektīvām nākotnē, ar interesi par šo
nozari un, ka tajā ir nodrošinātas labas iespējas darba tirgū. Sevišķi jāuzsver tas, ka studiju programma
atbilst studenta interesēm atzīmēts ap 70% atbilžu. Tā ir ļoti svarīga motivācija sekmīgām studijām.
Aptauju veica un apkopoja Ilmārs Slaidiņš
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Rīgas Tehniskā universitāte
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Apstiprināts RTU Senāta sēdē
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Mācību prorektors____________________
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Pašnovērtēšanas ziņojums
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Ievads
Profesionālā studiju programma ELEKTRONIKA nodrošina specializētu izglītību vienā no
inženierzinātņu nozarēm – elektronikā. Elektronika kļūst par visu dzīvi aptverošu nozari: sākot ar
bērnu rotaļlietām, mājsaimniecības aprīkojumu un beidzot ar profesionāliem sakaru un datoru
tīkliem. Ir nepieciešami atbilstošas kvalifikācijas speciālisti, kuri spētu izstrādāt jaunas ierīces un
rast jaunas elektronikas ierīču pielietojumu jomas, kā arī uzstrādīt un ekspluatēt esošos
elektronikas līdzekļus.
Gadu no gada pieaug pieprasījums pēc elektronikas speciālistiem. Uz to norāda arī
LEtERA veiktais pētījums1. Jau tagad mēs nevaram nodrošināt augošo pieprasījumu, tāpēc jāveic
aktīva specialitātes propaganda. Latvijā jāveido arī inženieru kvalifikācijas paaugstināšanas
sistēma, realizējot mūžizglītības ideju.

1.Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Atbilstoši pasaules un Latvijas elektronikas nozares stāvoklim un attīstības tendencēm, kā arī
ievērojot RTU iespējas, tiek definēti profesionālās studiju programmas ELEKTRONIKA mērķi un
uzdevumi:
Mērķis: gatavot speciālistus, kas ir spējīgi strādāt elektroniskās aparatūras uzstādīšanas,
ekspluatācijas un modernizācijas jomā; kas prot apkalpot elektroniskās sistēmas; kas
pārzina moderno elektronisko līdzekļu un programmatūras lietošanu un projektu izstrādi
un realizāciju, kā arī apguvuši praktiskā darba iemaņas atbilstoši elektronikas inženiera
kvalifikācijai.
Uzdevumi :
− sniegt studējošiem zināšanas par elektronikā izmantojamiem fizikāliem procesiem un
shēmu tehniskajiem risinājumiem;
− sniegt studējošiem zināšanas par elektroniskās aparatūras ekspluatāciju, projektēšanu un
ražošanu;
− sniegt studējošiem zināšanas par datoru pielietošanu elektroniskās aparatūras analīzē un
projektēšanā;
− apgūt un attīstīt praktiskā darba iemaņas;
− dot iespēju iegūt pētnieciskā un organizatoriskā darba iemaņas, t.sk. eksperimentālos
pētījumos un literatūras analīzē.
− sniegt zināšanas un iemaņas turpmākajām patstāvīgajām studijām profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšanai;
Balstoties uz iepriekšminēto kopējo bāzi, programmā ietilpstošie specializējošie priekšmeti
nodrošina padziļinātas studijas ar orientāciju uz:
− radiofonijas, televīzijas programmu veidošanas, izplatīšanas un uztveršanas, kā arī
mobilo sakaru elektronisko aparatūru;
− programmējamo integrālo shēmu un sistēmu (mikroprocesoru, kontroleru, datoru)
programmēšanu un pielietošanu dažādās elektroniskās sistēmās;
− moderno elektronisko līdzekļu un programmatūras lietošanu sadzīves un mazā biznesa
vidē, kā arī uz telekomunikāciju un multimediju izmantošanu e-studijās.
1

ESF projekts Nr. VPD1/ESF/NVA/04/APK/3.1.5.2./0009/1 „Rekomendācijas un darbības plāns augsti kvalificētu
cilvēkresursu trīkuma novēršanai Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozarē”.
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2. Studiju programmas attīstība
Profesionālā studiju programma „Elektronika” 2004. gadā tika atkārtotai akreditācijai un
akreditēta uz 6. gadiem 2004. gada 12. maijā. Atkārtotajā starptautiskajā ekspertīzē norādīts, ka
īsā laikā (2 gados) sasniegts pārsteidzoši daudz studiju programmas pilnveidošanā un likvidēti
galvenie trūkumi, uz kuriem aizrādīts iepriekšējā akreditācijā:
• likvidēti daudzie programmas varianti un tā ir daudz koncentrētāka un fokusētāka;
• darba devēji atzīst, ka absolventu kvalifikācija ir kopumā laba un veidojas labi kontakti starp
darba devējiem un fakultāti.
Tai pašā laikā eksperti atzīst, ka vēl nav panākta gados jauna akadēmiskā personāla piesaiste,
pietiekoša starptautiskā sadarbība un studentu apmaiņa.
Programmas attīstībai tiek plānots izmantot ESF projektu līdzekļus gan no nacionālajām
programmās (telpu remonts, laboratoriju aprīkojums, pētnieciskā aparatūra u.c.), gan atsevišķiem
projektiem konkursa kārtībā.
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā
Atbilstoši akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumam - samazināt specializāciju skaitu –
izveidota vienota elektronikas II līmeņa profesionālā programma ELEKTRONIKA. Pārtraukta jaunu
studentu uzņemšana RTU koledžā un pēc speciālās vidējās izglītības mācību iestādes
pabeigšanas. Atbilstoši citu valstu prakses apjomam programmās, ievērojami palielināta prakses
daļa: no 8 uz 26 kredītpunktiem.
Jaunā programma tika veidota atbilstoši RTU Senāta, ETF Domes un Radioelektronikas
institūta lēmumiem, kā arī RTU Studiju daļas izstrādātajiem norādījumiem. Studiju programma
ir apstiprināta ar RTU Radioelektronikas institūta un RTU Senāta lēmumiem.
Atkārtotās akreditācijas laikā 2004. gadā eksperti tomēr aizrādīja, ka būtu vēl nepieciešama
studiju programmas kursu revīzija atbilstoši mainīgajām prasībām nozarē, jāsamazina
priekšmetu skaits un jānovērš to iespējamā pārklāšanās tematikas ziņā. Lai veiktu šo darbu, tika
izveidots projekta pieteikums ESF finansējumam Elektronikas studiju programmas
modernizēšanai „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu
ekonomikas veicināšanai Latvijā”. Diemžēl šis pieteikums netika apstiprināts, tāpēc tas tika
papildināts un iesniegts atkārtoti.
2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Izmantojot esošo materiāltehnisko bāzi un metodisko potenciālu, RTU profesionālo studiju
programma ELEKTRONIKA dod studējošiem vispusīgas zināšanas profesionālai darbībai, tālākai
pašizglītībai un nepārtrauktai kvalifikācijas paaugstināšanai.
Inženiera kvalifikācijas iegūšanai reflektanti studijas sāk bakalaura programmā
ElektronikA (3 gadi) ar jebkuru vidējo izglītību un turpina 2 gadus profesionālajā studiju
programmā Elektronika, iegūstot inženiera kvalifikāciju. Kopējais mācību laiks ir 5 gadi
jebkuram vidējās izglītības ieguvējam, sākot studijas bakalaura programmā.
Studiju programma ir speciāli veidota, lai tā atbilstu ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2004. gada 20. aprīļa rīkojumu Nr. 241 apstiprinātam profesijas standartam reģistrācijas numuru
PS 0255 profesijai „Elektronikas inženieris” piektajam kvalifikācijas līmenim.
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2.3. Studiju programmas atbilstība Carrer Space rekomendācijās
Ļoti svarīgi nodrošināt, lai studiju programmas saturs un realizācija atbilstu rūpniecības
vajadzībām. Veikts pētījums par Elektronikas studiju programmas atbilstību rūpniecības
vajadzībām un starptautiskām rekomandācijām (G. Lapiņa, I. Slaidiņš)2. Tā rezultātā izstrādātas
rekomendācijas studiju programmas uzlabošanai (sk. Pielikums 1). Pētījums balstās uz EK
Pētniecības un tehnoloģiju attīstības 5. ietvarprogrammā 1999. gadā uzsāktā Eiropas deviņu
lielāko IKT uzņēmumu projekta Career Space (2001) rezultātiem un rekomendācijām.
Career Space projektā piedalījās BT (British Telecommunications), Cisco Systems, IBM
Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel Networks, Philips Semiconductors, Siemens AG,
Telefonica S.A. un Thales-plus EICTA. Sadarbojoties ar Eiropas universitātēm, šie uzņēmumi
sagatavoja tēzes “Studiju programmu veidošanas vadlīnijas – jaunas IKT studiju programmas 21.
gadsimtam”.
Projekta rezultātā ir izstrādātas rekomendācijas IKT studiju programmu veidotājiem.
Vadlīnijas sniedz informāciju par IKT sektora uzņēmumu vajadzībām un priekšlikumus, kādā
veidā neatbilstība starp universitāšu piedāvājumu un IKT rūpniecības pieprasījumu var tikt
samazināta.
Pēc Career Space pētījumu rezultātiem IKT specialitāšu beidzējiem ir vajadzīgas:
1) tehniskās prasmes (inženierzinātnēs un informātikā; pētnieciskās prasmes, spēja skatīt
sistēmu kopumā; spēja risināt problēmas, spēja strādāt komandā un projekta darbu; spēja
veikt paralēlas darbības; ekonomikas, tirgus un biznesa jautājumu izpratne);
2) personīgās īpašības (problēmu risināšanas spējas, pārliecība par mūžizglītības
nepieciešamību, gatavība izprast klienta vajadzības, spēja darboties projekta komandā,
spēja pārvarēt kultūras atšķirības, darbojoties starptautiskā arēnā).
Career Space rekomendē, ka IKT studiju programmām jābūt veidotām no 4
pamatelementiem turklāt noteiktās kvantitatīvās attiecībās:
1. Zinātniskais pamats (30%). Tas ietver dziļas pamatzināšanas (fundamentālās
zinātnes: fizika, matemātika, izpratne par analīzi un metodēm), kas nepieciešamas, lai
izprastu dabas procesus un prastu tos izmantot tehniskām vajadzībām. Šīs
pamatzināšanas ir nepieciešamas tālākai zināšanu apguvei un kā saziņas līdzeklis, lai
varētu kopīgi risināt problēmas.
2. Tehnoloģiskais pamats (30%). Tas dod pārskatu par pieejamām, jaunām tehnoloģijām
specialitātē un to priekšrocībām, sniedzot arī to nākotnes attīstības vīziju. Šī grupa ir
saistīta ar zinātnisko pamatu.
3. Lietošanas iespējas un sistēmiskā domāšana (25%). Fundamentālas zināšanas,
prasmes, metodes, kā izmantot zināšanas praktiski, kā risināt problēmas; spēja redzēt
lietas kā vienotu veselumu, spēja domāt sistēmu līmenī.
4. Personīgo un biznesa spēju attīstība (15%). Metodikas, komandu darbs, projekti,
komerciālas situācijas, sarunas, prezentācijas. Šī prasmju un spēju grupa nav tikai
apskatāma atsevišķi, tā ir jāintegrē visos tehniskajos priekšmetos.

2

G. Lapiņa, I. Slaidiņš. RTU Elektronikas profesionālās studiju programmas analīze un perspektīvā attīstība.
„Pētījumi pieaugušo pedagoģijā”. Redaktore T. Koķe. Latvijas universitāte, 2005. 77-87 lpp.
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1. tabula. Elektronikas studiju programmas salīdzinājums ar Carrer Space ieteikto.

Carreer Space
rekomendācijas
RTU Elektronikas
profes. studiju
programma
2004./2005. m. g.

Zinātniskais pamats un
Tehnoloģiskais pamats

Lietojumi un
sistēmiskā
domāšana

Personīgās
un biznesa
prasmes

Rūpniec.
prakse

Projekta
izstrāde
un vadība

60 %

25%

15%

3 mēneši

3 mēneši

60,6%

26,6%

12,8%

6 mēneši

5 mēneši

1. tabulā redzams elektronikas profesionālās studiju programmas salīdzinājums ar Career
Space rekomendācijām, ietverot visu studiju posmu no pirmā kursa (bakalaura studijas).
Analizējot iegūtos datus, redzams, ka studiju programmā sniegtā zinātniskā un tehnoloģiskā
pamata kopīgais apjoms atbilst Career Space rekomendācijām. Lietojuma un sistēmiskās
domāšanas kategorijas priekšmetu apjoms studiju programmā arī kopumā atbilst Career Space
rekomendētajam. Personīgo un biznesa prasmju kategorijā Elektronikas programmā ir nedaudz
mazāks īpatsvars personīgo prasmju attīstībai nekā Career Space rekomendācijās. Tomēr
skaitliskā ziņā šī atšķirība nav būtiska. Praksei un projektu izstrādei ir atvēlēts divreiz lielāks
laiks nekā Career Space rekomendācijā. Ņemot vērā, ka Career Space rekomendācijā ir sacīts
“vismaz 3 mēnešus”, tad ETF studenti iegūst divreiz vairāk laika nekā būtu minimālā prasība.
No programmu salīdzinājuma varam secināt, ka Elektronikas profesionālās studiju
programmas saturs kvantitatīvi atbilst Career Space rekomendētajam, tātad atbilst Eiropas darba
devēju prasībām. Tomēr, ņemot vērā Latvijas darba devēju neapmierinātību ar RTU ETF
elektronikas studiju beidzēju kvalifikāciju un prasmēm, jāsecina, ka problēma nav tik daudz
studiju programmas saturā, bet gan studiju kvalitātē un studiju programmas pārējās komponentēs
– studiju organizācijā un metodikā, materiāli tehniskajos līdzekļos, akadēmiskajā personālā.
2.3. Izmaiņas inženierstudiju programmu realizācijā
RTU studentu studiju process ir veidots pēc kursu (semestru) principa ar noteiktiem studiju
plāniem. Profesionālās studiju programmas ELEKTRONIKA ietvaros studenti apgūst obligātos un
specializējošos, ekonomiskos un humanitāros priekšmetus. Inženierprogrammu priekšmetu
kopumu veido divu veidu tehniskie - programmas obligātie ( A daļa ) un ierobežotās izvēles ( B1
daļa) priekšmeti, ekonomisko priekšmetu izvēles ( B2 daļa ), humanitāro priekšmetu izvēles ( B3
daļa ) un brīvās izvēles priekšmeti ( C daļa ), kā arī prakse ( D daļa ) un gala pārbaudījums –
inženierprojekts ( E daļa ).
Studiju apjums inženierstudiju sākumposmā - trīsgadīgo bakalaura programmā ir 122 KP,
kas tiek realizēts 3 gados, bet tieši inženierstudijas ilgst divus gadus un to apjoms ir 81 KP.
Pēdējā gadā izmaiņas programmas realizācijā nav bijušas, jo programma tikai pirms gada
būtiski izmainīta. Tomēr, lai uzlabotu prakšu realizāciju studiju programmā, 2006. gadā tiks
realizēts ESF finansēts projekts „Prakšu pilnveidošana RTU elektronikas II līmeņa
profesionālajā studiju programmā„ (vadītājs G. Balodis).

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
Visām RTU inženierstudiju programmām priekšmetu sadalījumu reglamentē 2002. gada
2. aprīļa RTU Senāta lēmums “Par otrā līmeņa profesionālo studiju programmu struktūru”.
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Atbilstoši šim lēmumam ir veidotas ELEKTRONIKAS (programmas) profesionālo studiju
programma ar priekšmetu grupu apjomu un attiecībām, norādītām 2. tabulā.
2. tabula. Studiju programmas priekšmetu grupu apjomi un attiecības
Programmas daļas
Obligātie priekšmeti
( A daļa)
Ierobežotā izvēle
( B1 daļa ),
Izvēle ekonomikā
( B2 daļa ),
Izvēle humanitārā
( B3 daļa )
Brīvā izvēle
( C daļa )
Praktiskais darbs
( D daļa )
Gala pārbaudījums
( E daļa )
Kopā

RTU Senāta
prasības

Inženieris elektronikā

KP

%

KP

>20

32

26

6

9

7

4

5

4

4

5

4

4

5

4

26

32

26

10

12

10

80

100

81

Inženiera profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda inženieru studiju programma,
jānostrādā prakse un publiski jāaizstāv inženierprojekts studiju virzienam atbilstošā Valsts
Eksaminācijas komisijā. Atbilstoši RTU Senāta lēmumam komisijas sastāvu veido nozarē
strādājošie inženieri no iestādēm, firmām un organizācijām. Inženierprojekta apjoms ir 10 KP.
ELEKTRONIKAS inženierstudiju programmas sniedz iespējas noteiktā apjomā apgūt arī
ierobežotās izvēles neprofilējošos priekšmetus ( 3. tabula).
Priekšmetu grupas
Ekonomikas un vadības
Humanitārie / sociālie
Brīvā izvēle

3. tabula. Ierobežotās izvēles neprofilējošie priekšmeti.
Elektronikas inženieris pēc bakalaura
4 KP
4 KP
4 KP

3.1. Studiju process
Sekojot elektronikas attīstības tendencēm pasaulē, lai stimulētu jauno tehnoloģiju
ienākšanu Latvijā, jaunākie sasniegumi elektronikā tiek atspoguļoti lekciju kursos. Tomēr
vajadzētu uzlabot šo pasākumu koordināciju, tāpēc uzrakstīts projekta pieteikums ESF
finansējuma iegūšanai aktivitātē 3.2.3.2. „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju
programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā”.
Studiju procesā pēc iespējas jāsamazina neracionāli patērētais laiks. Studiju process tiek
pārorientēts uz lielāku faktisko patstāvīgo studiju apjomu. Šai nolūkā tiek pakāpeniski vaidoti
studiju materiāli mācību priekšmetos. Tiek ieviesti moderni studiju materiāli un
datorprogrammas, jaunākie sasniegumi pedagoģijas metodikā un arī modernās tālmācības
7

tehnoloģijas, piemēram, mācību materiālu izplatīšana ar Virtuālās Universitātes kursu palīdzību www.vu.lv . Piemēram, Radiouztvērēju priekšmeta materiāli un diskusijas notiek Blackboard
vidē, priekšmetu Attēla pārraide un Mobilie sakari lekciju materiāli tiek eksponēti virtuālās
universitātes vidē, Diskrēto signālu apstrādes kursā ir sagatavots jauns lekciju materiāls, kura
demonstrēšanai izmanto datora un projektora vidi.
Kursā Radiotehniskās sistēmas (Radiouztvērēju daļā), kā arī Zinātniski tehniskā
informācija un dokumentācija jau trešo gadu tiek izmantota Blackboard virtuālā vide.
„Blackboard” vidi izmanto arī pirmā kursa studentiem priekšmetos „Komercdarbība”,
„Ievads studiju nozarē”, kā arī augstākajā matemātikā un fizikā.
Tiek apkopoti studentu aptaujas materiāli par studiju procesu un iegūtā informācija
izmantota studiju procesa kvalitātes uzlabošanai.
3.2. Studiju programmas popularizēšanas pasākumi
Inženieru studiju programmas reklāmai tiek izmantoti materiāli par Elektronikas studiju
programmu un darba iespējām pēc inženieru kvalifikācijas iegūšanas. Tos izplata skolās,
bakalauru programmā studējošiem un citiem interesentiem. Bez tam regulāri piedalāmies
izstādēs, tādejādi popularizējot savu studiju programmu. Ļoti populāra ir izstāde “Skola”, kuru
apmeklē liels skaits skolu absolventu.
Informāciju par studiju programmām publicējam laikrakstos „Latvijas Avīze”, rajonu
avīzēs un izglītības piedāvājuma katalogos “Izglītības ceļvedis” un “Augstākā izglītība Latvijā
un ārzemēs”. Ar SAF Tehnika atbalstu tika izveidots arī neliels videoklips (Vides filmu studija),
kuru demonstrēja Latvijas Televīzija. Sižetu par ETF studiju programmās uzņēma un
demonstrēja programmā LTV-7.
Ziņas par studijām interesenti var atrast arī fakultātes mājas lapā Internetā
http://www.etf.rtu.lv. Mājas lapa tiek nepārtraukti papildināta un atjaunota. Tajā atspoguļojam
notikumus no studentu dzīves (fukšu balle, sporta diena, studentu zinātniskā konference u.c.).
Mājas lapā elektronikas popularizēšanai tiek ievietota aktuālā informācija par notikumiem
Latvijā šajā nozarē.
Fakultātē rīkojam pasākumus ar elektronikas un telekomunikāciju firmu vadošo speciālistu
piedalīšanos un tehnikas demonstrācijām. Fakultātē 2004. gada 1. novembrī notika gadskārtējais
pasākums veltīts RTU 143. gadu jubilejai un Latvijas Radio dienai „Elektronikas un
telekomunikāciju tehnoloģijas zināšanu ekonomikai”. Tajā piedalījās fakultātes studenti un
akadēmiskais personāls. Pasākumu atklāja I. Slaidiņs un J. Jankovska ar stāstījumu veltītu
elektronu lampas simtgadei. Savu uzņēmumus un to panākumus prezentēja Normunds Bergs
(SAF Tehnika), Vitālijs Aišpurs (Arcus Elektronika) un Gatis Pabērzs (EET). Par televīzijas
attīstību Latvijā 50 gadu laikā stāstīja Māris Rutks (arī Rutkis) (Latvijas Radio un televīzijas
centrs). Pasākums izraisīja lielu interesi studentu vidū.
Sekojot K.Ulmaņa pirms 70 gadiem paustajai Draudzīgā aicinājuma idejai, Siemens
Latvijas pārstāvniecība nolēma šogad iesaistīties akcijā un papildināt Rīgas Tehniskās
universitātes Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātes bibliotēkas plauktus ar mācību
materiāliem - grāmatām. 2005. gada 1. februārī fakultātē notika pasākums, kura laikā Siemens
pārstāvniecība dāvināja fakultātei grāmatas kopsummā par apmēram Ls 1000.
Katru gadu pavasarī notiek arī atvērto durvju dienas un apmeklētāju skaits nepārtraukti
pieaug. Visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar fakultātes laboratorijām un saņemt
nepastarpinātu informāciju par studiju programmas īpatnībām.
2005. gada pavasarī notika skolu apmeklējumi un studiju programmas reklamēšana, kā arī
tika organizēta elektronikas olimpiāde skolēniem. Reģistrēšanās dalībai olimpiādes pasākumos
sākās 25. aprīlī caur ETF mājas lappusi (www.rsf.rtu.lv) un turpinājās līdz 5. maijam.
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Olimpiādes pirmais posms notika no 2005. gada 2. maija līdz 12. maijam virtuālā vidē
(internetā). Bija piereģistrējušies 74 skolēni no visas Latvijas. Skolēni piedalījās diskusijās, veica
uzdevumi un testus. Pēc pirmā posma rezultātiem 25 skolēni tika aicināti uz olimpiādes otro
posmu Rīgā 19., 20. maijā Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē klātienē. Bez uzdevumu
risināšanas un uzvarētāju noskaidrošanas bija arī ekskursijas uz elektronikas nozares firmām,
tikšanās ar speciālistiem, skolēnu radioelektronikas pulciņu dalībnieku darbu izstāde, iepazīšanās
ar fakultāti un interesanti pasākumi kopā ar ETF studentiem.
Elektronikas olimpiādes pasākumu ietvaros notika efektīva Elektronikas studiju
programmas reklamēšana. Šo pasākumu sponsorēja SAF Tehnika un Radiotehnika-VEF.
Apstiprināts ESF projekts „Elektronikas olimpiāde skolēnu profesionālajai orientācijai
augsto tehnoloģiju nozarē” – vad. I. Slaidiņš. Tas nozīmē, ka 2006. gadā elektronikas olimpiāde
notiks šī projekta ietvaros.
Šie studiju programmas reklāmas pasākumi ir efektīvi, jo pieaug konkurss uz studiju
programmu „Elektronika”.
3.3. Studiju programmas realizācijas resursu analīze
Elektronika kalpo par bāzi ne tikai datortehnikai un telekomunikācijām, kuru attīstību
nosaka elektronikas komponentu progress, bet arī daudzām citām nozarēm. Tāpēc sekmīga valsts
ekonomiskā attīstība nav iedomājama bez elektronikas speciālistiem.
Elektronikas studiju programma ir sastopama gandrīz visās pasaules tehniskajās
universitātēs. Mūsu studiju programmas realizācijas iepriekšējo posmu raksturo augsts
speciālistu sagatavošanas līmenis un laba tehniskā bāze. Joprojām docētāju un profesoru algas
nav konkurentspējīgas ar attiecīgā līmeņa speciālistu algām firmās. Tas veicina spējīgāko jauno
pasniedzēju un labāko speciālistu aizplūšanu no augstskolas.
Programmas beidzējiem ir pietiekami plašs fundamentālo zināšanu pamats, lai pēc studiju
beigšanas spētu sekot straujajām elektronikas nozares izmaiņām pasaulē. Latvijas darba tirgū ir
liels pieprasījums pēc speciālistiem, kuri beiguši vai studē RTU elektronikas studiju programmā.
Tehniskā universitāte šobrīd ir vienīgā augstskola Latvijā, kurā var apgūt ELEKTRONIKAS
programmu. Pasaulē notiek ciparu radiofonijas un ciparu televīzijas ieviešanas process, tādēļ arī
ELEKTRONIKAS programmā papildināti šī virziena izvēles priekšmeti. Bez tam ātros tempos
attīstās mobilie sakari un pieaug pārraidāmās informācijas plūsmas. Tādēļ šajā programmā
papildināti telemātikas virziena izvēles priekšmeti, kā arī papildināta materiālā bāze
mikroprocesoru un specializētu signālprocesoru lietošanas apmācībai ( cik to atļauj līdzekļi ), jo
pašreiz notiek arī visaptveroša elektronikas iekārtu un sistēmu automatizācija un diskrēto
algoritmu pielietošana iekārtu vadībai un signālu apstrādei.
Pašreiz ELEKTRONIKAS programmā pavisam, skaitot no pirmā kursa, mācās ap 150 studentu,
bet profesionālā inženiera programmā ELEKTRONIKA mācās ap trīsdesmit studentu. Neliels
studentu skaita samazinājums profesionālajā studiju programmā noticis studiju programmu
pārstrukturēšanas dēļ, jo vairs nenotiek uzņemšana profesionālajā studiju programmā no 1.
kursa, bet gan tikai pēc bakalaura grāda iegūšanas.
Profesionālās inženierstudiju programmas studenti nokļūst valsts un privātajās
radiostacijās, televīzijā un pie mobilo sakaru līdzekļu izplatītājiem gan Rīgā, gan rajonos, kā arī
sakaru un datoru tīklu plānošanas, uzstādīšanas, modernizēšanas firmās un arī strādā par projektu
vadītājiem un tālmācības kursu izstrādātājiem. Viņi ir apguvuši modernās telekomunikāciju un
multimediju tehnoloģijas.
Pieprasījums pēc Elektronikas speciālistiem pieaug. Ar pašreizējo studentu skaitu augošo
pieprasījumu aizpildīt nav iespējams. Pēc veiktās E&E nozares aptaujas datiem3 elektronikas
3

ESF projekts Nr. VPD1/ESF/NVA/04/APK/3.1.5.2./0009/1 „Rekomendācijas un darbības plāns augsti kvalificētu
cilvēkresursu trīkuma novēršanai Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozarē”.
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inženieru pieprasījums nākotnē pārsniegs telekomunikāciju inženieru pieprasījumu 3-4 reizes
(sk. 1. Attēlu) Lai tikai nodrošinātu pašreizējo pieprasījuma līmeni, nepieciešams būtiski
palielināt studējošo skaitu ELEKTRONIKAS bakalauru un inženieru programmās.

1. Attēls. Elektronikas un citu speciālistu prognozētais pieprasījums darba tirgū.
Programmas materiālā bāze ir morāli ( dažkārt arī faktiski ) novecojusi un tās atjaunošanai
vajadzīgi ievērojami līdzekļi. Pēdējā gadā studiju programmas materiālais stāvoklis uzlabots
izmantojot ESF finansējumu. Paredzams, ka torpmākajos gados ar ES atbalstu izdosies pilnībā
atjaunot studiju programmas materiālo bāzi.
Uzsākti iepirkumi un remonti ar ES Sociālā Fonta finansējumu Nacionālo programmu
ietvaros. Notiek telpu renovācijas darbi, sagatavots projekts pētnieciskās aparatūras iepirkšanai
un notiek mācību aparatūras iepirkumi.
Veikti jumtu remonti 101, 102 un 105. auditorijai, kā arī pieguļošajam gaitenim. Uzsākti šo
auditoriju remonti. Izremontētas vairākas auditorijas un dažām mainīti logi.
Materiālās bāzes uzlabošana daļēji notiks arī citu ESF projektu ietvaros.
Radioiekārtu katedrā:
¾ Izveidota telpa Āzenes ielā 12 – 215 studentu projektu darba atbalstam. Vēl
nepieciešams pielikt datorus un projekcijas tehniku
¾ Papildināts un atjaunots datoru parks un mēriekārtas radiosistēmu laboratorijā.
¾ Saņemts
dāvinājums
no
Texas
Instruments:
12 darba vietas ar TMS320C6416 signālprocesoriem un 12 darba vietas ar
MSP430Flash kontroleriem
¾ Mobilo sakaru kursā papildināti laboratorijas darbi par šūnu sakaru modelēšanu ar
firmas ATDI programatūru HerTZ Mapper.
Radioelektroniskās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas profesora grupā:
¾ kursam „Iestpiedplašu projektēšana” ir paplašināta materiāli-tehniskā bāze
„Automatizētās projektēšanas laboratorijā” iegādāts mūsdienīgs datorkomplekts ar
19” monitoru – licenzētas iespiedplašu projektēšanas sistēmas ProtelDXP datortīkla
serverim;
¾ kursam „Elektrība un magnētisms” ir iegādāta un uzstādīta darba vietās sekojoša
aparatūra:
ģeneratori GFG – 8215A – 17 gab.;
osciloskopi ISR 622 – 7 gab.;
osciloskops OX520B – 1 gab.
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¾ kursam „Elektrība un magnētisms” ir sagatavoti no Zviedrijas saņemtie maketi
„Garās līnijas” un „Antenas”.
Elektronikas pamatu katedrā:
¾ 421.telpa, kura ir paredzēta Signālu teorijas pamatu un maģistratūras kursu
nodrošināšanai, ir papildināta līdz 15 darba vietām.
¾ Par katedras līdzekļiem ETF Skaitļošanas centrā tika iegādāti 2 jauni serveri un
atbilstoša programmatūra.
¾ Ķēžu teorijas laboratorijai ir iegādāti 6 jauni divstaru oscilogrāfi.
Phare 2003.gada Nacionālās programmas projekta Nr.2003/004-979-06-03 „Latvijas
elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstība” ietvaros ETF telpās Āzenes ielā 12 2006.
gadā tiks izveidota Elektromagnētiskās saderības (EMS) un elektrodrošības (ED) testēšanas
laboratorija: mērīšanas kamera un aparatūra, kopsummā par apmēram 1 mlj. Euro.
Studiju programmas materiālās bāzes papildināšana un atjaunošana turpināsies arī turpmāk
izmantojot galvenokārt ESF finansējumu.
3.4.

Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā

Studiju procesa uzlabošanai ir plānots paplašināt elektronikas nozarē izstrādāto licenzētās
programmatūras apjomu ( pašlaik daudzu laboratorijas un studiju darbu izstrādāšana notiek uz
firmu piedāvāto novērtēšanas programmu bāzes, kuru iespējas ir ierobežotas). Sarežģīts
jautājums ir modernas elektroniskās mēraparatūras iegāde, bet arī šeit ir pozitīvas tendences, jo
pirmo reizi pēc ilgiem laikiem RTU finansu sadalījumā ir parādījušies struktūrvienībām atvēlēti
finansu līdzekļi laboratorijas aparatūras iegādei.
Studentu pētnieciskais darbs tiek stimulēts ar firmu un mērķprogrammu atbalstu. Firmas
Samsung Electronics pārstāvniecība Rīgā jau otro gadu izsludināja stipendijas fakultātes
bakalaura studiju programmu labākajiem absolventiem. No 19 pretendentiem Samsung
Electronics stipendijas saņēma 11 bakalaura studiju programmu absolventi. Vitālijs Butenko,
Daniils Dikanskis un Dmitrijs Stepins – saņēma pirmā līmeņa stipendijas – 300 latus un
Samsung mobilo telefonu, Anna Gredasovai, Vitālijam Stepinam un Kārlim Sarkanam piešķīra
otrā līmeņa stipendijas – 200Ls, un, attiecīgi, Aigars Arnītis, Kaspars Sudars, Iļja Trifonovs, Iļja
Ļašuks un Atis Meijers ieguva trešā līmeņa stipendijas – 100Ls. Laureātu vārdi tika paziņoti
bakalaura diplomu pasniegšanas cermonijas laikā, taču pati sertifikātu pasniegšana notika
restorānā „Ģipša fabrika”, Ķīpsalā, kam sekoja izbrauciens ar jahtu.
Telekomunikāciju inženierzinātnēs labāko bakalauru, maģistru darbu un inženierprojektu
autorus un viņu vadītājus apbalvoja arī Lattelekom SIA un LIF mērķprogramma „IZK”. No ETF
šajā konkursā uzvarēja 6 bakalaura darbu autori: Gatis Valters, Kaspars Sudars (vad. Pēteris
Misāns), Daniils Dikanskis (vad. Georgios Tsirigotis), Anna Gredasova (vad. Klaudija Kaļiņina),
Vitālijs Butenko (vad. Andris Ozols), Aivars Pelšs (vad. Viktors Boicovs) un 1 maģistra darba
autors Artis Apinis (vad. Pēteris Misāns).
3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Ar katru gadu paplašinās starptautiskā sadarbība. Noslēgti Erasmus programmas
sadarbības un apmaiņas līgumi ar Kaseles universitāti (Vācija), Kavalas Tehnoloģisko institūtu
(Grieķija), Budapeštas Augstāko Tehnisko skolu (Ungārija). ERASMUS programmas ietvaros
fakultātē viesojās Georgios Tsirigotis (Grieķija) un Peter Karasz (Ungārija).
Pieaudzis apmaiņas studentu skaits. No ETF citu valstu augstskolās 2005. gadā studējuši 6
studenti, savukārt 3 Beļģijas studenti bija praksē ETF (Tālmācības centrā).
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Elektronikas studiju programmas students Aigars Arnītis ar ERASMUS programmas atbalstu
izstrādāja bakalaura darbu Kavalas Tehnoloģiskajā Institūtā (Grieķija). Studente Nadežda
Kostenko ar ERASMUS programmas atbalstu studēja Kaseles universitātē (Vācija). Elektronikas
studiju programmas absolvents Artis Eimanis ar Siemens stipendiju studēja vienu semestri
Brēmenes universitātē. Tagad viņš pārtraucis studijas ETF un turpina maģistrantūras studijas
Brēmenes universitātē (Vācija).
Kārtējo reizi 2005. gada rudenī (oktobrī) notiks RTU 46. starptautiskās zinātniskās
konferences Elektronikas un telekomunikāciju sekcija. Tāpat kā agrāk īpaši tiks atbalstīta
doktorantūras studentu piedalīšanās un to zinātnisku pētījumu rezultātu publicēšana. Uz dalību
konferencē jau reģistrējušies doktorantūras studenti un citi dalībnieki no Igaunijas, Čehijas,
Rumānijas un mūsu pašu fakultātes.
3.6. Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem
Veidojas aktīvi kontakti ar firmām un citām organizācijām, kurās strādā programmas
absolventi. Tādas ir SAF Tehnika, SIA Mikritīkls, Arcus Elektronika, Radiotehnika -RRR,
Latvijas Radio un Televīzijas Centrs, Latvijas Radio un Latvijas Televīzija, Lattelekom, Latvijas
Mobilais Telefons, Tele2, Valsts elektrosakaru inspekcija, a/s “Alfa”, SIA “Hanza Elektronika”,
datoru izplatītāji un ražotāji un daudzas citas.
Veikts pētījums par iespējamiem modeļiem sadarbības veicināšanai ar nozares firmām4,
intervēti firmu pārstāvji. Kopā ar firmām tiek pieteikti ESF projekti.
Elektronikas inženieru studiju programmu pamatā nodrošina RTU pasniedzēji. Daļu
specializētu izvēles priekšmetu lasa augstas kvalifikācijas speciālisti no ražošanas un zinātniski
pētnieciskām iestādēm, piemēram, G.Dziļums, J.Šīrs, A.Kamens, A.Mednis, J.Šumahers,
L.Zeikats.
Praktiskā darba iemaņu apgūšanai notiek sadarbība ar visas Latvijas elektroniskā
novirziena daudzveidīgām iestādēm un firmām (4. tabula).
4. tabula. Elektronikas programmas studentu iespējamas prakses un darba vietas
SAKARU OPERATORIEM:
SAKARU APARATŪRAS
PIEGĀDĀTĀJIEM UN RAŽOTĀJIEM:

RADIO UN TELEVĪZIJAS RAIDOŠĀS
ORGANIZĀCIJĀM:
DATORU RAŽOTĀJIEM UN
PIEGĀDĀTĀJIEM:
CITIEM:

Lattelekom, Latvijas Mobilais Telefons, Tele2,
Radiokom, Balttranking;
DanLat, AvNet Baltronix, Belss, Latvijas
Universitātes Cietvielu Fizikas Instituts, r/a
Alfa, SAF Tehnika;
Latvijas Radio, Latvijas Televīzija, Baltkom
TV, Latvijas radio un televīzijas centrs;
Fortech, MA-1, VAR, Elva, IBM;
Latvenergo, Valsts elektrosakaru inspekcija,
CHD,
Hanza
Elektronika,
Nacionālā
Aizsardzības akadēmija

Šie sadarbības partneri dod studentiem iespēju veikt praktizēšanos. Pēc praktizēšanās,
iespēju robežās, notiek publiska darba atskaišu aizstāvēšana ar firmas pārstāvju piedalīšanos.
4

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.
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Tas, savukārt, dod iespēju firmai veikt iespējamā darbinieka - studenta piemērotības pārbaudi un
jau apmācību “uz priekšu “ un nodrošināt studentu ar reālu diplomprojekta tēmu.
Socrates programmas ietvaros ir noslēgts sadarbības līgums par studentu apmaiņu ar
Mikeli Politehnisko institūtu Somijā ar Kaseles universitāti Vācijā un Kavalas koledžu Grieķijā.
Sadarbības līgums starp Zviedrijas Gēteborgas Universitāti un Onsalas astronomisko
observatoriju, Latvijas Universitāti un RTU ir noslēgts kopīgai maģistru un inženieru apmācībai
VIRAC radio astronomijas centra vajadzībām.

4. Vērtēšanas sistēma
Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos atbilstoši uzstādītajiem mērķiem bez
lekcijām ieviesti arī praktiskie darbi, laboratorijas darbi, kontroldarbi un studiju darbi. Tie kalpo
ne tikai priekšmeta apguvei, bet arī kā starpnovērtējums. Laboratoriju darbi, kontroldarbi un
studiju darbi tiek novērtēti un studentam tie jāaizstāv, lai pierādītu apgūtās zināšanas un prasmes.
Parasti priekšmets beidzas ar eksāmenu vai ieskaiti.
Studiju rezultāti Elektronikas studiju programmās tiek vērtēti saskaņā ar RTU Nolikumu
par eksāmenu kārtošanu bakalauru, inženieru un maģistru studijās (2001.g.25.VI.).
1. Studiju rezultātus vērtē ar ieskaiti vai atzīmi 10 baļļu sistēmā par eksāmenu.
2. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.
Profesionālo studiju programmas beidzas ar inženierprojekta izstrādi un aizstāvēšanu.
Lai noskaidrotu studentu viedokli par studiju programmu, tiek veiktas studentu aptaujas un
intervijas. Studenti vēlas uzlabot programmu saturu, nomainot humanitārās izvēles kursus ar
svešvalodas un citiem izvēles priekšmetiem. Kursu saturs tiek vērtēts kā apmierinošs vai labs,
bet studenti vēlas uzlabot kursu programmu materiālo nodrošinājumu.
Darba devējiem aptaujas veiktas ar datoru firmām SAF tehnika, Hanza Elektronika, Alfa,
Valsts elektrosakaru inspekciju, Latvijas Radio un Latvijas radio un Televīzijas centru, Tele2,
LMT, Latvenergo, Latvijas televīziju, Semidex-Latvija, MShafro&Co. Beidzēju kvalifikācija
tiek vērtēta kā laba, bet pietrūkst sagatavotības risināt nozares praktiskos uzdevumus.
Valsts eksaminācijas komisija atzīst studentu teorētisko sagatavotību par labu, bet
praktisko sagatavotību par apmierinošu un labu.

5. Studenti
Studenti ir viens no būtiskākiem faktoriem programmas attīstībā. Šobrīd studentu
atsauksmes par programmu kopumā ir labas. Tādas ir arī absolventu un darba devēju atsauksmes.
Arī salīdzinājumā ar stāvokli pirms trim gadiem, studentu skaits programmā ir palielinājies un,
uzsākot studijas, viņu sagatavotība ir uzlabojusies. Daļai bija grūtības lietot valsts valodu, taču
papildus nodarbībās valsts valodas apguvē valodas prasme uzlabojas. Nelielās stipendijas spiež
studentus strādāt, lai sagādātu iztikas līdzekļus, tāpēc laika nopietnām studijām atliek mazāk.
Regulari tiek veiktas ETF pirmā kursa studentu aptaujas par motivāciju studiju programmu
izvēlē, izmantotiem informācijas avotiem, kā arī iepriekšējo izglītību un pieredzi.
Studentu piesaistīšanai tiek veltīta aizvien lielāka vērība. Bez atvērto durvju dienām RTU
un fakultātē, ar piedalīšanos izstādēs un ar reklāmas bukletiem, tiek veikti arī citi propagandas
pasākumi. Studentu skaits elektronikas programmā pakāpeniski pieaug (sk. 5. tabulu)
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5. tabula. Studentu skaits ETF un programmā Elektronika
Studentu skaita pieaugums elektronikas un
telekomunikāciju fakultātē
250
200

ETF 1.kursā studenti

150
100

3.kursa studenti
Elektronikas programmā

50
0
2003.g.

2004.g

2005.g.

6. Akadēmiskais personāls
Studiju procesa nodrošināšanā piedalās pilnas slodzes:
2 habilitēti zinātņu doktori ( J.Jankovskis, J.Ziemelis);
9 zinātņu doktori (E.Beķeris, G.Balodis, J.Grēve, A.Gulbis, V.Jurševičs, P.Misāns, A.Strauts ,
I.Slaidiņš, M.Zeltiņš);
4 docētāji bez zinātniskā grāda (K.Brīvkalns, A.Pakalns, J.Barloti, A. Fiļipovs);
1 lektors un asistents bez zinātniskā grāda ( D.Puriševs).
Studiju procesa nodrošināšanā piedalās daļas slodzes:
1 habilitēts zinātņu doktors ( G.Strautmanis);
7 zinātņu doktori (G.Āboltiņš-Āboliņš, V.Bērziņš, V.Ņikitins, J.Semeņako, K.Tomariņš,
A.Vītols);
6 docētāji bez zinātniskā grāda (A.Ozoliņš, M.Strauts, J.Šumahers, G. Dziļums, J. Šīrs,
A.Kamens, L.Zeikats)
1 doktorands ( B.Žuga).
Pasniedzēji, kuri studiju procesā piedalās uz daļu slodzes veido RTU saiti ar dažādām
elektronikas pielietojumu sfērām Latvijā un viņu pasniegtie studiju priekšmeti parasti ir saistīti
ar profesionālās darbības virzienu pamatdarbā.
Lundas universitātē Zviedrijā ir stažējušies asociētais profesors E.Beķeris un profesors
P.Misāns. Linčepingas Universitātē, Zviedrijā, ir stažējies profesors G.Balodis. Vairāki
pasniedzēji ir starptautiskās organizācijas IEEE biedri.
RTU pasniedzēji, kuri nodrošina ELEKTRONIKAS studiju programmu, ir kvalificēti
speciālisti elektronikas nozarē. Vairums pasniedzēju paralēli savam pamatdarbam - lekciju
lasīšana un nodarbību vadīšana inženieru studiju programmu studentiem - piedalās zinātnisko
darbu izstrādē vai strādā par ekspertiem un konsultantiem firmās.
Zinātniskās darbības materiālo pamatu institūtā veido LZP finansētu pētniecības projektu
izstrāde. Institūts veic sekojošu LZP finansētu pētniecības projektu izstrādi:
1. Nr. 05.1646: “Radiofrekvenču elektronikas magnētiskie komponentu un materiālu
efektivitātes paaugstināšanas pētījumi”, vad. J.Jankovskis (finansējuma apjoms,
ieskaitot apakšgrantu 05.1646, Ls 4600,-).
2. Grants Nr. 01.0855, Elektromagnētisko viļņu izkliedes un absorbcijas modelēšanas
problēmas. Vadītājs: Dr.habil.sc.ing. J.Ziemelis. Finansējuma apjoms 3000 Ls.
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3. Grants Nr. 01.0863, Vāji selektīvu gāzu sensoru datu apstrādes principi un metodes
mobilajiem smaržu instrumentiem. Vadītājs: Dr.sci.ing. P.Misāns. Finansējuma
apjoms 3200 Ls.
4. Grants Nr.04.1261. „Virtuālā laboratorija tranzistoru zemo frekvenču trokšņu
izdalīšanai”. Vadītājs asoc. prof. I. Slaidiņš. Finansējuma apjoms Ls 3049.
5. Nr. 05.1638 '' Augstas ražības video plūsmas digitāla pārveidošana”, vad. Dr.sci.ing.
G.Balodis. Finansējuma apjoms Ls 3045.
6. Mikroviļņu izplatīšanās problēmas telpās. Vadītājs: Dr.habil.sc.ing. J.Ziemelis.
Finansējuma apjoms (1-0.16)*3000 Ls.
7. Signālu ciparu apstrādes metodes un algoritmi un to realizācijas problēmas integrālās
shēmās. Vadītājs: Dr.sci.ing. P.Misāns. Finansējuma apjoms (1-0.16)*3200 Ls.
Tiek veikti arī zinātniskie līgumdarbi, pētniecības Valsts programmas projekts un starptautiskie
projekti:
1. Pētījuma projekts ar LR Aizsardzības ministriju par signālu apstrādes problēmām.
Vadītājs P. Misāns.
2. TOP „Gaisa optiskā 10 Mbitu sakaru kanāla darbam līdz 500 m attālumam aparatūras
izstrāde, projektēšana un ražošanas prototipa izgatavošana.” Vad. R. Gulbis.
3. Valsts pētījumu programma „Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze”, projekts
„Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas”, vad. G. Balodis. Finansējums 2005. gadam
Ls 20000.
4. ES 5.ietvara programma “Reason”. The IST Programme, Accompanyng Measures,
Key Action 4, Action Line: IST-2001-8.1.5. REASON (Research and Training Action
for System on Chip Design). Contract Number IST-2000-30193. Vadītājs Dr.sc.ing..
P.Misāns.
5. Dalība 6. IP projektā IST-015871 EPRI-start – A.Gulbis.
6. Dalība 6. IP projektā IST-502553 eInclusion@EU – A.Gulbis.
7. Dalība FP5 projektā „Development of tools for direct digital alias-free processing of
RF and microwave signals with demonstrations of their application potential”,
G.Strautmanis.
8. Saņemts apstiprinājums FP6 projekta BALTIC GRID finansēšanai. RTU pārstāvis I.
Slaidiņš.
Prof. J.Ziemelis ir Latvijas Zinātnes Padomes Informātikas ekspertu padomes loceklis.
2. Prof. J.Ziemelis ir Lietuvā izdodamā žurnāla “Electronics and Electrical Engineering”
redkolēģijas loceklis.
3. Sekmīgi pabeigts ar konferenci Rīgā ES Socrates programmas Minerva
apakšprogrammas projekts BOLDIC. Atbildīgais I. Slaidiņš.
4. ES Socrates programmas Minerva apakšprogrammas projekts The Use of ICT/ODL in
promoting Social Inclusion. Finansējuma apjoms RTU 41120 EUR. Atbildīgais A.
Kapenieks
5. I. Slaidiņš kā e-studiju eksperts piedalās Leonardo projekta e3 ''European Centre of
Excellence for e-learning'' realizācijā.
6. Socrates programmas THEIERE DISS projekts. RTU pārstāvis ir I. Slaidiņš.
7. FP6 RadioNet: Digitālā pārveidotāja izveidošana Eiropas VLBI tīklam. Vadītājs Gino
Tuccari, Notto, Itālija. RTU pārstāv G. Balodis.
8. THEIERE-DISS „Thematic Harmonisation in Electrical an Information Engineering in
Europe” (2000 - ), I.Slaidiņš.
9. BOLDIC „The Baltic-Nordic Network for Exchange of Experience” (2002 - ) atbildīgais
izpildītājs RTU I.Slaidiņš.
1.
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10. I. Slaidiņš ir eksperts Leonardo projektos E3 ''European Centre of Excellence for elearning'' (2003 -), INFLOW „Informal Learning Opportunities in the Workplace” (2004
– ).
11. A. Kapenieks. I. Slaidiņš, B. Žuga u.c. ir FP6 Ekselences tīkla KALEIDOSCOPE
dalībnieki (joma Technology Enhanced Learning).
Elektronikas pamatu katedrai sadarbības līguma ietvaros ar Valsts Elektrosakaru inspekciju
ir nodots lietošanā Rhode & Schwarz spektra analizatoru darbam frekvenču diapazonā līdz 30
GHz un ir noslēgts sadarbības līgums ar a/s “Alfa-Pro” par iespēju elektronikas programmas
studentu apmācību realizēt uz firmas bāzes ar integrālo shēmu izstrādes programmatūru
“Cadence”.
Daudzi pasniedzēji pēdējos gados ir publicējuši savus darbus starptautiskos zinātniskos
izdevumos un uzstājušies ar referātiem starptautiskās konferencēs.
Katru otro gadu tiek organizētas starptautiskas zinātniskās konferences par Elektronikas un
Telekomuniokāciju tematiku. Tāda atkal notiks 2005. gada rudenī (oktobrī) RTU 46.
starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros. Tāpat kā agrāk īpaši tiks atbalstīta doktorantūras
studentu piedalīšanās un to zinātnisku pētījumu rezultātu publicēšana. Uz dalību konferencē jau
reģistrējušies doktorantūras studenti un citi dalībnieki no Igaunijas, Čehijas, Rumānijas un mūsu
pašu fakultātes.

7. Pašnovērtējums
7.1 Kopējā situācijas analīze
Profesionālā studiju programma „Elektronika” 2004. gadā tika atkārtotai akreditācijai un
akreditēta uz 6. gadiem. Atkārtotajā ekspertīzē norādīts, ka īsā laikā (2 gados) sasniegts
pārsteidzoši daudz studiju programmas pilnveidošanā un likvidēti galvenie trūkumi, uz kuriem
aizrādīts iepriekšējā akreditācijā:
¾ likvidēti daudzie programmas varianti un tā ir daudz koncentrētāka un fokusētāka;
¾ darba devēji atzīst, ka absolventu kvalifikācija ir kopumā laba un veidojas labi
kontakti starp darba devējiem un fakultāti.
Tai pašā laikā eksperti atzīst, ka vēl nav panākta gados jauna akadēmiskā personāla
piesaiste, satarptautiskās sadarbība un studenti apmaiņa. Eksperti aizrāda, ka būtu nepieciešama
studiju programmas kursu revīzija atbilstoši mainīgajām prasībām nozarē. Joprojām laboratoriju
bāze in informācijas – mācību līdzekļi būtu jāpapildina un jāatjauno, aktīvāk jāveic pētniecības
darbs.
Šajā atskaites gadā strādāts, lai minētos trūkumus likvidētu. Aktivizējies pētnieciskais
darbs (nācis klāt arī finansējums), paplašinās starptautiskie kontakti un dalība dažādos projektos.
Notiek studentu zinātnisko darbu konferences, katru gadu iznāk RTU zinātnisko rakstu krājums
par nozares tematiku, katru otro gadu notiek starptautiskas konferences (RTU konferences
ietvaros).
Turpinās ar Elektronikas studiju programmas attīstību saistīti telpu labiekārtošanas darbi.
Uzsākti vairāki ESF un ERAF projekti, kuru ietvaros notika fakultāte ēkas renovācijas darbi
(jumti, logi, apkure, kanalizācija, telpu kosmētiskais remonts u.c.), mācību un pētnieciskās
aparatūras iepirkumi, atbalsts doktorantūrai u.c.
Veikti pētījumi par profesionālās studiju programmas pilnveidošanas iespējām un
sadarbības uzlabošanu ar firmām5 . Pieteikti un jau apstiprināti ESF finansēti projekti par prakšu
pilnveidošanu un specialitātes propagandu (Elektronikas olimpiāde skolēniem).

5

G. Lapiņa, I. Slaidiņš. RTU Elektronikas profesionālās studiju programmas analīze un perspektīvā attīstība.
„Pētījumi pieaugušo pedagoģijā”. Redaktore T. Koķe. Latvijas universitāte, 2005. 77-87 lpp.
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7.2 SVID analīze
Elektronikas programmas turpmākā attīstība lielā mērā ir atkarīga no kopējās ekonomiskās
situācijas valstī. Savukārt, tieši elektronikas nozares uzplaukuma veicināšana var dot lielu
ieguldījumu valsts attīstībā. Neskatoties uz nelabvēlīgo situāciju šobrīd, elektronikas speciālisti
Latvijā ir vajadzīgi un nākotnē būs vēl vairāk vajadzīgi. Tāpēc jāturpina speciālistu sagatavošana
programmā ELEKTRONIKA, ievērojot gan nozares pašreizējo stāvokli, gan tās attīstības
perspektīvas Latvijā.
Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus, var izdarīt stāvokļa analīzi
programmā. Stāvokļa analīze konspektīvā veidā ir sniegta SVID 6.tabulā.
6. tabula.

Stiprās puses
Ir pieredzējuši un kvalificēti mācību
spēki;
Absolventi darba tirgū ir
konkurētspējīgi;
Labs nodrošinājums ar informācijas
resursiem;
Sekmīgi tiek piesaistīts ES fondu
finansējums.
Iespējas
Pieaug elektronikas inženieru
pieprasījums darba tirgū;
Elektronikas nozare strauji attīstās Latviā
un citur pasaulē;
Labas atsauksmes no absolventiem un
darba devējiem;
Veidojas laba sadarbība ar darba devējiem

Vājās puses
Programma joprojām nav populāra
vidusskolu absolventu vidū;
Maz jaunu pasniedzēju;
Laboratoriju aparatūra ir novecojusi;
Maz studentu izvēlas profesionālās
studijas;
Starptautiskā sadarbība ir vāja, lai gan
uzlabojas.
Riski
Neizdosies piesaistīt jaunus
kvalificētus (Dr.Sc.) pasniedzējus;
Neizdosies nodrošināt sabiedrības
informētību par nozares perspektīvām;
Reflektanti joprojām būs slikti
sagatavoti eksakto zinātņu jomā;
Nebūs spējīgi studentu un pietiekošā
skaitā.
.

7.3 Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai
Pamatojoties uz veikto analīzi un agrāk izstrādāto fakultātes attīstības stratēģisko plānu
turpināsim attīstīt Elektronikas studiju programmu. Aktuālākie attīstības virzieni nākošajam
gadam:
¾ Jāsekmē akadēmiskā personāla atjaunošanas process. Šai nolūkā jāpalielina doktorantu
skaits Elektronikas studiju programmā un jāuzlabo esošo doktorantu darba
efektivitāte. Tas tagad ir pilnīgi reāli, jo palielinājies finansējums zinātniskajiem
pētījumiem gan no valsta budžeta, gan ES fondiem.
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.
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¾ Jāturpina pilnveidot sadarbību ar nozares uzņēmumiem. Jau tagad kopīgi uzsākti
dažādi projekti (prakses, olimpiāde, Phare u.c.) un vairāki iesniegti apstiprināšanai.
Arī no uzņēmumuem varētu piesaistīt mācību procesam gados jaunus speciālistus par
atsevišķām aktuālām nozares tēmam.
¾ Jāturpina attīstīt studiju un pētniecības materiālā bāze izmantojot ESF finansējumu un
arī uzņēmumu atbalstu.
¾ Jāpilnveido studiju procesa metodika un jāuzlabo kvalitāte, izmantojot modernās
pedagoģijas metodes un tehnoloģijas. Tas palielinās arī studiju pieejamību
strādājošiem, reģionos un radīs tālākizglītības iespējas. Ja tiks apstiprināts ESF
projekts par studiju programmas Elektronika pilnveidošanu „Inovatīvi risinājumi
RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā”,
tad tas būtiski sekmēs studiju procesa un programmas satura pilnveidošanu.
¾ Jāturpina studiju programmas propagandas un profesionālās orientācijas pasākumi.
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.
7.4 Kopsavilkums
Studiju programma ir akreditēta uz 6 gadiem un turpina sekmīgi pinveidoties gan satura, gan
realizācijas procesa ziņā. Lielā mērā to sekmē finansējuma pieaugums izglītībai un zinātnei no
valsts budžeta un ES fondiem.
Profesionālās studijas RTU programmā “Elektronika” ļauj sasniegt noformulētos mērķus
inženiera studijās. Programma ir pakļauta ikgadējām korekcijām, ko nosaka gan RTU Senāta
lēmumi, gan arī nepieciešamība reaģēt kā uz pārmaiņām elektronikas nozarē.
Veikts pētījums par profesionālās studiju programmas atbilstību rūpniecības vajadzībām
un Career Space rekomendācijām (sk. 1. pielikumu). Veiktas intervijas ar rūpniecības
pārstāvjiem un noskaidroti iespējamie sadarbības modeļi starrp universitāti un nozares
uzņēmumiem (sk. 2. pielikumu).
Nākošajās gadā turpināsim attīstību nosprausto stratēģisko mērķu sasniegšanai:
• studiju procesa pilnveidošanu,
• akadēmiskā personāla papildināšanu un atjaunināšanu,
• auditoriju un laboratoriju atjaunošanu,
• sadarbības attīstību ar partneriem Latvijā un ārzemēs,
• studiju programmas un nozares popularizāciju.
Jāveic zinātniskās aparatūras iepirkums ES Sociālā Fonda finansējuma Nacionālās
programmas ietvaros.
Mēģināsim piesaistīt un efektīvi izmantot ES Sociālā Fonda finansējumu infrastruktūras,
studiju programmu, kā arī akadēmiskā personāla atjaunošanai un kvalifikācijas paaugstināšanai.
Turpināsim studiju programmu reklamēšanu sadarbojoties ar firmām un citiem partneriem.

Pašnovērtējuma ziņojumu sastādījis Radioiekārtu katedras vadītājs Ilmārs Slaidiņš.
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Pielikumi
Pielikums 1. Raksts LU rakstu krājumam par studiju programmas attīstību

RTU ELETRONIKAS PROFESIONĀLĀS STUDIJU PROGRAMMAS
ANALĪZE UN PERSPEKTĪVĀ ATTĪSTĪBA
ANALYSIS AND PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF RIGA
TECHNICAL UNIVERSITY PROFESSIONAL STUDY PROGRAMME IN
ELECTRONICS
Gundega Lapiņa
Latvijas Universitāte
Ilmārs Slaidiņš
Rīgas Tehniskā universitāte
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozare ir viena no Latvijas prioritātēm. Darba
tirgū ir liels pieprasījums pēc augsti kvalificētiem IKT inženieriem. Darba mērķis ir izstrādāt
rekomendācijas studiju programmas un mācību metodikas uzlabošanai RTU Elektronikas un
telekomunikāciju fakultātē, pamatojoties uz „Career Space” izstrādāto modeli.
Analīzes un salīdzinošo pētījumu rezultātā darbā ir izstrādātas šādas rekomendācijas studiju
programmas uzlabošanai atbilstoši darba tirgus prasībām: specializējošos mācību priekšmetos jāiekļauj ar
jaunākajiem elektronikas sasniegumiem saistītas tēmas; jāievieš modernas studiju metodes, kas veicinātu
darba tirgus pieprasīto prasmju veidošanos; jāveic akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana.
Atslēgvārdi: profesionālā studiju programma, studiju programmu izstrāde, elektronikas nozare,
darba tirgus pieprasījums.

Ievads
Svarīgi Eiropas lēmumi un dokumenti nosaka arī Latvijas augstākās izglītības ceļus –
Lisabonas stratēģija virza mūs uz ilgtspējīgu attīstību un zināšanu sabiedrību, Boloņas
deklarācija (1999) rosina uzlabot augstākās izglītības sistēmu, lai Latvijas universitātes iekļautos
vienotā Eiropas augstākās izglītības telpā. Lai arī Boloņas deklarācijas ietvaros Latvijas
augstākās izglītības sistēmā jau ir veiktas būtiskas reformas, joprojām nav skaidrības par to, kādi
speciālisti ir vajadzīgi Latvijas rūpniecībai un kas ir jāmāca Latvijas universitāšu studentiem, lai
viņu kvalifikācija atbilstu darba tirgus prasībām.
Latvijā veikti vairāki pētījumi par izglītības sistēmas stāvokli un problēmām. Pasaules
Bankas pētījuma (Brunner, 2003) rezultāti liecina, ka Latvijā jāpievērš uzmanība vairāku
problēmu risināšanai: jāsaskaņo augstākā izglītība ar valsts ekonomikas vajadzībām, jāuzlabo
studiju kvalitāte un augstskolu institucionālā organizācija, jāveicina augstskolu integrācija valsts
inovāciju sistēmā, jāpilnveido augstākās izglītības finansēšanas mehānismi, kā arī jākoordinē un
jāvada augstākās izglītības procesi atbilstoši sabiedrības vajadzībām.
Latvijas Attīstības plānā (2002) un Latvijas Nacionālajā inovāciju programmā (2003) ir
noteikti augstākās izglītības un zinātnes prioritārie attīstības virzieni: izglītības un tālākizglītības
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attīstība, valsts pētījumu attīstība, pielietojamo pētījumu veicināšana uzņēmumos, zinātniskā un
akadēmiskā personāla attīstība, inženierzinātņu studentu sagatavošana atbilstoši darba tirgus un
komercdarbības prasībām u. c. Tomēr šiem dokumentiem ir tikai rekomendējošs raksturs – tie
nedod risinājumus, kā šīs prioritātes īstenot.
Augstākās izglītības un darba tirgus problēmas pastāv visā Eiropā un pat pasaulē. Jau
1999. gadā Eiropas 9 lielākie informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) uzņēmumi
sadarbībā ar Eiropas universitātēm uzsāka pētījumu projektu Career Space ar mērķi sekmēt
augstskolu studiju uzlabošanu atbilstoši darba tirgus prasībām IKT jomā (2001). Pētījuma
rezultātā tika izstrādātas vadlīnijas 21. gadsimta IKT studijām.
IKT nozare ir viena no Latvijas prioritātēm, un tajā novērojama strauja attīstība, tāpēc
darba tirgū ir liels pieprasījums pēc augsti kvalificētiem inženieriem. Šajā rakstā veikta RTU
Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes (ETF) elektronikas profesionālās studiju
programmas analīze un dotas rekomendācijas, kā to uzlabot atbilstoši Eiropas lielāko IKT
uzņēmumu – darba devēju – prasībām. Latvijā šāds pētījums līdz šim nav veikts.
Darba mērķis – izstrādāt rekomendācijas studiju programmas un mācību metodikas
uzlabošanai RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, pamatojoties uz elektronikas
specialitātes profesionālās studiju programmas analīzi un salīdzinājumu ar Eiropas IKT
uzņēmumu veiktajā pētījumā izstrādāto modeli.
Materiāls un metodes
RTU Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātes elektronikas profesionālās studiju
programmas raksturojums
Augstskolas studiju procesu raksturo studiju programmu saturs, mācību metodes un
vērtēšanas sistēma, materiāli tehniskā bāze – mācību auditoriju un laboratoriju aprīkojums to
modernizācijas pakāpe, kā arī mācību spēku kompetence.
Studiju programmu satura apraksts
Pētījumam izmantota RTU ETF otrā līmeņa elektronikas profesionālā studiju programma,
apstiprināta 2002. gada 26. jūnijā. Studiju programma 2004. gada 12. maijā akreditēta uz 6
gadiem. Atsevišķu mācību priekšmetu analīzei izmantoti RTU ETF akreditācijas materiālu
mācību priekšmetu apraksti, kā arī studiju programmas akreditācijas komisijas ziņojums (Min,
Olsson, Rivza, 2004) un pašnovērtējuma ziņojums (2004).
Lai saņemtu elektronikas inženiera profesionālo kvalifikāciju, studentiem vispirms jāapgūst
akadēmiskā bakalaura trīs gadu kurss, un tad divi gadi jāturpina studijas otrā līmeņa
profesionālajā studiju programmā. Tātad, lai iegūtu profesionālo augstāko izglītību, studenti
studē piecus gadus.
Akadēmiskajās elektronikas bakalaura studiju programmās studenti mācās 3 gadus un
kopumā saņem 121 kredītpunktu. Kredītpunktu sadalījums pa mācību priekšmetiem ir šāds:
• obligātie studiju priekšmeti – 87 kredītpunkti (KP);
• obligātie izvēles priekšmeti – 20 KP, no tiem
o specializējošie priekšmeti – 13 KP,
o humanitārie un sociālie priekšmeti – 4 KP,
o valodas – 3 KP;
• brīvās izvēles priekšmeti – 4KP;
• gala pārbaudījumi (bakalaura darbs) – 10 KP.
Ar RTU Senāta apstiprināto programmu un sadalījumu pa mācību priekšmetiem var iepazīties
RTU ETF mājas lapā www.rsf.rtu.lv.
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Elektronikas bakalaura akadēmiskās studiju programmas ietvaros studenti iegūst šīs
nozares izglītībai nepieciešamās pamatzināšanas. Akadēmiskās elektronikas bakalaura studijas
dod studentiem zinātnisko un tehnoloģisko pamatu turpmākajām profesionālajām studijām.
Teorētisko bāzi nodrošina matemātikas, fizikas, datorzinību, vispārīgo inženierzinību,
elektrozinību, elektronikas bāzes, elektronisko shēmu un iekārtu izstrādes, kā arī vispārējās
izglītības priekšmeti.
Elektronikas studijās ir ļoti būtiska mācību priekšmetu pēctecība. Lai studētu vienu vai otru
tehnoloģisko mācību priekšmetu, ir nepieciešamas dziļas un atbilstoši orientētas matemātikas un
fizikas zināšanas. Uzsākot otrā līmeņa profesionālās studijas, studentiem ir nepieciešamā
teorētiskā bāze profesionālo un praktisko zināšanu apguvei. Divgadīgajās otrā līmeņa
profesionālajās studijās studenti iegūst 81 kredītpunktu, kas sadalās šādi:
• obligātie studiju priekšmeti – 26 KP;
• obligātie izvēles priekšmeti – 15 KP, no tiem
o specializējošie priekšmeti – 7 KP,
o humanitāri sociālie priekšmeti – 4 KP,
o ekonomikas un vadības priekšmeti – 4 KP;
• brīvās izvēles priekšmeti – 4 KP;
• prakse/praktiskais darbs – 26 KP;
• gala pārbaudījumi – inženierprojekts – 10 KP.
Kopumā piecu gadu laikā studenti iegūst teorētiskās zināšanas un prasmes atbilstoši inženiera
profesionālajai kvalifikācijai. Studiju programmas akreditācijas ziņojumā (Min, Olsson, Rivza,
2004) teikts, ka programmas saturs kopumā tiek vērtēts kā labi sastādīts un organizēts. Kā
nepilnību akreditācijas komisija ir atzīmējusi kursa moduļu satura pārklāšanos. Lai to novērstu,
tiek rekomendēts pārskatīt saturu un samazināt kursa moduļu skaitu.
Savukārt, lai uzlabotu studiju procesa saturu un kvalitāti, programmas pašnovērtējumā
(2004) ir atzīts, ka koordinēti jāveicina jaunāko elektronikas sasniegumu iekļaušana lekciju
kursos, jāsamazina studijās neracionāli patērētais laiks, jāorientējas uz lielāku patstāvīgo studiju
apjomu. Lai veicinātu studiju programmas satura atbilstību darba tirgus prasībām, paredzēts
attīstīt sadarbību ar firmām un organizācijām, kurās strādā vai perspektīvā varētu strādāt
programmas absolventi.
Studiju procesā lietoto mācību metožu apraksts. Studiju programmu apguves
vērtēšanas kritēriji
Gan akadēmiskajā elektronikas bakalaura studiju programmā, gan otrā līmeņa
profesionālajās elektronikas studijās dominējošās mācību metodes ir lekcijas, laboratorijas darbi,
praktiskie darbi, patstāvīgie darbi (mājas darbi, kursa darbi, kursa projekti). Ņemot vērā
fakultātes specifiku, studiju procesā ienāk arī modernas mācību metodes, kas balstās uz interneta
tehnoloģijām – tālmācību (interaktīvi kursi internetā), diskusiju programmām Blackboard vidē.
Laboratorijas darbi, kontroldarbi un studiju darbi tiek novērtēti, un studentiem tie ir jāaizstāv,
lai pierādītu apgūtās zināšanas un prasmes. Lai gan studentu zināšanu novērtēšanā būtiskākais ir
zināšanu novērtējums eksāmenā, daudzos gadījumos tiek ņemti vērā kontroldarbu, mājas darbu,
nodarbību apmeklējuma, laboratorijas darbu vērtējumi. Procentuāli šo kategoriju nozīme 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 (Min, Olsson, Rivza, 2004) zināšanu un prasmju
novērtēšanas metodes atzinusi par atšķirīgām dažādiem pasniedzējiem, bet kopumā par
profesionālām un sistemātiskām.
Studiju rezultāti Elektronikas studiju programmās tiek vērtēti saskaņā ar RTU Nolikumu par
eksāmenu kārtošanu bakalauru, inženieru un maģistru studijās (27. 01. 1998.). Kvalitātes rādītājs
ir atzīme 10 ballu sistēmā par eksāmenu un studiju darbu izpildi un ieskaite par veikto studiju
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darbu citos mācību priekšmetos. Kā studiju procesa organizācijas nepilnība jāmin eksāmenu
norise rakstiskā formā, kas neļauj studentam parādīt savas prezentācijas prasmes un veikt
zinātnisko diskusiju eksāmena laikā. Kvantitatīvs studiju apjoma rādītājs ir kredītpunkti katrā
konkrētā studiju priekšmetā. Akadēmiskās bakalaura studijas beidzas ar bakalaura darba izstrādi,
otrā līmeņa profesionālās studijas – ar inženierprojekta izstrādi. Profesionālajās studijās papildus
nodarbībām studentiem ir prakse uzņēmumos.
Lai uzlabotu studiju procesa kvalitāti, programmas pašnovērtējumā (2004) ir atzīts, ka
jāapgādā studenti ar jaunākiem studiju materiāliem un jāievieš jaunākie sasniegumi pedagoģijas
metodikā studiju programmu saturā.
Studiju materiāli tehniskā bāze
Elektronikas bakalaura studiju programmas nodrošināšanai darbojas 16 laboratorijas. Tās
pārsvarā ir apgādātas ar aparatūru, kura ražota PSRS 70.–90. gados un ir morāli novecojusi.
Elektronikas nozares straujās attīstības dēļ programmas realizācijas tehniskie līdzekļi strauji
noveco un to atjaunošanai vajadzīgi ievērojami finansiālie resursi. Līdz šim līdzekļus materiāli
tehniskās bāzes atjaunošanai fakultāte ieguvusi galvenokārt no akadēmiskā personāla un citu
darbinieku piedalīšanās dažādos projektos, telpu īres un sponsorējuma, kā arī nedaudz no studiju
maksām. Finansiālo iespēju robežās fakultāte cenšas iegādāties modernu aparatūru. Kopumā
laboratoriju tehniskais un metodiskais nodrošinājums ļauj sasniegt programmā uzstādītos mērķus
(2004). Savukārt akreditācijas komisijas vērtējumā (Min, Olsson, Rivza, 2004) atzīts, ka
laboratorijas iekārtas ir novecojušas, trūkst jaunākās profesionālās literatūras, pasniedzēji ir ļoti
noslogoti un pārāk maz laika tiek veltīts, lai sekotu jaunumiem elektronikas nozares attīstībā.
Studiju pašnovērtējuma ziņojumā (2004) teikts: ja studiju programma nesaņems
nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta tuvākajos 5 gados, tad fakultāte plāno slēgt līgumus
ar ieinteresētajām firmām par noteikta virziena speciālistu sagatavošanu un ar firmu atbalstu
iekārtot nepieciešamās laboratorijas, kā arī slēgt līgumus ar firmām par viņu tehniskās
infrastruktūras izmantošanu laboratorijas darbu veikšanai un praksēm.
Mācību spēku raksturojums
Kopumā 2003./2004. mācību gadā fakultātē akadēmiskā personāla skaits bija 61. Pēc
kvalifikācijas sadalījuma: 8 profesori (13%), 12 asociētie profesori (20%), 36 docenti (59%) un 8
lektori (8%). Pēc vecuma sadalījuma akadēmiskais personāls iedalās: vecuma grupā līdz 30
gadiem ir 3 (5%), 31–40 gadi – 4 (7%), 41–50 gadi – 3 (5%), 51–60 gadi – 21 (34%) un virs 60
gadiem – 30 (49%). Akadēmiskā personāla vidū ir maz gados jaunu pasniedzēju, kas
izskaidrojams ar zemo atalgojumu. Šī iemesla dēl pasniedzēji meklē darbu arī ārpus fakultātes.
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana notiek, galvenokārt piedaloties dažādos projektos,
strādājot firmās, veicot pētniecisko darbu, piedaloties konferencēs.
Pēc akreditācijas komisijas vērtējuma (Min, Olsson, Rivza, 2004), akadēmiskā personāla
kvalifikācija atbilst visām nepieciešamajām prasībām. Diemžēl akadēmiskā personāla darba
slodze studiju procesā (nodarbībās, konsultācijās) pēc ārzemju ekspertu vērtējuma ir daudz
lielāka nekā vidēji Eiropas universitātēs. Komisija atzīst, ka steidzami jārisina divas problēmas:
akadēmiskā personāla novecošanās (jāpiesaista gados jauni darbinieki) un akadēmiskā personāla
iesaistīšana pētnieciskajā darbā, kam šobrīd neatliek laika. Lai risinātu akadēmiskā personāla
problēmas, pašnovērtējuma ziņojumā (Min, Olsson, Rivza, 2004) ir ieteikta shēma to risināšanai:
1) nodrošināt akadēmiskajam personālam pievilcīgas algas6; tas cels prestižu un radīs
interesi sabiedrībā par zinātnisko un pedagoģisko darbu;

6

No 2004. gada 1. septembra akadēmiskā personāla algas ir palielinātas.
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2) piesaistīt jaunus un perspektīvus nozares speciālistus, kuriem ir spējas un interese par
pedagoģisko darbu; paredzēts arī aktivizēt pasniedzēju iesaistīšanu starptautiskos
projektos un veicināt stažēšanos citu valstu augstskolās vai pētniecības centros.
Career Space projekta rekomendācijas studiju programmu pilnveidošanai
Eiropas izglītības sistēmas problēma ir studentu nodrošināšana ar prasmēm un
kompetencēm, kas nepieciešamas zināšanu sabiedrībā un uz zināšanām balstītā ekonomikā.
EK Pētniecības un tehnoloģiju attīstības 5. ietvarprogrammā 1999. gadā aizsākās Eiropas deviņu
lielāko IKT uzņēmumu projekts Career Space (2001). Projektā piedalījās BT (British
Telecommunications), Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel
Networks, Philips Semiconductors, Siemens AG, Telefonica S.A. un Thales-plus EICTA.
Sadarbojoties ar Eiropas universitātēm, šie uzņēmumi sagatavoja tēzes “Studiju programmu
veidošanas vadlīnijas – jaunas IKT studiju programmas 21. gadsimtam”.
Projekta rezultātā ir izstrādātas rekomendācijas IKT studiju programmu veidotājiem.
Vadlīnijas sniedz informāciju par IKT sektora uzņēmumu vajadzībām un priekšlikumus, kādā
veidā neatbilstība starp universitāšu piedāvājumu un IKT rūpniecības pieprasījumu var tikt
samazināta.
Pēc Career Space pētījumu rezultātiem IKT specialitāšu beidzējiem ir vajadzīgas
3) tehniskās prasmes (inženierzinātnēs un informātikā; pētnieciskās prasmes, spēja skatīt
sistēmu kopumā; spēja risināt problēmas, spēja strādāt komandā un projekta darbu; spēja
veikt paralēlas darbības; ekonomikas, tirgus un biznesa jautājumu izpratne);
4) personīgās īpašības (problēmu risināšanas spējas, pārliecība par mūžizglītības
nepieciešamību, gatavība izprast klienta vajadzības, spēja darboties projekta komandā,
spēja pārvarēt kultūras atšķirības, darbojoties starptautiskā arēnā).
Career Space rekomendē, ka IKT studiju programmām jābūt uzbūvētām no 4
pamatelementiem (1. zīmējums), turklāt noteiktās kvantitatīvās attiecībās:
5. Zinātniskais pamats (30%). Tas ietver dziļas pamatzināšanas (fundamentālās
zinātnes: fizika, matemātika, izpratne par analīzi un metodēm), kas nepieciešamas, lai
izprastu dabas procesus un prastu tos izmantot tehniskām vajadzībām. Šīs
pamatzināšanas ir nepieciešamas tālākai zināšanu apguvei un kā saziņas līdzeklis, lai
varētu kopīgi risināt problēmas.
6. Tehnoloģiskais pamats (30%). Tas dod pārskatu par pieejamām, jaunām tehnoloģijām
specialitātē un to priekšrocībām, sniedzot arī to nākotnes attīstības vīziju. Šī grupa ir
saistīta ar zinātnisko pamatu.
7. Lietošanas iespējas un sistēmiskā domāšana (25%). Fundamentālas zināšanas,
prasmes, metodes, kā izmantot zināšanas praktiski, kā risināt problēmas; spēja redzēt
lietas kā vienotu veselumu, spēja domāt sistēmu līmenī.
8. Personīgo un biznesa spēju attīstība (15%). Metodikas, komandu darbs, projekti,
komerciālas situācijas, sarunas, prezentācijas. Šī prasmju un spēju grupa nav tikai
apskatāma atsevišķi, tā ir jāintegrē visos tehniskajos priekšmetos.
Ļoti svarīgi, ka bez minētajām studiju komponentēm, studentiem ir jāgūst arī praktiska
darba pieredze (rūpnieciskā prakse vismaz 3 mēneši) un jāizstrādā projekts (vismaz 3 mēneši).
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1. zīmējums. IKT studiju programmu shematiskā uzbūve pēc Career Space rekomendācijas
__________
Projekts (3 mēmēneši)

Pielietojumi un sistēmiskā
domāšana
(25%)

Rūpnieciskā prakse
(3 mēneši)

Personīgās un biznesa
prasmes
(15%)
Zinātniskais pamats
(30%)

Tehnoloģiskais pamats
(30%)

Rekomendācijas elektronikas profesionālās studiju programmas uzlabošanai
Pēc iepriekš aprakstītā Pasaules Bankas pētījuma (Brunner, 2003) augstākajā, t. sk.
augstākajā profesionālajā izglītībā, ir vairākas problēmas, ko nosaka gan likumdošana, gan
finansiālais stāvoklis: valsts finansējums izglītībai, pašas izglītības iestādes budžets un tā sadale,
gan infrastruktūras, gan pedagoģiskas problēmas.
Apskatot augstāko izglītību kā inovāciju sistēmas sastāvdaļu, rodas jautājums – no kuras
puses sākt risināt šīs kompleksās problēmas, lai maksimāli īsā laikā panāktu pozitīvu efektu.
Raugoties no augstskolas viedokļa, ir grūti izdarīt izmaiņas izglītības sistēmā, valsts izglītības un
finanšu politikā, bet ir iespējams uzlabot pedagoģisko procesu, tā pilnveidojot studiju
programmas.
RTU ETF profesionālās studijas elektronikas specialitātē notiek divos posmos –
akadēmiskās bakalaura studijas un otrā līmeņa profesionālās studijas.
Lai varētu veikt esošās RTU ETF elektronikas profesionālās studiju programmas
salīdzinājumu ar Career Space rekomendēto, izmantojam šādu metodi: visus esošās studiju
programmas elementus (mācību priekšmetus) sadalām pa Career Space ieteiktajām kategorijām
(zinātniskais pamats, tehnoloģiskais pamats, lietojums un sistēmiskā domāšana, personīgās un
biznesa prasmes, prakse, projektu izstrāde un vadība). Katram mācību priekšmetam pielāgojam
kādu no Career Space ieteiktajām kategorijām.
Tā kā Career Space rekomendācijās prakse un projekti nav iekļauti procentuālajā
sadalījumā, lai iegūtu salīdzināmus rezultātus, vispirms no kopīgā kredītpunktu apjoma 202 KP
atņemsim bakalaura darba 10 KP, prakses 26 KP un inženierprojekta 10 KP, tādējādi iegūstot
156 KP. Savukārt rūpnieciskās prakses, bakalaura darba un inženierprojekta kredītpunktus
pārvēršam mēnešos (1 KP = 1 studiju nedēļa), lai to apjoms būtu salīdzināms ar Career Space
ieteikto. Iegūstam kopīgo studiju prakses laiku – 6 mēneši, bakalaura darba un inženierprojekta
izstrādes kopīgo laiku – 5 mēneši.
1. tabulā redzami šo aprēķinu rezultāti, kas dod iespēju salīdzināt esošo RTU ETF
elektronikas profesionālo studiju programmu ar Career Space rekomendēto. Analizējot iegūtos
datus, redzams, ka RTU programmā sniegtā zinātniskā un tehnoloģiskā pamata kopīgais apjoms
atbilst Career Space rekomendācijām. Lietojuma un sistēmiskās domāšanas kategorijas
priekšmetu apjoms studiju programmā arī kopumā atbilst Career Space rekomendētajam.
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Personīgo un biznesa prasmju kategorijā ETF programmā ir nedaudz mazāks īpatsvars personīgo
prasmju attīstībai nekā Career Space rekomendācijās. Tomēr skaitliskā ziņā šī atšķirība nav
būtiska. Praksei un projektu izstrādei ETF programmā ir atvēlēts divreiz lielāks laiks nekā
Career Space rekomendācijā. Ņemot vērā, ka Career Space rekomendācijā ir sacīts “vismaz 3
mēnešus”, tad ETF studenti iegūst divreiz vairāk laika nekā būtu minimālā prasība.
No programmu salīdzinājuma varam secināt, ka RTU ETF studiju programmas saturs
kvantitatīvi atbilst Career Space rekomendētajam, tātad atbilst Eiropas darba devēju prasībām.
Tomēr, ņemot vērā Latvijas darba devēju neapmierinātību ar RTU ETF elektronikas studiju
beidzēju kvalifikāciju un prasmēm, jāsecina, ka problēma nav tik daudz studiju programmas
saturā, bet gan studiju kvalitātē un studiju programmas pārējās komponentēs – studiju
organizācijā un metodikā, materiāli tehniskajos līdzekļos, akadēmiskajā personālā.
Rezultāti
RTU ETF elektronikas profesionālā studiju programma kopumā studentiem dod
pietiekamu zinātnisko un tehnoloģisko zināšanu un prasmju pamatu, kā arī personīgās un biznesa
prasmes. Lai gan kopumā pēc struktūras studiju programma būtiski neatšķiras no Carreer Space
piedāvātā modeļa, tomēr tai nepieciešami uzlabojumi. Ņemot vērā veikto dokumentu analīzi, kā
arī veiktā salīdzinājuma rezultātus, ir izstrādātas rekomendācijas ETF elektronikas profesionālās
studiju programmas uzlabošanai. Studiju programmā uzlabojumi nepieciešami visos galvenajos
aspektos.
Rekomendācijas
1. Uzlabot programmas satura atbilstību darba tirgus prasībām.
1.1. Regulāri atjaunot mācību saturu, iekļaujot specializējošos mācību priekšmetos ar
jaunākajiem elektronikas sasniegumiem saistītas tēmas. Saskaņot mācību priekšmetu
saturu studiju programmas ietvaros, palielinot komunikāciju starp mācību priekšmetu
pasniedzējiem (piem., organizējot metodiskos seminārus, komunikācijas sanāksmes).
1.2. Sadarboties ar elektronikas uzņēmumiem studiju programmu pilnveidē, prakses vietu
nodrošināšanā, modernas materiāli tehniskās bāzes pieejamības uzlabošanā (piem.,
studiju programmas attīstībai veicot kopīgu projektu ar uzņēmumu).
1.3. Pārskatīt studiju programmu un iekļaut tajā priekšmetus, kas veicinātu studentu
personīgo un biznesa prasmju attīstību atbilstoši starptautiskā darba tirgus prasībām
(valodas, komunikācijas un prezentācijas prasmes, projektorientēta domāšana, darbs
komandā). Tas būtu realizējams, arī iekļaujot šo prasmju attīstošus mācību uzdevumus
tehniskajos mācību priekšmetos.
2. Pilnveidot mācību metodiku.
2.1. Veikt sistemātisku un plānveidīgu moderno mācību metožu ieviešanu studiju
procesā. Pašlaik atsevišķos priekšmetos tiek izmantotas progresīvas mācību metodes
(interneta tehnoloģijas, virtuālā studiju vide, e-studiju materiāli), bet ir jāpanāk, ka tiek
ieviestas modernas mācību metodes, kas nodrošina studentu personīgo spēju attīstību un
iekļaušanos darba tirgus vidē. Mērķtiecīgi jāaizvieto tradicionālās mācību metodes
(lekcijas) ar projektorientētām nodarbībām, patstāvīgo darbu, darbu komandās, diskusiju.
Tas sekmētu studiju procesa kvalitātes uzlabošanos.
2.2. Integrēt visos mācību priekšmetos personīgo un biznesa prasmju veicinošus
elementus – pilnveidot mācību metodes, uzdevumus. Lielāku uzmanību veltīt tādu
personīgo un biznesa prasmju attīstībai, kuru apgūšana esošajā studiju programmā nav
paredzēta. Tā ir problēmu risināšanas prasme, pārliecība par mūžizglītības
nepieciešamību, gatavība izprast klienta vajadzības, spēja prezentēt savu viedokli, spēja
darboties komandā, spēja darboties starptautiskā arēnā un izprast kultūras atšķirības utt.
3. Plānveidīgi un sistemātiski veikt akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu. Veicināt
akadēmiskā personāla iekļaušanos starptautiskos projektos un pieredzes apmaiņas grupās.
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Organizēt akadēmiskā personāla mācības par modernajām mācību metodēm un studiju
organizācijas paņēmieniem. Piesaistīt jaunus mācību spēkus, kam ir darba pieredze modernos
elektronikas uzņēmumos un kas jau apguvuši modernu mācību metodiku.
Secinājumi
No izdarītā pētījuma varam secināt, ka kopumā RTU ETF profesionālajā elektronikas
studiju programmā studenti saņem vajadzīgo daudzumu teorētisko zināšanu un prasmju. Tomēr
Latvijā, tāpat kā citās Eiropas valstīs, darba devēji nav pilnīgi apmierināti ar augstskolu beidzēju
zināšanām un prasmēm.
Teorētiskās un tehnoloģiskās zināšanas tiek sniegtas vajadzīgajā apjomā, bet ne vienmēr
mūsdienu prasībām atbilstošā kvalitātē. Elektronikas nozare attīstās ļoti strauji, bet universitātēm
nav pietiekamu resursu studiju programmu nepārtrauktai uzlabošanai. Tomēr ir nepieciešams
izvērtēt arī Elektronikas studiju programmu un pārliecināties par mācību priekšmetu satura
atbilstību mūsdienu elektronikas industrijas prasībām.
Personīgās un biznesa prasmes šobrīd var apgūt atsevišķos mācību priekšmetos (piem.,
mazā biznesa vadīšana, industriālās attiecības, prezentāciju prasme), bet pēc Career Space
ieteikuma šīs prasmes ir jāapgūst zinātniskajos, tehnoloģiskajos un praktiskajos mācību
priekšmetos. Tas nozīmē, ka, uzlabojot esošo vai arī izveidojot jaunu elektronikas profesionālo
studiju programmu, ir jāņem vērā, ka bez obligātajiem biznesa mācību priekšmetiem, studentu
biznesa un personīgās prasmes ir jāveicina sekmes visos mācību priekšmetos. To var panākt,
izvēloties atbilstošas mācību metodes, tādas kā projektu izstrāde un vadība, darbs komandā,
diskusiju, brainstorming un prezentācijas prasmes.
Vairāk uzmanības jāpievērš studentu sociālajām prasmēm – komunikācijas prasmēm,
sava viedokļa paušanai un aizstāvēšanai. Šīs prasmes studentiem ir jāveido kontekstā ar
tehniskajiem mācību priekšmetiem. Tas nozīmē, ka katrā mācību priekšmetā ir jāveic gan
saturiskie, gan metodiskie uzlabojumi. Tehnisko priekšmetu pasniedzējiem ir gan jāpārskata
mācību priekšmeta satura atbilstība mūsdienu rūpniecības prasībām, gan arī jāveic izmaiņas
studiju procesa metodikā un studentu zināšanu un prasmju vērtēšanā. Lai veiktu šīs izmaiņas,
ETF akadēmiskajam personālam ir jāiepazīstas ar mūsdienīgu mācīšanas metodiku un tā
jāizmanto savos mācību priekšmetos.
Jāveicina sadarbība ar darba devējiem gan studiju programmu izstrādē, gan studiju
procesa laikā.
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1. tabula
RTU ETF elektronikas inženiera pilnas programmas salīdzinājums ar Carrer Space
ieteikto

Carreer Space
rekomendācijas
RTU Elektronikas
profes. studiju
programma
2004./2005. m. g.

Zinātniskais pamats un
Tehnoloģiskais pamats

Lietojumi un
sistēmiskā
domāšana

Personīgās
un biznesa
prasmes

Rūpniec.
prakse

Projekta
izstrāde
un vadība

60 %

25%

15%

3 mēneši 3 mēneši

60,6%

26,6%

12,8%

6 mēneši 5 mēneši

Table 1
RTU ETF Electronics Engineering Curriculum Comparison with Career Space
Recommended Curriculum
Scientific base and
Technological base

Career Space
recommendations
RTU Electronics
curriculum
year 2004/2005

Applications
and systemic
thinking

Personal
and
business
skills

Industrial
practice

3
months
6
months

60%

25%

15%

60,6%

26,6%

12,8%

Project

3 months
5 months
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Pielikums 2. Raksts konferencei Lapenrantā (Somija) par sadarbības modeļiem ar
firmām.
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Abstract
One of the main problems in fast
developing technology fields is inability to
harmonize the university study programs to
the rapidly changing requirements of the
labour market. In the recent Electronics
study program accreditation at the Riga
Technical University (RTU) several
problems related to unsatisfactory university
collaboration with industry were identified.
In this paper there is presented analysis
of university-industry collaboration in
electronics field in Latvia. There are several
models proposed for future cooperation
between the RTU Faculty of Electronics and
Telecommunications (ETF) and the
companies. The top level experts and
managers of the most remarkable Latvian
companies were interviewed.
The analysis of the interviews gave an
insight in the Latvian electronics and ICT
industry requirements to the university. As a
result of this research the most appropriate
university-industry cooperation model for
Latvia is developed, which is an integrated
version of several proposed models. This
model could be suitable and adaptable in
other countries as well.
1. Introduction
Following the guidelines of important
European documents – Lisbon strategy,
Bologna Declaration [1], Latvian higher
education is on the way to Knowledge
society and common European higher
education and research area. However,
these documents, as well as Latvian Single
Programme Document [2], National
Programme on Innovation [3] and World
Bank research results [4] do not give the
solutions how to meet the requirements of
the rapidly developing labour market.

In 1999 the biggest European Information
and communication technologies (ICT)
companies in cooperation with universities
started a Career Space project on curricula
compliance to the needs of labour market
[5]. There were developed the guidelines for
ICT curricula development for the 21st
century.
Based on above mentioned documents
and taking into account the Joint
Accreditation report on Professional study
programme in Electronics [6] and the self
evaluation document of the ETF in RTU [7]
there were elaborated several models of
industry and university cooperation in
electronics.
2. Material and methods
In order to know the industry opinion
about the existing curriculum, its suitability to
electronics industry requirements, the ability
of practical application of the knowledge and
skills of the graduates and evaluation of the
offered university-industry cooperation
models, eight persons were interviewed
representing the top expert level of the
Latvian electronics and ICT industry.
Each interview was composed into three
blocks: 1) the RTU ETF professional study
programme in Electronics, its content and
compliance to the industrial requirements, 2)
the practical application of the knowledge
and skills, innovation spirit and creativity of
the graduates, 3) evaluation of the offered
five university-industry cooperation models
in electronics.
The selection of these three blocks was
made because of the complexity of the
problem. In order to hear the opinion of the
companies about the cooperation models, it
was necessary to introduce them to the
study program, to identify the strengths and
weaknesses of it, to provide evaluation on
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how the students’ skills correspond to the
company needs and only then to decide
which the most effective model for the
cooperation is.
Based on the results of the interviews,
there was made the analysis of the
collaboration models. The models were
evaluated according to the following criteria:
• Is there an interest from industry to
use this model? How can university
benefit from this model? How can
companies benefit from this model?
• How many people could be involved
in the case of each model?
• What is the estimation of
implementation expenses of the
model?
• What is the innovativeness level of
the model (new to the market, using
new technologies or old technologies
in new manner, is it possible to
commercialise the model).
• Does the model foster improvement
of the graduates’ missing personal
skills?
• What is the level of involvement of
both sides in this model, accessibility
and affordability?
• What is the flexibility of the model?
To what extent is it possible to adapt
it to rapidly changing conditions (e.g.
legislation, curriculum accreditation,
innovations in industry)?
During the interviews there were also
identified new ideas, which were taken into
consideration developing the final
cooperation model. Based on the analysis of
interviews, the Career Space
recommendations and the experience of the
faculty a new integrated model of universityindustry
cooperation was developed.
3. The professional study
program in Electronics
Currently RTU Faculty of Electronics and
Telecommunications is the only higher
educational establishment, where students
can gain the higher education and engineer
diploma in electronics in Latvia. The study
programme was developed (last modified) in
2002, and last accredited in 2004 [8]. In
order to get a diploma of electronics
engineer, the students have to study three
years in electronics academic bachelor
studies, where they get basic scientific and
technological background for further
engineering studies. During three-year
studies the students get 120 (180 ECTS)
credit points (CP) including Final Bachelor
theses – 10 CP (15 ECTS) .
After the three year academic studies the

students may enter either 2 year Masters
study program or the 2 year professional
study program. In professional studies the
students get 80 CP (120 ECTS) which
include more than one semester practice –
16th EAEEIE conference, Lappeenranta, 2005 3
26 CP (~ 40 ECTS). Final assessment is
engineering project – 10 CP (15 ECTS).
According to the Joint Accreditation report
[7], “the study programme fully corresponds
to the professional and educational
standards, legislation of the Republic of
Latvia and is harmonised with the
requirements and standards of the
European Union. The content of the
program is well comparable to other similar
European programs.”
Also, according to the former studies [9]
done to compare the existing study
programme to the recommendations of the
Carer Space, the content of the study
programme fully corresponds to these
recommendations. It was concluded, that
the problem lies not in the content of the
study program, but in the quality of
implementation. The critical factors are the
lack of the modern teaching and learning
means and methods, aging of the academic
personnel and inability to follow the rapid
changes in the electronics. Industry
assistance in solving these problems is
crucial.
4. The university-industry
collaboration models
Development of the cooperation between
university and industry is one of the crucial
issues for the transition to the knowledge
economy. Based on our own experience,
good practice of other universities and the
Career Space recommendations, there were
developed five models, which were
presented to the interviewees:
• Student practice model,
• Exchange model,
• Technology transfer centre,
• Research and business centre,
• Web portal for electronics
sector.
Each of these models reflects particular
cooperation activities and in practice the
models could be used in several
combinations.
In the practice model the cooperation
between university and company is
agreement based, where clearly are pointed
out the interests of both sides and the
contribution of each side. There is
developed a methodology for the practice,
clear tasks and duties, ensured feedback
from the company. Both university and
company roles in the practice are active.
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In exchange model industrial experts are
invited to contribute into the curriculum
development. After that these experts
participate in delivering lectures, presenting
practically oriented matters and applicable
research results. In the same time the
academic personnel of university is regularly
visiting the companies, doing some
application related research, getting
introduced to new equipment, methods and
problems in the sector of industrial
electronics.
The basic idea of the technology transfer
centre is to link research and industry as a
broker. Such centres exist in many
European countries but not in Latvia. One of
the functions of technology transfer centre is
involvement of students and academic staff
at universities into company initiated
research work. The technology transfer
centre is also dealing with international
projects, technology import and export, thus
giving opportunity for the students to learn
from international cooperation.
The research and business centre is
organised at the university. In this centre
RTU ETF resources could be integrated in
application-based research in electronics.
Such a centre would fill the gap between
industry requirements and university
potential. This model would give an
opportunity for the companies to involve
university intellectual potential for
development of research-based and
knowledge-based technologies. The centre
would organise the cooperation of smaller
companies in utilisation of expensive
equipment.
Web portal for university-industry
collaboration could be created and
maintained by some university structural unit
or a company. There is information about
the companies, their needs and the existing
research trends in electronics sector.
The portal should contain: actual news in
the sector in Latvia, Europe, world (short
messages, translated from foreign
languages, linking to official sources); in a
special database there could be the ideas
from the companies for the bachelor’s or
master’s degree theses. Another similar
database could contain the list of topics of
former bachelor’s and master’s degrees
theses; the short- and long-term topics,
offered by companies to the university
research potential; job vacancies.
5. Results – analysis of
interviews
The interviews gave the evaluation of the
curriculum, pointed out the abilities of

graduates to apply acquired knowledge and
skills in practice, as well as the missing skills
of the graduates. The most important result
obtained form interviewees was their
evaluation of the university-industry
collaboration models.
Based on the analysis of the interviews,
there was developed the final potential
model for university and industry
cooperation in electronics.
5.1. Evaluation of the study
curriculum and skill gaps of the
graduates
Generally the content of the study
curriculum satisfies the industrial
companies.
To the opinion of most of the interviewees
the task of the university is to produce
employees able to learn and to adapt their
knowledge to the fast developing industry.
Students cannot be taught to be innovative,
neither by university, nor by other
educational establishment. Creativity and
innovativeness are personal features of a
human character. University can only
promote innovativeness and teach
methodologies.
The program is oriented to exploitation
engineers, but not to inventors, innovators or
employers. It was recognised that if the
students are using the university potential,
and studying according to the study
programme, then the study result is
satisfactory. Students have very good
knowledge of computers, Internet,
languages and special subjects.
Unfortunately university graduates are not
always able to apply it in practice. Very often
deep understanding of basic theories
enabling students to explain practical
phenomena is missing. University should
encourage students’ practical individual
activities in the field of their own interests.
Academic staff should implement more uptodate practical examples in their lectures.
It was recognised that implementation of
the curriculum is based on old-fashioned
methodologies. The program content does
not include last advances in the electronics
sector. In the curricula such subjects as
nonlinear circuits and microelectronics to
opinion of some experts are not presented in
appropriate amount.
The gymnasium graduates are not able to
follow the theoretical courses in university.
The knowledge of mathematics of the
graduates is not satisfactory to follow some
specialised subjects, e.g. digital
communications at university.
There is lack of newest laboratory
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equipment for study purposes. The
academic staff is lacking link to practice and
knowledge of the development trends in
electronics.
In order to improve the skills of the
graduates they should be involved in teamwork,
project management, research and
innovation management. During the study
process students should acquire discussion
skills and brainstorming methodology. The
university has to give strong basic
theoretical knowledge and enable them to
apply acquired knowledge in practice.
If a general level of students is too low to
follow the theoretical courses of physics and
mathematics, there should be provided preuniversity
courses.
The academic staff has to present up-todate
technologies and use modern learning
methodologies: project oriented approach,
system analysis, critical thinking, problem
based learning, brainstorming etc.
Some experts pointed out that in a small
country university cannot afford to prepare
specialists in narrow field. The specialists
have to be with wide profile, deep theoretical
background and able to adapt to any
environment and company.
5.2. Expert opinion on universityindustry
cooperation models
Practice model was supported by all
interviewees. It is obvious, that the practice
is important part for the students’ studies,
and it is an introduction part for the company
to get acquainted to the student, and
evaluate his skills and abilities.
This model is the easiest to implement, as
there is already an experience. The model
has to be improved by working out the
cooperation methodology between university
and company, including feedback.
The biggest problem of the model is that it
requires the changes and additional efforts
from the companies. Currently none of the
interviewed companies is ready to have
students in the practice on regular basis
because of lack of resources.
But in the most cases the companies
understand that new staff means a longterm
development for the company. At the
same time, the companies are lacking
resources to implement this model deep into
their operational system. They are not ready
to guarantee regular practice places, as their
company stability depends on the success
of the company.
The exchange model also was supported
by majority of the interviewees. Currently it
is working, but it is not systematic. There are
already some industry representatives,

delivering lectures. This model can be
effective, but it requires a lot of resources
from the company. The only solution is to
create some incentives for the companies to
go to university.
As addition to the model, there was
suggested organisation of regular practical
research oriented electronics conferences,
where companies present their latest
achievements, but the university – the latest
research results.
The technology transfer centre model got
the least support from the interviewees. It
can be explained by the fact, that the idea of
such a centre is completely new to the
companies. This model requires a lot of
initiative from companies because it works
on the demand of industry. The
implementation of the model could be very
expensive and the efficiency of university
and industry cooperation is unclear.
Business research centre model got
mostly positive evaluation from the
companies. However, the disadvantage of
the model is the high implementation costs.
This model was pointed out as the best one
for student development – developing a
student as an employer, preparing students
to create spin-offs, promoting professors’
involvement into research work, thus raising
the teaching quality, giving opportunities for
the university to get access to modern
equipment. The flexibility of the model is the
highest, as the university is working for
companies needs.
The web portal as a university-industry
collaboration model got the most
contradictions in its evaluation. The
evaluations were extreme – either
completely positive attitude (This model is
our future!) or completely negative attitude
(No way! Companies will never publish their
research topics in a public place, because of
intellectual property rights).
This model can involve the biggest
number of users. The model is innovative –
it is completely new in Latvia. Such portals
are mainly used for information and leisure
purposes but not for business. The young
generation and the employees of electronic
sector would have no difficulties to use this
model and implementation expenses are not
high. The only restriction of the model is the
intellectual property and confidentiality of the
companies’ information, which caused the
most part of the negative evaluations.
From the point of view of the authors of
this paper, this model should be
implemented, as a very suitable tool for
information exchange in the existing
conditions.
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5.3. The integrated model for
university and electronics industry
cooperation in Latvia
According to the research results, the
final model must be the integrated one
containing elements of all above mentioned
models. There should be taken into account
the human potential and very limited
material resources in the development of the
integrated model.
The practice model has to be improved, a
systematic approach worked out, contacts
made and agreements signed with all
companies aiming for university graduates.
The exchange model should be improved to
maintain its operation on regular basis.
The electronics portal development can
be performed by students under the
supervision of the ETF administration. This
portal can cause more interest from industry
and it is expected that it will stimulate
companies for deeper cooperation. The
portal could be an integral part of the
Business and research centre, and can
partly serve as a PR tool for it. The Business
and research centre can be a part of a
technology transfer centre, which is too big
entity to be initiated by one faculty.

Space, 2001, http://www.carreer-space.com
[6] M. Min, L. Olsson and P. Rivza, “Joint
Accreditation Report on study program in
Electronics”, Riga, 2004, http://www.rsf.rtu.lv
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Electronics”, Riga, 2004, http://www.rsf.rtu.lv
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http://www.rsf.rtu.lv
[9] G. Lapina and I. Slaidins, “Analysis and
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University Professional Study programme in
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University of Latvia, Riga, 2005, pp.75-85.

6. Conclusion
The analysis of the interviews gave an
insight in the Latvian electronics industry
requirements to the university. As a result of
this research the most appropriate
university-industry cooperation model for
Latvia is developed, which is an integrated
version of several proposed models.
The solution includes the Career Space
recommendations, RTU ETF experience
and electronics industry requirements. It is
planned to implement the model in the
development of the new professional
master’s study program. The success of this
model implementation depends on the
methods and management of the process,
as well as the governmental support.
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Ievads
Profesionālā studiju programma ELEKTRONIKA nodrošina specializētu izglītību vienā no
inženierzinātņu nozarēm – elektronikā. Elektronikas pielietojumi dažādās dzīves jomās arvien
paplašinās, un tā kļūst par visaptverošu nozari, sākot ar bērnu rotaļlietām, radio, televīziju,
mobīlajiem telefoniem, datoriem un beidzot ar automobiļiem, medicīnas aparatūru,
profesionāliem sakaru un datoru tīkliem. Ir nepieciešami atbilstošas kvalifikācijas speciālisti, kas
spētu izstrādāt jaunas ierīces un rast jaunas elektronikas ierīču pielietojumu jomas, kā arī
uzstrādīt un ekspluatēt esošos elektronikas līdzekļus.
Gadu no gada pieaug pieprasījums pēc elektronikas speciālistiem. Uz to norāda arī
LEtERA veiktais pētījums1. Jau tagad mēs nevaram nodrošināt augošo pieprasījumu, tāpēc jāveic
aktīva specialitātes propaganda, kā arī jāpilnveido studiju programma un studiju process,
pielāgojot to mainīgajām vajadzībām.
Jau agrāk iespēju robežās tika veikti dažādi pasākumi studiju programmas attīstībai, bet
tagad Eiropas Sociālais Fonds (ESF) un Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds (ERAF) mums
paver jaunas iespējas. ELEKTRONIKAS studiju programmas pilnveidošanai tika ierosināti vairāki
projekti, saņemts finansējums un tiek realizēti šādi ESF projekti:
• 2005/0170/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0090/0007 ”Prakšu pilnveidošana
RTU Elektronikas II līmeņa profesionālajā studiju programmā” (2006)
• 2006/0241/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0023/0007 ”Elektronikas augstākās
izglītības attīstība reģionos ar tālmācības metodēm” (2007),
• 2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007 “RTU Elektronikas un
telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana”
(2006-2007),
• 2006/0257/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007 „Inovatīvi risinājumi
RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā”
(2006-2008),
• 2006/0247/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0061/0007 "RTU inženierzinātņu
studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošana ar
moderniem IKT risinājumiem" (2006-2008).
Fakultātes akadēmiskais personāls, kā arī studenti papildus savam ikdienas darbam ir
iesaistījušies šo ESF projektu realizācijā. Projektu realizēšanā ir iesaistīti arī citu augstskolu un
rūpniecības eksperti.

1.Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Atbilstoši pasaules un Latvijas elektronikas nozares stāvoklim un attīstības tendencēm, kā
arī ievērojot RTU iespējas, ir definēti profesionālās studiju programmas ELEKTRONIKA mērķi un
uzdevumi.
Mērķis: gatavot speciālistus, kuri ir spējīgi strādāt elektroniskās aparatūras uzstādīšanas,
ekspluatācijas un modernizācijas jomā; prot apkalpot elektroniskās sistēmas; pārzina
moderno elektronisko līdzekļu un programmatūras lietošanu, projektu izstrādi un
1

ESF projekts Nr. VPD1/ESF/NVA/04/APK/3.1.5.2./0009/1 „Rekomendācijas un darbības plāns augsti kvalificētu
cilvēkresursu trīkuma novēršanai Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozarē”.
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realizāciju, apguvuši praktiskā darba iemaņas atbilstoši elektronikas inženiera
kvalifikācijai, kā arī spēj strādāt komandā, komunicēt ar citiem speciālistiem, prot
patstāvīgi mācīties, spēj iedziļināties klientu vajadzībās, zina inovāciju, biznesa un
mārketinga pamatus.
Studiju programmas un studiju procesa uzdevumi:
− sniegt studējošiem zināšanas par elektronikā izmantojamiem fizikāliem procesiem un
shēmu tehniskajiem risinājumiem;
− sniegt studējošiem zināšanas par elektroniskās aparatūras ekspluatāciju, projektēšanu un
ražošanu;
− sniegt studējošiem zināšanas par datoru pielietošanu elektroniskās aparatūras analīzē un
projektēšanā;
− attīstīt studentu praktiskā darba iemaņas;
− dot iespēju iegūt pētnieciskā un organizatoriskā darba iemaņas, t.sk. eksperimentālos
pētījumos un literatūras analīzē.
− sniegt zināšanas un iemaņas turpmākajām patstāvīgajām studijām profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšanai;
Balstoties uz iepriekšminēto kopējo bāzi, programmā ietilpstošie specializējošie priekšmeti
nodrošina padziļinātas studijas ar orientāciju uz:
− radiofonijas, televīzijas programmu veidošanas, izplatīšanas un uztveršanas, kā arī
mobilo sakaru elektronisko aparatūru;
− programmējamo integrālo shēmu un sistēmu (mikroprocesoru, kontroleru, datoru)
programmēšanu un pielietošanu dažādās elektroniskās sistēmās.
Šo uzdevumu realizēšanai atbilstoši tiek veidots studiju saturs un studiju process. Studiju
programmā ir iekļauti mācību priekšmeti, kas nodrošina programmas uzdevumos izvirzīto
zināšanu un prasmju apgūšanai nepieciešamo informāciju. Lai bez zināšanām studenti apgūtu arī
profesionālajā darbā tik nepieciešamās prasmes, studiju procesā ir iekļauti laboratorijas darbi,
studiju projekti, prakse uzņēmumā un inženierprojekta izstrāde.
Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanu kontrolē ar tradicionālajiem
pārbaudījumiem (ieskaites, eksāmeni), kā arī laboratorijas darbu atskaišu, studiju projektu,
prakšu atskaišu un inženierprojekta aizstāvēšanu.
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2. Studiju programmas attīstība
Profesionālā studiju programma ELEKTRONIKA tika akreditēta uz 6 gadiem 2004. gada 12. maijā.
Atkārtotajā starptautiskajā ekspertīzē norādīts, ka īsā laikā (2 gados) sasniegts pārsteidzoši daudz
studiju programmas pilnveidošanā un likvidēti galvenie trūkumi, uz kuriem aizrādīts iepriekšējā
akreditācijā, un darba devēji atzīst, ka absolventu kvalifikācija ir kopumā laba un veidojas labi
kontakti starp darba devējiem un fakultāti.
Tai pašā laikā eksperti atzīst, ka vēl nav panākta gados jauna akadēmiskā personāla piesaiste,
pietiekoša starptautiskā sadarbība un studentu apmaiņa.
Programmas attīstība šajā atskaites periodā tika realizēta, izmantojot 4 ESF projektu līdzekļus,
kā arī līdzekļus no nacionālajām programmām (telpu remonts, laboratoriju aprīkojums,
pētnieciskā aparatūra u.c.).
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā
Atkārtotās akreditācijas laikā 2004. gadā eksperti aizrādīja, ka būtu vēl nepieciešama
studiju programmas kursu revīzija atbilstoši mainīgajām prasībām nozarē. Lai veiktu šo darbu,
tika izveidots projekta pieteikums un saņemts ESF finansējums ELEKTRONIKAS studiju
programmas modernizēšanai „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā
zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā”. Projekta realizācija uzsākta 2006. gada decembrī.
Šī projekta mērķis ir izstrādāt Latvijas elektroniskās rūpniecības prasībām un starptautiski
atzītām rekomendācijām atbilstošus ELEKTRONIKAS studiju programmas kursu moduļus un
uzlabot programmas realizāciju kopumā.
Paredzēts noskaidrot Latvijas elektronikas rūpniecības vajadzības attiecībā uz speciālistu
kvalifikāciju un attiecīgi uzlabot ELEKTRONIKAS studiju programmas saturu un realizāciju. Tiks
izstrādāta un izmēģināta modulāra profesionālā studiju programma elektronikā ar nodrošinājumu
e-studiju formā. Studiju programmā tiks iekļauti arī priekšmeti, kuri attīsta vispārējās prasmes,
piemēram, inovāciju menedžments.
Projekts beidzas 2008. gada 31. jūlijā, bet jau pirmajā gadā ir sasniegti šādi rezultāti:
• Intervējot rūpniecības pārstāvjus, noskaidrotas Latvijas elektronikas nozares
uzņēmumu vajadzības attiecībā uz elektronikas inženieru kvalifikāciju. Organizēts
EKD (Enterprise Knowledge Development) modelēšanas seminārs rezultātu
apkopošanai (skatīt 1. pielikumu). Pamatojoties uz EKD modelēšanas rezultātiem,
apkopotas prasības studiju programmai un kursu moduļiem. Studiju programmu
izstrāde tiks veikta 3 moduļu veidā: Datu pārraide, Analogo un ciparu iekārtu
izstrāde, Radiofrekvenču iekārtas un sistēmas.
• ELEKTRONIKAS studiju programmas vajadzībām tika adaptēts inovāciju
menedžmenta kurss. Adaptācijas procesu vadīja Latvijas Tehnoloģiskā centra
speciāliste Gundega Lapiņa. Notika adaptētā inovāciju menedžmenta kursa
izmēģinājums. Kursā notika 6 lekcijas (Gundega Lapiņa) un 9 nodarbības
menedžmenta spēlei „Marketplace” (Vineta Tetere, LLU).
• Notikušas kursu izstrādātāju mācības par e-studiju metodiku un tehnoloģiju, kā arī
uzsākta kursu nodrošinājuma izstrāde. Kursu izstrādes vajadzībām izīrēti 14 datori.
• Kursu saturs pilnveidots un izstrādāts e-studiju nodrošinājums 12 kursiem (skatīt 2.
pielikumu). 2007./2008. mācību gadā veikts izstrādātā e-studiju nodrošinājuma
izmēģinājums.
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2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Izmantojot esošo materiāltehnisko bāzi un metodisko potenciālu, RTU profesionālo studiju
programma ELEKTRONIKA dod studējošiem vispusīgas zināšanas profesionālai darbībai, tālākai
pašizglītībai un nepārtrauktai kvalifikācijas paaugstināšanai.
Inženiera kvalifikācijas iegūšanai reflektanti studijas sāk bakalaura programmā
ELEKTRONIKA (3 gadi) ar jebkuru vidējo izglītību un turpina 2 gadus profesionālajā studiju
programmā ELEKTRONIKA, iegūstot inženiera kvalifikāciju. Kopējais mācību laiks ir 5 gadi
jebkuram vidējās izglītības ieguvējam, sākot studijas bakalaura programmā.
Studiju programma ir speciāli veidota, lai tā atbilstu ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2004. gada 20. aprīļa rīkojumu Nr. 241 apstiprinātam profesijas standartam ar reģistrācijas
numuru PS 0255 profesijai „Elektronikas inženieris” piektajam kvalifikācijas līmenim, kā arī
Augstskolu likuma, Profesionālās izglītības likuma un RTU Senāta prasībām.
Ļoti svarīgi nodrošināt, lai studiju programmas saturs un realizācija atbilstu rūpniecības
vajadzībām. Jau 2005. gadā tika veikts pētījums par ELEKTRONIKAS studiju programmas atbilstību
rūpniecības vajadzībām un starptautiskām rekomandācijām (G. Lapiņa, I. Slaidiņš)2. Pētījums
balstās uz EK Pētniecības un tehnoloģiju attīstības 5. ietvarprogrammā 1999. gadā uzsāktā
Eiropas deviņu lielāko IKT uzņēmumu projekta Career Space (2001) rezultātiem un
rekomendācijām. Tā rezultātā izstrādātas rekomendācijas studiju programmas uzlabošanai un tā
tiek realizētas ESF projektā „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu
ekonomikas veicināšanai Latvijā”.
Pēc Career Space pētījumu rezultātiem IKT specialitāšu beidzējiem ir vajadzīgas:
1) tehniskās prasmes (inženierzinātnēs un informātikā; pētnieciskās prasmes, spēja skatīt
sistēmu kopumā; spēja risināt problēmas, spēja strādāt komandā un projekta darbu; spēja
veikt paralēlas darbības; ekonomikas, tirgus un biznesa jautājumu izpratne);
2) personīgās īpašības (problēmu risināšanas spējas, pārliecība par mūžizglītības
nepieciešamību, gatavība izprast klienta vajadzības, spēja darboties projekta komandā,
spēja pārvarēt kultūras atšķirības, darbojoties starptautiskā arēnā).
Career Space rekomendē, ka IKT studiju programmām jābūt veidotām no 4
pamatelementiem, turklāt noteiktās kvantitatīvās attiecībās:
1. Zinātniskais pamats (30%). Tas ietver dziļas pamatzināšanas (fundamentālās
zinātnes: fizika, matemātika, izpratne par analīzi un metodēm), kas nepieciešamas, lai
izprastu dabas procesus un prastu tos izmantot tehniskām vajadzībām. Šīs
pamatzināšanas ir nepieciešamas tālākai zināšanu apguvei un kā saziņas līdzeklis, lai
varētu kopīgi risināt problēmas.
2. Tehnoloģiskais pamats (30%). Tas dod pārskatu par pieejamām, jaunām tehnoloģijām
specialitātē un to priekšrocībām, sniedzot arī to nākotnes attīstības vīziju. Šī grupa ir
saistīta ar zinātnisko pamatu.
3. Lietošanas iespējas un sistēmiskā domāšana (25%). Fundamentālas zināšanas,
prasmes, metodes, kā izmantot zināšanas praktiski, kā risināt problēmas; spēja redzēt
lietas kā vienotu veselumu, spēja domāt sistēmu līmenī.
4. Personīgo un biznesa spēju attīstība (15%). Metodikas, komandu darbs, projekti,
komerciālas situācijas, sarunas, prezentācijas. Šī prasmju un spēju grupa nav tikai
apskatāma atsevišķi, tā ir jāintegrē visos tehniskajos priekšmetos.
1. tabula. ELEKTRONIKAS studiju programmas salīdzinājums ar Carrer Space ieteikto.
2

G. Lapiņa, I. Slaidiņš. RTU Elektronikas profesionālās studiju programmas analīze un perspektīvā attīstība.
„Pētījumi pieaugušo pedagoģijā”. Redaktore T. Koķe. Latvijas universitāte, 2005. 77-87 lpp.
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Carreer Space
rekomendācijas
RTU Elektronikas
profesionālā studiju
programma
2006./2007. m. g.

Zinātniskais pamats un
Tehnoloģiskais pamats

Lietojumi un
sistēmiskā
domāšana

Personīgās
un biznesa
prasmes

Rūpniec.
prakse

Projekta
izstrāde
un vadība

60 %

25%

15%

3 mēneši

3 mēneši

60,6%

26,6%

12,8%

6 mēneši

5 mēneši

1. tabulā redzams ELEKTRONIKAS profesionālās studiju programmas salīdzinājums ar Career
Space rekomendācijām, ietverot visu studiju posmu no pirmā kursa (bakalaura studijas).
Analizējot iegūtos datus, redzams, ka studiju programmā sniegtā zinātniskā un tehnoloģiskā
pamata kopīgais apjoms atbilst Career Space rekomendācijām. Lietojuma un sistēmiskās
domāšanas kategorijas priekšmetu apjoms studiju programmā arī kopumā atbilst Career Space
rekomendētajam. Personīgo un biznesa prasmju kategorijā Elektronikas programmā ir nedaudz
mazāks īpatsvars personīgo prasmju attīstībai nekā Career Space rekomendācijās. Tomēr
skaitliskā ziņā šī atšķirība nav būtiska. Praksei un projektu izstrādei ir atvēlēts divreiz lielāks
laiks nekā Career Space rekomendācijā. Ņemot vērā, ka Career Space rekomendācijā ir sacīts
“vismaz 3 mēnešus”, tad ETF studenti iegūst divreiz vairāk laika nekā būtu minimālā prasība.
No programmu salīdzinājuma varam secināt, ka ELEKTRONIKAS profesionālās studiju
programmas saturs kvantitatīvi atbilst Career Space rekomendētajam, tātad atbilst Eiropas darba
devēju prasībām. Tomēr, ņemot vērā EKD modelēšanas rezultātus, ir jāpilnveido gan studiju
programmas saturs, gan studiju organizācija, metodika, materiāli tehniskie līdzekļi un
akadēmiskā personāla kvalifikācija.
2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā
RTU studentu studiju process ir veidots pēc kursu (semestru) principa ar noteiktiem studiju
plāniem. Profesionālās studiju programmas ELEKTRONIKA ietvaros studenti apgūst obligātos un
specializējošos, ekonomiskos un humanitāros priekšmetus. Inženierprogrammu priekšmetu
kopumu veido divu veidu tehniskie - programmas obligātie ( A daļa ) un ierobežotās izvēles ( B1
daļa) priekšmeti, ekonomisko priekšmetu izvēles ( B2 daļa ), humanitāro priekšmetu izvēles ( B3
daļa ) un brīvās izvēles priekšmeti ( C daļa ), kā arī prakse ( D daļa ) un gala pārbaudījums –
inženierprojekts ( E daļa ).
Studiju apjoms inženierstudiju sākumposmā - trīsgadīgo bakalaura programmā ir 122 KP,
kas tiek realizēts 3 gados, bet tieši inženierstudijas ilgst divus gadus un to apjoms ir 81 KP.
Sekojot elektronikas attīstības tendencēm pasaulē, lai stimulētu jauno tehnoloģiju
ienākšanu Latvijā, jaunākie sasniegumi elektronikā tiek atspoguļoti lekciju kursos.
Lai uzlabotu prakšu realizāciju studiju programmā, 2006. gadā tika realizēts ESF finansēts
projekts „Prakšu pilnveidošana RTU elektronikas II līmeņa profesionālajā studiju programmā„
(vadītājs G. Balodis).
ESF projekta „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu
ekonomikas veicināšanai Latvijā” ietvaros tika aktualizēts saturs 12 kursiem un tiem izstrādāts
e-studiju nodrošinājums, kā arī ELEKTRONIKAS studiju programmas vajadzībām tika adaptēts
inovāciju menedžmenta kurss.
Inovāciju menedžmenta kursa adaptācijas procesu vadīja Latvijas Tehnoloģiskā centra
speciāliste Gundega Lapiņa. Notika adaptētā inovāciju menedžmenta kursa izmēģinājums
2006./2007. mācību gada pavasara semestrī. Nodarbības tika plānotas vēlā pēcpusdienā (plkst.
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16.30), lai tajās varētu piedalīties pēc iespējas vairāk studentu. Kursā notika 6 lekcijas (Gundega
Lapiņa) un 9 nodarbības menedžmenta spēlei „Marketplace” (Vineta Tetere, LLU).
Pēc kursa izmēģinājuma tika veikta studentu aptauja. Kopumā kursa izmēģinājumā
piedalījās 53 studenti, bet aptaujas anketas aizpildīja 36. Kopumā studenti ir apmierināti ar kursa
saturu un norisi (68%), taču grūtības sagādāja tas, ka Marketplace spēle ir angļu valodā (35%),
pārāk maz laika tika dots (35%) un nodarbības notika pārāk vēlu (50%). Studenti atzīst, ka
guvuši izpratni par to, kas ir invovācija (67%), un prasmi strādāt komandā (58%).

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
Visām RTU inženierstudiju programmām priekšmetu sadalījumu reglamentē 2002. gada
2. aprīļa RTU Senāta lēmums “Par otrā līmeņa profesionālo studiju programmu struktūru”.
Atbilstoši šim lēmumam ir veidotas ELEKTRONIKAS (programmas) profesionālo studiju
programma ar priekšmetu grupu apjomu un attiecībām, norādītām 2. tabulā.
2. tabula. Studiju programmas priekšmetu grupu apjomi un attiecības
Programmas daļas
Obligātie priekšmeti
( A daļa)
Ierobežotā izvēle
( B1 daļa ),
Izvēle ekonomikā
( B2 daļa ),
Izvēle humanitārā
( B3 daļa )
Brīvā izvēle
( C daļa )
Praktiskais darbs
( D daļa )
Gala pārbaudījums
( E daļa )
Kopā

RTU Senāta
prasības

Inženieris elektronikā

KP

%

KP

>20

32

26

6

9

7

4

5

4

4

5

4

4

5

4

26

32

26

10

12

10

80

100

81

Inženiera profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda inženieru studiju programma,
jānostrādā prakse un publiski jāaizstāv inženierprojekts studiju virzienam atbilstošā Valsts
Eksaminācijas komisijā. Atbilstoši RTU Senāta lēmumam komisijas sastāvu veido nozarē
strādājošie inženieri no iestādēm, firmām un organizācijām. Inženierprojekta apjoms ir 10 KP.
ELEKTRONIKAS inženierstudiju programma sniedz iespējas noteiktā apjomā apgūt arī
ierobežotās izvēles neprofilējošos priekšmetus ( 3. tabula).
Priekšmetu grupas
Ekonomikas un vadības
Humanitārie / sociālie
Brīvā izvēle

3. tabula. Ierobežotās izvēles neprofilējošie priekšmeti.
Elektronikas inženieris pēc bakalaura
4 KP
4 KP
4 KP
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Nākošajā mācību gadā ESF projekta „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju
programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā” ietvaros paredzēts izstrādāt jaunu
profesionālā bakalaura studiju programmu, kurā, iespējams, nedaudz mainīsies studiju
priekšmetu grupu attiecības, taču būtiskas izmaiņas paredzētas priekšmetu saturā un studiju
procesa realizācijā.
3.1. Pasniegšanas metodes
Studiju procesā nepārtraukti tiek ieviesti moderni studiju materiāli un datorprogrammas,
jaunākie sasniegumi pedagoģijas metodikā un arī modernās tālmācības tehnoloģijas, piemēram,
e-studiju nodrošinājums kursiem Blackboard vidē. Daudzos priekšmetos tas notiek jau 4-5
gadus. Piemēram, Radiouztvērēju priekšmeta materiāli un diskusijas notiek Blackboard vidē,
priekšmetu Attēla pārraide un Mobilie sakari lekciju materiāli atrodami Blackboard virtuālās
universitātes vidē. Blackboard vidi izmanto arī pirmā kursa studentiem priekšmetos:
komercdarbība, ievads studiju nozarē, kā arī augstākajā matemātikā un fizikā.
Jau 2005. gadā veiktajā pētījumā sadarbībā ar LU doktoranti Gundegu Lapiņu par
ELEKTRONIKAS studiju programmas atbilstību rūpniecības vajadzībām un Career Space pasībām
(skatīt apakšnodaļu 2.2.) konstatēta nepieciešamība pilnveidot studiju procesu un ieviest
progresīvas pedagoģijas metodes. Rūpniecības eksperti uzsver, ka ļoti svarīgi, lai augstskolas
absolventiem būtu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas jaunu produktu izstrādē un
ieviešanā, tāpēc jāpilnveido studiju process jau bakalaura studijās, lai profesionālajā programmā
pēc bakalaura studijām sasniegtu nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni sekmīgam inženiera
darbam.
Turpinot pētījumus, tika formulētas prasības studiju prosesam un mācību metodikai, lai
sagatavotu inovatīvu elektronikas speciālistu3, kā arī plašākas rekomendācijas studiju procesa
pilnveidošanai4. Rakstu kopijas skatīt 3. pielikumā.
Galvenie secinājumi no šiem pētījumiem ir, ka inovācijas studiju programmā un studiju
procesā paaugstinās absolventu konkurētspēju darba tirgū. Inovatīvu speciālistu veidošanai
studiju programma jānodrošina ar modernu materiāli tehnisko bāzi, kā arī augsti kvalificētu
akadēmisko personālu, kas studiju procesā izmanto mūsdienīgus studiju materiālus un uz
studentu centrētu un inovāciju rosinošu mācību metodiku.
Studiju metodikai jānodrošina prasmju veidošanos, ko pieprasa darba tirgus. Studiju
metodikā jāietver pētnieciskas un praktiskas darbības. Pētījumi arī rāda, ka plašāk jāievieš uz
konstruktīvisma teorijām bazētas mācību metodes, kur studenti kopā ar pasniedzējiem aktīvās
studijās veido (konstruē) savu zināšanu un prasmju bāzi.
EKD modelēšanas metode ir pierādījusi savu efektivitāti. Tā veicina diskusiju starp
nozares ekspertiem un universitātes akadēmisko personālu un dod iespēju rast saskaņotus
risinājumus absolventu kvalifikācijas paaugstināšanā.
ESF projektu 2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007 “RTU Elektronikas
un telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana” un
2006/0257/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007
„Inovatīvi
risinājumi
RTU
Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā” ietvaros notika

3
G. Lapina, I. Slaidins. Innovation in Study Methodology for Enhancement of Competitiveness of the Graduates of
Electronics Study Program. International Scientific Conference. “Legal, political and economical initiatives towards
Europe of knowledge”. Kaunas (Lithuania).,27th of April, 2007.
4

I. Slaidins, M. Treijere. How to modify the study process in Electronics to fit the knowledge society needs?.
EAEEIE 2007 Conference. Prague, July 2-4, 2007.
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vairāki semināri par progresīvajām mācību metodēm, tehnoloģijām, kā arī Matlab un LabView
programmatūru izmantošanu.
Aktīvas studijas tiek veicinātas, ieviešot vairāk praktisku uzdevumu, laboratorijas darbu,
studiju darbu, kā arī stimulējot regulāru studiju darbu ar pašpārbaudes jautājumiem un testiem,
kontroldarbiem u.c. Semināru gaitā iegūtās zināšanas akadēmiskais personāls izmantoja, lai
pilnveidotu studiju procesu savos kursus, kuriem ESF projektu ietvaros tika izstrādāts e-studiju
nodrošinājums Blackboard studiju vidē.
Semināros par mācību metodiku sevišķi tika uzsvērta nepieciešamība katram kursam
formulēt mācību rezultātus (kursa beigās sasniedzamās zināšanas un prasmes), kas atvasināti no
studiju programmas kopīgiem mērķiem un uzdevumiem. Tad jāizstrādā tāda mācību metodika,
kas nodrošina šo zināšanu un prasmju sasniegšanu un tādi pārbaudījumi, kas nodrošina šo
sasniegto zināšanu un prasmju konstatēšanu.
Profesionālajā studiju programmā ELEKTRONIKA svarīga nozīme ir praksei uzņēmumā.
Prakšu pilnveidošanai ESF projekta 2005/0170/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0090/0007
”Prakšu pilnveidošana RTU Elektronikas II līmeņa profesionālajā studiju programmā” ietvaros
kopā ar firmu ekspertiem izstrādāti priekšlikumi prakšu efektivitātes paaugstināšanai un
papildināts nolikums par praksēm ELEKTRONIKAS studiju programmā.
Kopumā jāsaka, ka studiju procesa pilnveide norit veiksmīgi. Tiek apkopoti studentu
aptaujas materiāli par studiju procesu un iegūtā informācija izmantota analīzei par studiju
procesa kvalitātes uzlabošanos.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Pēdējos gados studiju programmas ELEKTRONIKA materiālais stāvoklis uzlabots, izmantojot
ESF finansējumu. Studiju programmas materiālās bāzes papildināšana un atjaunošana
turpināsies, izmantojot galvenokārt ESF projektu finansējumu.
2006./2007. mācību gadā pabeigti remonti mācību telpās Nr.203, 204, 209, 222, 225, 304, 405,
409, 410, 412, 413, 415, 416, 417, 422 (izmantojot ESF līdzfinansējumu). Izremontētajām
telpām ir iepirkts iekārtojums (mēbeles), datori un mēraparatūra:
• iepirkti datori (3 gab., galvenokārt kā papildinājumu Iespiedplašu automatizētas
projektēšanas laboratorijai);
• iepirkti multimetri GDM-8246 (18 gab., kursu „Elektrība un magnētisms” un
„Elektriskie mērījumi” vajadzībām);
• kursam „Materiālzinību pamati” ir iegādāti ciparu multimetri DVM645B1 (22 gab.)
un LCR mērītāji ELC-3131D (2 gab.);
• kursam „Elektroniskās aparatūras elektrobarošana” iegādāti barošanas avoti EL302D
(20 gab.);
• pētījumiem iegādāts Q-metrs MQ-1601 (Japāna, 1 gab.);
• iegādāta programmatūra (antivīrusu – 7 gab., Microsoft Office Pro 2003 Academic –
3 gab., Microsoft Visio Pro 2007 AE – 1 gab.).
• docētāju vajadzībām iegādāti 8 datori ( Capital E6400/1GB/2x80GB/DVD – RW),
10 19” monitori , 6 printeri
(HP Laser Jet 1022N) un 10 USP;
• laboratorijās izvietoti 10 ugunsdzēšamie aparāti;
• iegādātas MAT LAB licenzes 3 0 darba vietām.
•
•

Radiosistēmu laboratorijas telpa Āzenes ielā 12 – 415 apgādāta ar 3 jauniem datoriem
un atjaunotas mēriekārtas radiosistēmu laboratorijā. Osciloskopi Agilent 60 MHz 3
gab.;
atjaunota licence Ansoft programmatūrai - FHSS10 SAF lauku modelēšanai.
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•

•
•

Mācību un pētniecības vajadzībām izveidots robusto sakaru sistēmu modelēšanas
komplekss. Komplekss satāv no datora un programmatūras (LabView Modulation
Toolkit 3.0). Tas izmantojams bezvadu mobilo un portatīvo kumunikāciju standartu
802.11a/b/g/n, ZigBee (802.15.4), WiMAX (802.16) sistēmu modelēšanai.
Prezentāciju tehniskais nodrošinājums papildināts ar Dell Latitude D620 klēpjdatoru
un 3M PX5 multimēdiju projektoru.
ESF projekta 2006/0257/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007 „Inovatīvi
risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai
Latvijā” ietvaros kursu izstrādei tika īrēti 14 datori un tie nodoti pasniedzēju rīcībā.

ESF
projekta
2006/0247/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0061/0007
"RTU
inženierzinātņu studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošana ar
moderniem IKT risinājumiem" ietvaros tiks nodrošinātas videokonferenču iespējas no lekciju
auditorijas Āzenes ielā 12 – 105 uz RTU filiālēm Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī, izmantojot
TANDBERG 990 MXP videokonferenču tiltu un TANDBERG 770 MXP videokonferenču
iekārtas.
Izmantojot projekta “Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai” (līgums Nr.
2004/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1/0001/0002/0007)
līdzekļus,
elektrodinamikas
laboratorijas (422. telpa) aprīkojuma papildināšanai tika nopirkta “Rohde&Schwarz” firmas
rupora antena HF906 ar trijkāju HZ–1 (pirkuma cena - 3694.00 EUR).
PHARE projekta Nr. 2003/004-979-06-03 „Latvijas elektronikas un elektrotehnikas
nozares attīstība”
ietvaros ETF telpās Āzenes ielā 12 2006. gadā tiks izveidota
Elektromagnētiskās saderības (EMS) un elektrodrošības (ED) testēšanas laboratorija: uzstādīts
aprīkojums un veikta personāla apmācība. Mērīšanas kameras un aparatūras kopīgās izmaksas ir
apmēram 1 mlj. Euro. Elektromagnētiskās saderības un drošības centrs izveidots sadarbībā ar
rūpniecības asociāciju LEtERA un Ventspils pilsētas Domi.
Šajā mācību gadā papildināts arī Elektronikas studiju programmas nodrošinājums ar
metodiskajiem materiāliem. Lielākā daļa no šiem materiāliem izstrādāti ar ESF projektu atbalstu:
1. K. Tomariņš. Laboratorijas darbu apraksti kursā „Elektroakustikas”. Rīga, RTU,
34 lpp. (manuskripts)
2. A.Fiļipovs. Sagatavots laboratorijas darbs „Signālu modelēšana un apstrāde TV
kanālos (MATLAB, MATHCAD)” kursā „Datoru pielietojums inženieru darbā”.
7 lpp.
3. A.Fiļipovs. Prezentācijas pakete neklātienes nodaļas studentiem „Attēla pārraides
pamati”, 98 slaidi.
4. G. Balodis. Radiotehniskās sistēmas „Delta modulātora pētīšana SystemView vidē”,
Rīga, RTU, 6 lpp.
5. Analogās iekārtas – M.Strauts; Blackboard vidē.
6. Elektriskie mērījumi – V.Jurševičs; Blackboard vidē.
7. Elektrība un magnētisms – J.Grizāns, J.Jankovskis; Blackboard vidē.
8. Elektronu ierīces – A.Gulbis. Blackboard vidē.
9. Andrejs Strauts. E–studiju nodrošinājums “Elektrotehnikas teorētiskie pamati”
Blackboard vidē.
10. Viktors Zagorskis. Lekciju prezentāciju materiāli “Datormācībā” (tēma: “Tīkli, dati
un WWW lapas”). Blackboard vidē.
11. G. Balodis. RTS lekciju konspekts „Radiolokācijas pamati” Rīga, RTU, 79 lpp.
Blackboard vidē.
12. G. Balodis. RTS lekciju konspekts „Informācijas pārraide” Rīga, RTU, 71 lpp.
Blackboard vidē.
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13. G. Balodis. Mobilo sakaru lekciju konspekts „Mobilie sakari” Rīga, RTU, 10
prezetācijas Blackboard vidē.
14. V. Ņikitins. Radiolīniju projektēšana. E-studiju nodrošinājums kursam Blackboard
vidē.
Varam secināt, ka studiju programmas realizācijas resursi sekmīgi tiek papildināti un atjaunoti.
Liela nozīme šā procesa sekmīgā attīstībai ir finansējuma palielināšana izglītībai un ES fondu
līdzekļi.
3.3.

Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā

Pēdējos gados ir pieaudzis IZM finansējums zinātniskajiem pētījumiem, no ESF līdzekļiem
tiek atbalstīta doktorantūra, un izmantojam arī iespēju iesaistīties starptautiskos projektos. Tas
viss ļauj plašāk iesaistīt pētniecības darbos arī studentus.
Ar IZM atbalstu 2006. gadā tika realizēti 2 projekti:
• universitāšu pētniecības projekts U-7102 „Zināšanu pārvaldības koncepcija
Latvijas uzņēmumiem un organizācijām.” Vad. Dr.sci.ing. I. Slaidiņš. Šajā projektā
realizētas sadarbība starp ETF un DITF. No DITF projektā piedalījās maģistrantes
E. Grinberga, D. Limmane, doktorantūras studentes D. Apšvalka, A. Pozdņakova
un I. Galandere-Zīle. No ETF šajā projektā iesaistīts doktorantūras students B.
Žuga, un LU maģistrante M. Treijere.
• universitāšu pētniecības projekts R-7080 „Robustas daudznesēju tehnoloģijas
multimediju mobilajām komunikācijām”. Vad. Dr.sci.ing. A. Gulbis. Šajā projektā
piedalījās ETF studenti D. Kļaviņš, R. Sabulis, L. Vainovskis, J. Petrova,
doktorantūras studenti B. Žuga, A. Ruško, A. Sozontovs un LU maģistrante M.
Treijere.
Par pētniecības projektu rezultātiem sagatavotas publikācijas, par tiem ziņots konferencēs un
rezultāti izmantoti studiju darbos:
• Performance estimation for MIMO channel, G. Balodis, A. Sozontovs, B. Zuga, I.
Slaidins, Baltic Electronic Conference, Tallin, 2-4 October, 2006, pp. 141-144.
• Kā pašam izveidot bezvadu tīklu, J. Petrova, A. Ruško, A. Gulbis, Sakaru pasaule, 4(44),
2006, lpp. 78-80.
• RTU 48. Studentu zinātniskā konferencē Radioelektronikas sekcijā par labāko atzīts
Jūlijas Petrovas darbs “WLAN”. Vad. I. Slaidiņš.
• Studentu zinātniskajā konferencē piedalījās arī Renārs Sabulis. „ Uzlabotais OFDM” un
Dainis Kļaviņš. „MIMO-OFDM sakaru sistēmas”. Vad. I. Slaidiņš.
Visi pieminētie studenti izstrādāja un aizstāvēja bakalaura darbus par uzrādītajām tēmām.
Jūlija Petrova turpina studijas Dānijas Tehniskajā universitātē un Linards Vainovskis Brēmenes
universitātē ERASMUS apmaiņa sprogrammas ietvaros.
Studenti piedalās arī LZP grantu un pētniecības programmu realizācijā:
• Nr. 05.1638 '' Augstas ražības video plūsmas digitāla pārveidošana”, vad.
Dr.sci.ing. G.Balodis. Piedalās: A. Ruško, O. Ņikišins.
• RTU IZM grants Nr. 7213. Elektrotehnisko un elektronisko ierīču elektromagnētiskās
saderības metožu harmonizācija. vad. Dr.sci.ing. G.Balodis. Piedalās: A. Ruško, V.
Novikovs.
• Nr. 05.1646: “Radiofrekvenču elektronikas magnētiskie komponentu un materiālu
efektivitātes paaugstināšanas pētījumi”, vad. J.Jankovskis.
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•

Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvija atbilstoši
multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim (PUMPURS),
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038. Vad. I. Slaidiņš. Piedalās B. Žuga,
M. Treijere.
• Valsts pētījumu programmas Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze projekts nr. 5
- Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas. vad. Dr.sci.ing. G.Balodis. Piedalās: B.
Žuga, D. Truhanovs, A. Ruško, V. Novikovs.
ES FP6 infrastruktūras attīstības projektā “BalticGrid” par tīklveida skaitļošanas
(gridskaitļošanas) infrastruktūras izveido Baltijas valstīs iesaistīti studenti L. Cikovskis, J.
Kūliņš, Z. Strods un A. Šteinbergs. Par šī projekta tēmām bakalaura un maģistra darbus ir
aizstāvējuši:
• Jurijs Korjakins. Grid tehnoloģiju pielietojumi. Vad. I. Slaidiņš.
• Deniss Lukjanovs.Grid tehnoloģijas pielietojums. Vad. I.Slaidiņš.
Studentu pētnieciskais darbs tiek stimulēts arī ar firmu un mērķprogrammu atbalstu.
Firmas Samsung Electronics pārstāvniecība Rīgā jau trešo gadu izsludināja stipendijas fakultātes
bakalaura studiju programmu labākajiem absolventiem. SAF Tehnika piešķir stipendiju vienam
Elektronikas programmas studentam, vērtējot sekmes un izstrādāto zinātniskās un tehniskās
literatūras pārskatu par radiolīniju problēmām. Pirmo šādu stipendiju saņēma Mihals Pudžs.
Studentu iesaiste pētniecībā būtiski aktivizējusies kopš pieaudzis valsts budžeta
finansējums pētniecībai, kā arī iesaiste ES finansētajos pētniecības projektos. Cerēsim, ka šīs
tendences saglabāsies.
3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Būtiski ir palielinājusies studentu apmaiņa ar ES valstu universitātēm. Tagad vidēji 5-7
studenti gadā izmanto iespēju stažēties citās universitātēs. Bruno Žuga piedalījās Doktorantūras
vasarskolā: New Mobile and Wireless Communications: Technology and Market Construction,
Skagen, Denmark 2006.g. augustā (1 nedēļa). Doktorants Andris Ruško piedalījās seminārā
Turīnas universitātē un apguva pieredzi elektromagnētiskās testēšanas metožu izmantošanā.
ERASMUS apmaiņa sprogrammas ietvaros Jūlija Petrova turpina studijas maģistratūrā Dānijas
Tehniskajā universitātē un Linards Vainovskis maģistratūrā Brēmenes universitātē.
Ar katru gadu paplašinās starptautiskā sadarbība. Noslēgti Erasmus programmas
sadarbības un apmaiņas līgumi ar Kaseles universitāti (Vācija), Kavalas Tehnoloģisko institūtu
(Grieķija), Budapeštas Augstāko Tehnisko skolu (Ungārija). ERASMUS programmas ietvaros
2006. gada 12.– 16. decembrī fakultātē viesojās Georgios Tsirigotis (Grieķija) un nolasīja
lekcijas par tēmu „Control Engineering” angļu valodā.
Sadarbība ar ārzemju augstskolām notiek dažādu starptautisku projektu ietvaros:
• FP6 I3 BalticGrid. Piedalās I. Slaidiņš, O. Belmanis, L. Cikovskis, J. Kūliņš, Z.
Strods un A. Šteinbergs.
• FP6 STREP: Enhanced Learning Unlimited (ELU). Piedalās B. Žuga, I.Slaidiņš.
• EIE SURVEYOR: Reference Point for Electrical and Information Engineering in
Europe. Projekts Nr. 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP (2005 -2008 ).
Piedalās I.Slaidiņš, M. Treijere.
Gan akadēmiskā personāla pārstāvji, gan studenti piedalās starptautiskās konferencēs un
projektu pasākumos:
• G. Balodis, A. Sozontovs, B. Zuga, I. Slaidins. Performance estimation for MIMO
channel. The 10th Biennial Baltic Electronics Conference, Oct. 7-11, 2006, Tallinn,
Estonia. Tallinn Technical University.
•

A. Strazds, A. Kapenieks, B. Zuga, R. Gulbis, Piloting of EDUSA in non-linear
multimedia learning environments, Conference on Interactive computer aided
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learning (ICL 2006), Villach, Austria, September 26 - 28, 2006, CD-ROM, ISBN
3-89958-195-4, Kassel University Press.
•

Gundega Lapina, Juris Balodis, Bruno Zuga, Development of students’
understanding of innovation processes in universities: Enterprise Knowledge
Development (EKD) modelling results, proceeding of the conference Baltic
Dynamics 2006, Kaunas, Lithuania.
• J.Jankovskis. Complex permeability spectra of ferrites in the light of their
microstructure // Progr. of the IEEE ROMSC 2007, May 26 – 29, Iasi, Romania –
p. 34;
• Д.В.Степин. Исследование паразитных эффектов в импульсных DC/DC
преобразователях электрической энергии // Materials of 3-rd International
Young Scientist Conference, April 16 – 21, 2007. Sevastopol, SevNTU, 2007, p.
220.
• I. Slaidins. Building Grid in Latvia. Baltic Grid Project Open Day Conference and
AHM. Riga, October 4-6, 2006.
• IST 2006 Conference and Exhibition. Helsinki, November 21-23, 2006. Piedalījās
I. Slaidiņš, A. Gulbis, B.Žuga, L. Cikovskis, J. Kūliņš, Z. Strods.
• I. Slaidins. O. Belmanis. Baltic Grid for e-Science Development in Baltics.
SPANISH CONFERENCE ON E-SCIENCE GRID COMPUTING 2007. Madrid,
March 1-2, 2007.
• Baltic Grid Project Open Day Conference and AHM. Tallinn, May 15-17, 2007.
Piedalījās I. Slaidiņš, L. Cikovskis, J. Kūliņš, Z. Strods.
• EAEEIE 2007 Conference. Prague, July 2-4, 2007. Piedalījās I. Slaidiņš,
M. Treijere.
Pēdējos gados veidojas arī veiksmīga sadarbība ar Latvijas universitātēm un augstskolām.
Mūsu partneri BalticGrid projektā ir LU Matemātikas un Informātikas institūts. LU doktorante
Gundega Lapiņa (vad. profesore T. Koķe) savu pētījumu rezultātus par inovācijām izglītībā
aprobē Elektronikas studiju programmā. Gundega Lapiņa kopā ar Vinetu Teteri no Latvijas
Lauksaimniecības universitātes realizēja Inovāciju menedžmenta kursu.
Laba sadarbība izveidojusies ar Ventspils augstskolu. ESF projekta ietvaros tika izstrādāti
studiju materiāli 8 Elektronikas programmas kursiem iamantošanai RTU filiālē Ventspilī un
Ventspils augstskolā. Sadarbība ar Ventspils augstskolu notika arī PHARE projekta
Nr.2003/004-979-06-03 „Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstība” ietvaros.
Ventspils augstskola un Vidzemes augstskola ir mūsu partneri lietišķo pētījumu projektā
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038 „Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu
izstrādei Latvija atbilstoši multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim”
(PUMPURS).
Varam secināt, ka sadarbība ar citām augstskolām Latvijā un ārzemēs sekmīgi attīstās.
3.5. Sadarbība ar darba devējiem un absolventiem
Veidojas aktīvi kontakti ar firmām un citām organizācijām, kurās strādā ELEKTRONIKAS
programmas absolventi. Tādas ir SAF Tehnika, SIA Mikrotīkls, Arcus Elektronika, Radiotehnika
-RRR, Latvijas Radio un Televīzijas Centrs, Latvijas Radio un Latvijas Televīzija, Lattelekom,
Latvijas Mobilais Telefons, Tele2, Valsts elektrosakaru inspekcija, a/s “Alfa”, SIA “Hanzas
Elektronika”, datoru izplatītāji un ražotāji un daudzas citas.
Nozares eksperti no firmām tiek iesaistīti ESF projektu realizācijā, kuros paredzēts
pilnveidot ELEKTRONIKAS studiju programmu. N. Bergs un D. Liepkalns no SAF Tehnika, I.
Osmanis no Hanza Elektronika, V. Aišpurs no Arcus Elektronikas un vēl daudzi citi piedalījās
EKD modelēšanas semināros par studiju programmas un prakšu pilnveidošanu, izstrādāja
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priekšlikumus studiju satura un procesa pilnveidošanai, kā arī recenzēja akadēmiskā personāla
izstrādātos studiju materiālus.
ESF projekta 2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007 “RTU Elektronikas
un telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana” ietvaros
notika akadēmiskā personāla stažēšanās firmās, kas tika veiksmīgi realizēta ar firmu atbalstu.
Stažēšanās laikā notika diskusijas ar mūsu absolventiem, kuri strādā firmā, un saņemti ieteikumi
studiju satura un procesa pilnveidošanai.
ELEKTRONIKAS inženieru studiju programmu pamatā nodrošina RTU pasniedzēji. Daļu
specializētu izvēles priekšmetu pasniedz augstas kvalifikācijas speciālisti no ražošanas un
zinātniski pētnieciskām iestādēm, piemēram, G.Dziļums, J.Šīrs, A.Kamens, L.Zeikats.
Praktiskā darba iemaņu apgūšanai notiek sadarbība ar visas Latvijas elektroniskā
novirziena daudzveidīgām iestādēm un firmām (4. tabula).
4. tabula. ELEKTRONIKAS programmas studentu iespējamas prakses un darba vietas
SAKARU OPERATORIEM:
SAKARU APARATŪRAS
PIEGĀDĀTĀJIEM UN RAŽOTĀJIEM:

RADIO UN TELEVĪZIJAS RAIDOŠĀS
ORGANIZĀCIJĀM:
DATORU RAŽOTĀJIEM UN
PIEGĀDĀTĀJIEM:
CITIEM:

Lattelekom, Latvijas Mobilais Telefons, Tele2,
Radiokom, Balttranking;
DanLat, AvNet Baltronix, Belss, Latvijas
Universitātes Cietvielu Fizikas Instituts, r/a
Alfa, SAF Tehnika;
Latvijas Radio, Latvijas Televīzija, Baltkom
TV, Latvijas radio un televīzijas centrs;
Fortech, MA-1, VAR, Elva, IBM;
Latvenergo, Valsts elektrosakaru inspekcija,
CHD,
Hanzas
Elektronika,
Nacionālā
Aizsardzības akadēmija

Šie sadarbības partneri dod studentiem iespēju veikt praktizēšanos. Pēc praktizēšanās,
iespēju robežās, notiek publiska darba atskaišu aizstāvēšana ar firmas pārstāvju piedalīšanos. Tas
savukārt dod iespēju firmai veikt iespējamā darbinieka - studenta piemērotības pārbaudi un jau
apmācību “uz priekšu “ un nodrošināt studentu ar reālu diplomprojekta tēmu.
Katru gadu fakultātē tiek organizētas firmu prezentācijas Latvijas Radio dienas svinību
ietvaros (1. novembrī). Fakultātes jubilejas gadā (40 gadi) 2006. gada 1. novembrī SIA
Mikrotīkls izstrādātos un ražotos MikroTik maršrutētājus prezentēja Arnis Riekstiņš. Šajā pašā
pasākumā bija arī ADI firmas prezentācija (G. Dziļums). Firmu pārstāvji tiek aicināti arī pastāstīt
par biznesa plānošanu nozarē Komercdarbības kursa ietvaros.
Jau trešo gadu fakultātē notika Elektronikas olimpiādes pasākums un nozares uzņēmumos
(SIA „Hanzas Elektronika” Ogrē un LVRTC Zaķusalā) tika organizētas ekskursijas skolēniem olimpiādes dalībniekiem.
Gadu no gada paplašinās sadarbība ar nozares uzņēmumiem, kuros strādā mūsu absolventi.
Sadarbības varianti arī kļūst arvien daudzveidīgāki.

4. Vērtēšanas sistēma
Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos atbilstoši uzstādītajiem mērķiem bez
lekcijām ieviesti arī praktiskie darbi, laboratorijas darbi, kontroldarbi un studiju darbi. Tie kalpo
ne tikai priekšmeta apguvei, bet arī kā starpnovērtējums. Laboratoriju darbi, kontroldarbi un
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studiju darbi tiek novērtēti un studentam tie jāaizstāv, lai pierādītu apgūtās zināšanas un prasmes.
Parasti priekšmets beidzas ar eksāmenu vai ieskaiti.
Lai gan studentu zināšanu novērtēšanā būtiskākais ir zināšanu novērtējums eksāmenā,
daudzos gadījumos tiek ņemti vērā kontroldarbu, mājas darbu, nodarbību apmeklējuma,
laboratorijas darbu vērtējumi. Procentuāli šo kategoriju nozīme gala vērtējumā ir atšķirīga
dažādos mācību priekšmetos: eksāmens un kontroldarbi – 50-95%, projekti un mājas darbi – 3050%, darbs laboratorijā 15-45%, nodarbību apmeklējums 2- 5%. Studiju programmas
akreditācijas komisija 2004. gadā zināšanu un prasmju novērtēšanas metodes atzinusi par
atšķirīgām dažādiem pasniedzējiem, bet kopumā par profesionālām un sistemātiskām.
Studiju rezultāti Elektronikas studiju programmās tiek vērtēti saskaņā ar RTU Nolikumu
par eksāmenu kārtošanu bakalauru, inženieru un maģistru studijās (2001.g.25.VI.).
1. Studiju rezultātus vērtē ar ieskaiti vai atzīmi 10 baļļu sistēmā par eksāmenu.
2. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.
Profesionālo studiju programmas beidzas ar inženierprojekta izstrādi un aizstāvēšanu.
Lai noskaidrotu studentu viedokli par studiju programmu, tiek veiktas studentu aptaujas un
intervijas. Studenti vēlas uzlabot programmu saturu, nomainot humanitārās izvēles kursus ar
svešvalodas un citiem izvēles priekšmetiem. Kursu saturs tiek vērtēts kā apmierinošs vai labs, un
studenti vēlas uzlabot kursu programmu materiālo nodrošinājumu.
Veicot darba davēju aptaujas ESF projektu ietvaros, absolventu kvalifikācija tiek vērtēta kā
laba, bet pietrūkst sagatavotības risināt nozares praktiskos uzdevumus.
Valsts eksaminācijas komisija atzīst studentu teorētisko sagatavotību par labu, bet
praktisko sagatavotību par apmierinošu un labu.
Semināros par mācību metodiku ESF projektu ietvaros tika uzsvērta nepieciešamība
skaidri formulēt studentiem kursa beigās sasniedzamās zināānas un prasmes. Studiju procesa
laikā un beigās jābūt pārbaudījumiem, kas nodrošina šo sasniegto zināšanu un prasmju
konstatēšanu. Diemžēl agrāk ne visos mācību priekšmetos tas tika ievērots.

5. Studenti
Elektronika kalpo par bāzi ne tikai datortehnikai un telekomunikācijām, kuru attīstību
nosaka elektronikas komponentu progress, bet arī daudzām citām nozarēm. Tāpēc sekmīga valsts
ekonomiskā attīstība nav iedomājama bez elektronikas speciālistiem.
Studenti ir viens no būtiskākiem faktoriem programmas attīstībā. Studentu piesaistīšanai tiek
veltīta aizvien lielāka vērība. Bez atvērto durvju dienām RTU un fakultātē, ar piedalīšanos
izstādēs un ar reklāmas bukletiem, tiek veikti arī citi propagandas pasākumi.
Studentu atsauksmes par programmu kopumā ir labas. Tādas ir arī absolventu un darba devēju
atsauksmes. Uzņemto studentu skaits Elektronikas studiju programmā pēdējos gados ir pieaudzis
un stabilizējies, bet mācību gada beigās pēdējā gadā novērojams samazinājums (1. attēls).
2006./2007. mācību gada beigās ELEKTRONIKAS programmā pavisam, skaitot no pirmā
kursa, mācās 155 studenti, bet 2. līmeņa profesionālā inženiera programmā ELEKTRONIKA mācās
16 studenti. Būtiskas studentu skaita izmaiņas profesionālajā studiju programmā nenotiek.
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1. attēls. Studentu skaits ETF un programmā Elektronika
Tas saistīts ar lielo studentu atbirumu pirmajā un otrajā kursā. Sliktā iepriekšējā sagatavotība
matemātikā un fizikā sagādā lielas grūtības sekmīgi apgūt šos kursus RTU. Bez tam materiālie
apstākļi spiež studentus strādāt, lai sagādātu iztikas līdzekļus, tāpēc laika studijām atliek mazāk.
Regulāri notiek anonīmas studentu aptaujas par studiju procesu un ar rezultātiem tiek
iepazīstināti priekšmetu pasniedzēji. Ar studentiem notiek arī individuālas diskusijas par
problēmām studiju procesā un iespējamiem risinājumiem. Pasniedzēji veic studentu aptaujas gan
par savu priekšmetu, gan par iepriekšējiem studiju priekšmetiem. Izmantojot virtuālās studiju
vides iespējas studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties brīvā diskusijā par studiju procesu,
problēmām un risinājumiem. Vienas šādas diskusijas pieraksts atrodams 4. pielikumā.
ESF projektos uzsvars tiek likts arī uz studiju procesa kvalitātes uzlabošanu, kam vajadzētu
atspoguļoties arī pārbaudījumos. Ļoti svarīgi ir veikt studiju rezultātu statistisko analīzi un sekot
līdz sekmības rādītāju tendencēm saistībā ar izmaiņām studiju procesā. Elektrotehnikas
teorētisko pamatu (ETP) kursā tika pilnveidota metodika, izstrādāts un ieviests e-studiju
nodrošinājums ar pašpārbaudes testiem, mājas uzdevumiem Blackboard vidē. Salīdzinot
eksāmena rezultātus ETF kursā 2006. gadā (pirms izmaiņām) un 2007. gadā (ar jaunu metodiku
un e-studiju nodrošinājumu), varam secināt, ka vidējā atzīme pieauga no 4,63 līdz 5,50. Atzīmju
sadalījums ETF eksāmenā parādīts 2. attēlā
Eksāmena atzīmju sadalījums ETP (%)
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2. attēls. Atzīmju sadalījums eksāmenā Elektrotehnikas teorētisko pamatu kursā pirms
(2006) un pēc e-studiju nodrošinājuma ieviešanas (2007).
Līdzīgi arī matemātikā pēc e-studiju nodrošinājuma ieviešanas studentu sekmība uzlabojās,
taču kopumā tā tomēr ir neapmierinoša.
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Elektronikas nozare sabiedriskajā telpā netiek bieži pieminēta un reklamēta, tāpēc daudz
populārāka studiju programma ir, piemēram, telekomunikācijas, jo bieži sastopamas Lattelecom,
LMT, Tele 2, un Bite reklāmas.
Pieprasījums pēc Elektronikas speciālistiem pieaug. Ar pašreizējo studentu skaitu augošo
pieprasījumu aizpildīt nav iespējams. Pēc veiktās E&E nozares aptaujas datiem5 elektronikas
inženieru pieprasījums nākotnē pārsniegs telekomunikāciju inženieru pieprasījumu 3-4 reizes
(sk. 3. Attēlu) Lai tikai nodrošinātu pašreizējo pieprasījuma līmeni, nepieciešams būtiski
palielināt studējošo skaitu ELEKTRONIKAS bakalauru un inženieru programmās.

3. attēls. Elektronikas un citu speciālistu prognozētais pieprasījums darba tirgū.
Studiju programmas reklāmai tiek izmantoti materiāli par Elektronikas studiju programmu
un darba iespējām pēc inženieru kvalifikācijas iegūšanas. Tos izplata skolās, bakalauru
programmā studējošiem un citiem interesentiem. Bez tam regulāri piedalāmies izstādēs, tādejādi
popularizējot savu studiju programmu. Ļoti populāra ir izstāde “Skola”, kuru apmeklē liels skaits
skolu absolventu.
Informāciju par studiju programmām publicējam laikrakstos „Latvijas Avīze”, rajonu
avīzēs un izglītības piedāvājuma katalogos “Izglītības ceļvedis” un “Augstākā izglītība Latvijā
un ārzemēs”. Ar SAF Tehnika atbalstu tika izveidots arī neliels videoklips (Vides filmu studija),
kuru demonstrēja Latvijas Televīzija. Sižetu par ETF studiju programmās uzņēma un
demonstrēja programmā LTV-7.
Ziņas par studijām interesenti var atrast arī fakultātes mājas lapā Internetā
http://www.etf.rtu.lv. Mājas lapa tiek nepārtraukti papildināta un atjaunota. Tajā atspoguļojam
notikumus no studentu dzīves (fukšu balle, sporta diena, studentu zinātniskā konference u.c.).
Mājas lapā elektronikas popularizēšanai tiek ievietota aktuālā informācija par notikumiem
Latvijā šajā nozarē.
Fakultātē rīkojam pasākumus ar elektronikas un telekomunikāciju firmu vadošo speciālistu
piedalīšanos un tehnikas demonstrācijām. Fakultātē 2004. gada 1. novembrī notika gadskārtējais
pasākums veltīts ETF 40 gadu jubilejai un Latvijas Radio dienai „Elektronikas un
telekomunikāciju tehnoloģijas zināšanu ekonomikai”. Tajā piedalījās fakultātes studenti un
akadēmiskais personāls. Pasākumu atklāja dekāna G. Baloža ar stāstījumu par fakultātes vēsturi.
Savus uzņēmumus un to panākumus prezentēja A. Riekstiņš (SIA Mikrotīkls) un G. Dziļums
(SIA ADI). Pasākums izraisīja lielu interesi studentu vidū.

5

ESF projekts Nr. VPD1/ESF/NVA/04/APK/3.1.5.2./0009/1 „Rekomendācijas un darbības plāns augsti kvalificētu
cilvēkresursu trīkuma novēršanai Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozarē”.
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Katru gadu pavasarī notiek arī atvērto durvju dienas, un apmeklētāju skaits nepārtraukti
pieaug. Visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar fakultātes laboratorijām un saņemt
nepastarpinātu informāciju par studiju programmas īpatnībām.
Lai informētu par iespējām studēt RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē (ETF)
un ieinteresētu skolēnus pievērsties šai ļoti mūsdienīgajai specialitātei, jau trešo gadu
organizējām Elektronikas olimpiādi skolēniem. Informācija tika ievietota ETF mājas lapā un tika
apmeklētas arī vairākas skolas.
Reģistrēšanās dalībai olimpiādes pasākumos sākās 2007. gada 14. aprīlī caur ETF mājas
lapu (www.etf.rtu.lv) un turpinājās līdz pat 25. aprīlim.
Olimpiādes pirmais posms sākās 25. aprīlī un notika virtuālajā vidē (internetā) līdz 9.
maijam, tā laikā 60 skolēni piedalījās diskusijās, veica noteiktus uzdevumus un testus.
Pēc pirmā posma rezultātu apkopošanas un publicēšanas internetā (www.etf.rtu.lv) 22
skolēni tika aicināti uz olimpiādes otro posmu 11., 12. maijā Elektronikas un telekomunikāciju
fakultātē klātienē. Pēc uzdevumu risināšanas notika ekskursijas uz SIA Hanzas Elektronika un
Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centru Zaķusalā. Elektronikas olimpiādes pasākumos aktīvi
piedalās arī fakultātes studentu pašpārvalde un organizē izklaides pasākumus olimpiādes
dalībniekiem. Olimpiādes laikā notika arī olimpiādes dalībnieku izgatavoto radioelektronikas
ierīču izstāde, kuru ETF telpās organizēja Skolēnu Pils un tajā piedalījās arī viesi no Lietuvas.
Olimpiādes uzvarētāji un labāko darbu autori tika apbalvoti.
Elektronikas olimpiādes pasākumu ietvaros notika efektīva Elektronikas studiju
programmas reklamēšana.
Notiek arī reflektantu aptauja, lai noskaidrotu, kur iegūta informācija par studiju
programmu un motivācija studiju programmas izvēlei (skatīt 5. pielikumu).
Pamatā informāciju par studiju programmām skolu absolventi iegūst internetā, atvērto
durvju dienās un no draugiem. Tas nozīmē, ka ļoti svarīgi uzturēt aktuālu fakultātes mājas lapu.
Atvērto durvju dienās ne visi nokļūst līdz fakultātei, tāpēc ļoti svarīgi izplatīt fakultātes bukletus
Kaļķu 1. Anketās parādās arī piezīme, ka draugs jau studē fakultāte vai atnācu studēt, jo draugs
izvēlējās šo programmu.
Vairums studentu (70 - 80%) motivējuši programmas izvēli ar perspektīvām nākotnē, ar
interesi par šo nozari un, ka tajā ir nodrošinātas labas iespējas darba tirgū. Sevišķi jāuzsver tas,
ka studiju programma atbilst studenta interesēm atzīmēts ap 70% atbilžu. Tā ir ļoti svarīga
motivācija sekmīgām studijām.
Redzam, ka studiju programmas reklāmas pasākumi ir efektīvi, jo pieaug konkurss uz
studiju programmu ELEKTRONIKA. Vairāk kā 90 procenti no 1. kursā uzņemtajiem studentiem bija
izvēlējušies programmu ELEKTRONIKA kā pirmo prioritāti. Tas nozīmē, ka studiju programmas
izvēle ir bijusi ļoti motivēta.

6. Akadēmiskais personāls
Studiju procesa nodrošināšanā piedalījās pilnas slodzes:
2 habilitētie zinātņu doktori ( J.Jankovskis, J. Ziemelis);
9 zinātņu doktori (E.Beķeris, G.Balodis, J.Grēve, A.Gulbis, V.Jurševičs, P.Misāns, A.Strauts ,
I.Slaidiņš, M.Zeltiņš,);
4 docētāji bez zinātniskā grāda (K.Brīvkalns, A.Pakalns, J.Barloti, A. Fiļipovs);
1 lektors un asistents bez zinātniskā grāda ( D.Puriševs).
Studiju procesa nodrošināšanā piedalās daļas slodzes:
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6 zinātņu doktori (G.Āboltiņš-Āboliņš, V.Bērziņš, J.Semeņako, K. Tomariņš, V. Ņikitins
A.Vītols);
6 docētāji bez zinātniskā grāda (A.Ozoliņš, M.Strauts, J.Šumahers, G. Dziļums, J. Šīrs,
A.Kamens, L.Zeikats)
Jāatzīmē arī tas, ka pieaudzis doktorantu skaits studiju programmā un daži no viņiem jau
aktīvi iesaistījušies studiju procesa realizēšanā (T. Solovjova, G. Valters, M Tērauds). Tas
nozīmē, ka notiek pakāpenisks akdēmiskā personāla atjaunošanās process, lai gan lēns, bet tomēr
cerīgs.
Pasniedzēji, kuri studiju procesā piedalās uz daļu slodzes veido RTU saiti ar dažādām
elektronikas pielietojumu sfērām Latvijā un viņu pasniegtie studiju priekšmeti parasti ir saistīti ar
profesionālās darbības virzienu pamatdarbā.
RTU pasniedzēji, kuri nodrošina ELEKTRONIKAS studiju programmu, ir kvalificēti
speciālisti elektronikas nozarē. Vairums pasniedzēju paralēli savam pamatdarbam - lekciju
lasīšana un nodarbību vadīšana inženieru studiju programmu studentiem - piedalās zinātnisko
darbu izstrādē vai strādā par ekspertiem un konsultantiem firmās.
Kvalifikācijas līmenis galvenokārt tiek nodrošināts ar zinātnisko darbu un dalību
starptautiskos projektos. Vairāki pasniedzēji ir starptautisku profesionālu organizāciju (IEEE,
EAEEIE u.c.) biedri, kā arī Latvijā darbojošos profesionālo organizāciju biedri. Moderno
datortehnoloģiju izmantošana pētniecības darbā un studiju priekšmetos ir garants nepieciešamā
līmeņa uzturēšanai.
Zinātniskās darbības materiālo pamatu institūtā veido LZP finansētu pētniecības projektu
izstrāde. Institūts veic sekojošu LZP, IZM, ERAF finansētu pētniecības projektu izstrādi:
1. Nr. 05.1646: “Radiofrekvenču elektronikas magnētiskie komponentu un materiālu
efektivitātes paaugstināšanas pētījumi”, vad. J.Jankovskis.
2. IZM-RTU projekts „Robustas daudznesēju tehnoloģijas multimediju mobilajām
komunikācijām” – vad. A. Gulbis.
3. Semeņako J. (līdz 07.12.2006 Ziemelis J.): LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts
Nr. 05.1662 “Mikroviļņu izplatīšanās problēmas telpās”
4. Nr. 05.1638 '' Augstas ražības video plūsmas digitāla pārveidošana”, vad. Dr.sci.ing.
G.Balodis. Finansējuma apjoms Ls 3305. Piedalās: Andris Ruško, Oļegs Ņikišins.
5. RTU IZM grants nr. 7213 Elektrotehnisko un elektronisko ierīču elektromagnētiskās saderības
metožu harmonizācija 20000 Ls..
6. Valsts pētījumu programmas Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze projekts nr. 5 - Jaunas
elektronisko sakaru tehnoloģijas – 118600 Ls.
7. Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvija atbilstoši multimediju,
telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim (PUMPURS),
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038. Vad. I. Slaidiņš, piedalās G. Balodis, G.
Lauks, B. Žuga, M. Treijere.
8. IZM finansētais universitāšu pētniecības projekts U-7102 „Zināšanu pārvaldības koncepcija
Latvijas uzņēmumiem un organizācijām.” Vad. Dr.sci.ing. I. Slaidiņš.
Tiek veikti arī zinātniskie līgumdarbi un starptautiskie projekti:
1. A.Gulbis piedalās FP6 projektā „Increasing Trust and Confidence of Consumers in
the Information Society (ConsTrast), EU contract number 30-CE-0033938/00-70).
2. EIE SURVEYOR: Reference Point for Electrical and Information Engineering in
Europe. Projekts Nr. 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP (2005 -2008 ).
Piedalās I.Slaidiņš, M. Treijere.
3. Projekts FP6 STREP: Enhanced Learning Unlimited (ELU). (2006-2008). Piedalās B.
Žuga, I.Slaidiņš.
4. FP6 I3 Baltic Grid (BG). (2005 – 2008). Projekta vadītājs RTU I. Slaidiņš.
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Daudzi pasniedzēji pēdējos gados ir publicējuši savus darbus starptautiskos zinātniskos
izdevumos un uzstājušies ar referātiem starptautiskās konferencēs.
Katru otro gadu tiek organizētas starptautiskas zinātniskās konferences par Elektronikas un
Telekomuniokāciju tematiku. Tāda atkal notiks 2007. gada rudenī (oktobrī) RTU 48.
starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros. Tāpat kā agrāk īpaši tiks atbalstīta doktorantūras
studentu piedalīšanās un to zinātnisku pētījumu rezultātu publicēšana.
Pagājušajā studiju gadā pasniedzēji piedalījās ES finansētā kompetences paaugstināšanas
projektā. ESF projekta Nr.2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007) ietvaros
„RTU Elektronikas un telekomunikācijas fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču
paaugstināšana” notika metodiskie semināri (kursi), svešvalodas prasmju pilnveidošana un
stažēšanās nozares uzņēmumos:
• Angļu valodas prasmes pilnveidoja (23 stundas): T. Solovjova, V.Jurševičs, M.Strauts, D.
Puriševs, K. Brīvkalns, G. Dziļums, M. Zeltiņš, A. Filipovs, I. Slaidiņš, P. Misāns, J.
Jankovskis, E. Beķeris.
• I. Slaidiņš un B. Žuga vadīja mācības ETF akadēmiskajam personālam par e-studiju
metodiku un tehnoloģiju kursā „E-studiju metodika un tehnoloģija” (24 stundas) .
Piedalījās: V.Jurševičs, M.Strauts, D. Puriševs, K. Brīvkalns, G. Dziļums, M. Zeltiņš, A.
Filipovs, G. Balodis, P. Misāns, J. Jankovskis, E. Beķeris.
• I. Slaidiņš, M. Zeltiņš un L. Vainovskis vadīja LabView studijas (10 stundas). Piedalījās:
T. Solovjova, V.Jurševičs, M.Strauts, D. Puriševs, K. Brīvkalns, G. Dziļums, M. Zeltiņš,
A. Filipovs, P. Misāns, J. Jankovskis, E. Beķeris.
• P. Misāns un G. Valters vadīja Matlab studijas (24 stundas). Piedalījās: T. Solovjova,
V.Jurševičs, M.Strauts, D. Puriševs, K. Brīvkalns, G. Dziļums, M. Zeltiņš, A. Filipovs, P.
Misāns, J. Jankovskis, I. Slaidiņš, E. Beķeris.
ESF projekta “RTU ETF akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana” (projekts
Nr.2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007) ietvaros nozares uzņēmumos
stažējās:
1. AS SAF Tehnika – 240 stundas:
Kārlis Brīvkalns, Elmārs Beķeris, Ilmārs Slaidiņš, Guntars Balodis.
2. SIA Hanzas Elektronika – 240 stundas:
Dmitrijs Puriševs, Jānis Jankovskis, Māris Zeltiņš
3. SIA Arcus Elektronika – 240 stundas:
Pēteris Misāns, Guntars Dziļums
4. VAS Latvijas Valsts Radio un Televīzijas Centrā – 240 stundas:
Tatjana Solovjova, Aleksandrs Fiļipovs
I. Slaidiņš piedalījās RTU metodiskajā seminārā 2007. gada 3. aprīlī ar prezentāciju par tēmu “Estudiju platforma RTU: ieviešanas gaita, novērojumi un pārdomas”.
I. Slaidiņš un M. Treijere piedalījās EAEEIE (European Association for Education in Electrical
and Information Engineering ) konferencē Prāgā par tēmu How to modify the study process in
Electronics to fit the knowledge society needs?. EAEEIE 2007 Conference. Prague, July 2-4,
2007.
Fakultātes akadēmiskais personāls ir ļoti intensīvi strādājis savas kvalifikācijas pilnveidošanā
izmantojot pētniecības projektu un ESF projektu finansējumu. Gan pētījumos iegūtie rezultāti,
gan metodiskajos semionāros gūtās zināsānas un prasmes tiek realizēta studiju satura un procesa
pilnveidošanai.
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7. Pašnovērtējums
7.1 Kopējā situācijas analīze
Studiju programma ELEKTRONIKA un tās profesionālo studiju daļa sekmīgi attīstās. Profesionālā
studiju programma 2004. gadā tika atkārtotai akreditācijai un akreditēta uz 6. gadiem.
Atkārtotajā ekspertīzē norādīts, ka īsā laikā (2 gados) sasniegts pārsteidzoši daudz studiju
programmas pilnveidošanā un likvidēti galvenie trūkumi. Tai pašā laikā eksperti aizrāda, ka būtu
nepieciešama studiju programmas kursu revīzija atbilstoši mainīgajām prasībām nozarē.
Joprojām laboratoriju bāze in informācijas – mācību līdzekļi būtu jāpapildina un jāatjauno,
aktīvāk jāveic pētniecības darbs.
Šajā pašnovērtējuma ziņojumā parādīts, ka panākts būtisks progress, lai minētos trūkumus
likvidētu. Aktivizējies pētnieciskais darbs (nācis klāt arī finansējums), paplašinās starptautiskie
kontakti un dalība dažādos projektos. Notiek studentu zinātnisko darbu konferences, katru gadu
iznāk RTU zinātnisko rakstu krājums par nozares tematiku, katru otro gadu notiek starptautiskas
konferences (RTU konferences ietvaros).
Sekmīgi veikti ar ELEKTRONIKAS studiju programmas attīstību saistīti telpu labiekārtošanas
darbi un tiek atjaunots laboratoriju aprīkojums. Realizēti vairāki ESF un ERAF projekti, kuru
ietvaros uzsākta studiju programmas un studiju procesa pilnveidošana, uzlabota prakšu
realizācija un nodrošināta akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana.
7.2 SVID analīze
Profesionālās studijas RTU programmā Elektronika ļauj sasniegt noformulētos mērķus
inženiera studijās. ELEKTRONIKAS programmas turpmākā attīstība lielā mērā ir atkarīga no
kopējās ekonomiskās situācijas valstī. Savukārt, tieši elektronikas nozares uzplaukuma
veicināšana var dot lielu ieguldījumu valsts attīstībā. Neskatoties uz nelabvēlīgo situāciju šobrīd,
elektronikas speciālisti Latvijā ir vajadzīgi un nākotnē būs vēl vairāk vajadzīgi. Tāpēc jāturpina
speciālistu sagatavošana programmā ELEKTRONIKA, ievērojot gan nozares pašreizējo stāvokli, gan
tās attīstības perspektīvas Latvijā.
Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus, var izdarīt stāvokļa analīzi
programmā. Stāvokļa analīze konspektīvā veidā ir sniegta SVID 5.tabulā.
5. tabula.
Stiprās puses
Ir pieredzējuši un kvalificēti mācību spēki;
Studiju procesā ieviesta e-studiju metodika un
tehnoloģija
Absolventi darba tirgū ir konkurētspējīgi;
Labs nodrošinājums ar informācijas resursiem;
Sekmīgi tiek piesaistīts ES fondu finansējums.

Iespējas
Pieaug elektronikas inženieru pieprasījums
darba tirgū;
Elektronikas nozare strauji attīstās Latviā un
citur pasaulē;
Labas atsauksmes no absolventiem un darba
devējiem;
Veidojas laba sadarbība ar darba devējiem

Vājās puses
Programma joprojām nav populāra
vidusskolu absolventu vidū;
Maz jaunu pasniedzēju;
Laboratoriju aparatūra ir novecojusi;
Maz studentu izvēlas profesionālās
studijas;
Starptautiskā studentu un pasniedzēju
apmaiņa ir vāja, lai gan uzlabojas.

Riski
Neizdosies piesaistīt jaunus
kvalificētus (Dr.Sc.) pasniedzējus;
Neizdosies nodrošināt sabiedrības
informētību par nozares perspektīvām;
Reflektanti joprojām būs slikti
sagatavoti eksakto zinātņu jomā;
Nebūs motivētu un spējīgu studentu
pietiekošā skaitā.
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8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai
SVID analīze kalpo par pamatu programmas attīstības virzienu noteikšanai. Sevišķa vērība tiek
pievērsta vājo pušu problēmu risinā;sanai un iespējamo risku mazināšanai:
1. Dažādiem līdzekļiem jāturpina veikt studiju programmas un nozares propaganda, lai
piesaistītu motivētus un spējīgus studentus (reklāmas, Elektronikas olimpiāde, braucieni
uz skolām, sadarbība ar fizikas skolotājiem u.c.).
2. Ja izdosies panākt spējīgu studentu piesaisti (1. punkts), tad palielināsies doktorantu
skaits, kuri turpmāk kļūs par jaunajiem pasniedzējiem. Palielināsies arī studentu skaits
profesionālajā studiju programmā.
3. Jāanalizē un jāpilnveido studiju process pirmajos kursos, lai samazinātu atbirumu un tā
kompensētu daudzu reflektantu slikto sagatavotību un nodrošinātu pietiekošu studentu
skaitu profesionālajā studiju programmā pēc bakalaura studijām.
4. Jāturpina realizēt ESF projektus un jāveido jaunus projektus ES fondu līdzekļus piesaistei
studiju satura, procesa un materiālās bāzes attīstībai.
5. Jāstimulē starptautiskie kontakti un apmaiņa, kā arī jāturpina tālāk attīstīt jau uzsākto
veiksmīgo sadarbību ar nozares uzņēmumiem un citām Latvijas augstskolām.

Programmā 2006./2007. mācību gadā veikti plaši pasākumi studiju programmas satura un
studiju procesa pilnveidošanā ESF projektu ietvaros.
Pagājušajā gadā izvirzītie uzdevumi
Jāsekmē akadēmiskā personāla atjaunošanas
process. Šai nolūkā jāpalielina doktorantu
skaits Elektronikas studiju programmā un
jāuzlabo esošo doktorantu darba efektivitāte.
Tas tagad ir pilnīgi reāli, jo palielinājies
finansējums zinātniskajiem pētījumiem gan no
valsta budžeta, gan ES fondiem
Jāturpina pilnveidot sadarbību ar nozares
uzņēmumiem. Jau tagad kopīgi uzsākti dažādi
projekti (prakses, olimpiāde, Phare u.c.) un
vairāki iesniegti apstiprināšanai. Arī no
uzņēmumuem varētu piesaistīt mācību
procesam gados jaunus speciālistus par
atsevišķām aktuālām nozares tēmam.
Jāturpina attīstīt studiju un pētniecības
materiālā bāze izmantojot ESF finansējumu un
arī uzņēmumu atbalstu.

Sasniegumu komentāri
Doktorantu skaits studiju programmā ir jau
nedaudz palielinājies un daži doktoranti jau
piedalās studiju prosesā. Tas nozīmē, ka
akadēmiskā personāla atjaunošanas process
notiek.
Apstiprināti un tiek realizēti ESF projekti,
kuros kā sadarbības partneri un eksperti
darbojas nozares uzņēmumi. Jau EKD
modelēšanas seminārā apspriestas tēmas, kuras
varētu studiju procesā varētu nodrošināt firmu
pārstāvji.
Tiek realizēti ESF, ERAF, LZP un IZM
finansēti projekti, kuru ietvaros notiek
pētniecības un studiju materiālās bāzes
papildināšana un atjaunošana.

Jāpilnveido studiju procesa metodika un ESF projekts ir saņēmis finansējumu un jau
jāuzlabo kvalitāte, izmantojot modernās notiek tā realaizācija, kas atspoguļots
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pedagoģijas metodes un tehnoloģijas. Tas pašnovērtējuma ziņojumā.
palielinās arī studiju pieejamību strādājošiem,
reģionos un radīs tālākizglītības iespējas. Ja
tiks apstiprināts ESF projekts par studiju
programmas
Elektronika
pilnveidošanu
„Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju
programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai
Latvijā”, tad tas būtiski sekmēs studiju procesa
un programmas satura pilnveidošanu.
Jāturpina studiju programmas propagandas un Turpinām realizēt Elektronikas olimpiādes
profesionālās orientācijas pasākumi.
pasākumus un citus propagandas pasākumus
ESF projektu ietvaros.
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.

Dalība
starptautiskos
projektos
paplašinās, bet lielā darba apjoma dēļ ESF,
ERAF un citos projektos stažēšanās citu valstu
augstskolās šobrīt nav realizējama. Tā vietā
notikusi stažēšanās nozares uzņēmumos.

Studiju programma turpina sekmīgi pinveidoties gan satura, gan realizācijas procesa ziņā. To
sekmē finansējuma pieaugums izglītībai un zinātniskiem pētījumiem no valsts budžeta un ES
fondiem.
Turpinās pētījumi par pedagoģiskām inovācijām studiju programmā (LU doktorante G.
Lapiņa) un to rezultāti tiek izmantoti studiju procesa pilnveidošanā.
Nākošajās gadā turpināsim attīstību stratēģisko mērķu sasniegšanai:
studiju procesa pilnveidošanu,
akadēmiskā personāla papildināšanu un atjaunināšanu,
auditoriju un laboratoriju atjaunošanu,
sadarbības attīstību ar partneriem Latvijā un ārzemēs,
studiju programmas un nozares popularizēšanu.
Turpināsim efektīvi izmantot ES Sociālā Fonda finansējumu infrastruktūras, studiju
programmu, kā arī akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanai.
Turpināsim studiju programmu reklamēšanu, sadarbojoties ar firmām un citiem partneriem.

•
•
•
•
•

Pašnovērtējuma ziņojumu sagatavojis Radioiekārtu katedras vadītājs Ilmārs Slaidiņš.

Studiju programmas ELEKTRONIKA direktors:
Profesors Jānis Jankovskis
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Pielikumi
1. Pielikums. EKD modelēšanas rezultāti
EKD modelēšanas sesijas sākumā tika izstrādāts mērķu modelis. Projekta mērķis ir izstrādāt
Latvijas elektroniskās rūpniecības prasībām un starptautiski atzītām rekomendācijām atbilstošus
Elektronikas studiju programmas kursu moduļus un uzlabot programmas realizāciju kopumā.
Šajā modelēšanā bija paredzēts izanalizēt un apkopot rūpniecības vajadzības attiecībā uz
elektronikas inženieru kvalifikāciju. Gala rezultātā tiks formulētas prasības studiju programmai
un atsevišķiem programmas moduļiem.
Kā galvenais modelēšanas mērķis tika izvirzīts mērķis – „Radikāli mainīt- uzlabot Elektronikas
studiju programmu”, zem kura tika noformulēti 2 apakšmērķi – „Noskaidrot kādam ir jābūt
absolventam” (3. mērķis) un „Noformulēt kādi pasākumi/aktivitātes jāveic, lai absolventam
piemistu iepriekš minētās zināšanas un prasmes” (2. mērķis).
Mērķi „Noskaidrot kādam ir jābūt absolventam” atainojām ar jēdzienu modeļa palīdzību
aprakstot kādam ir jābūt absolventam, lai viņam būtu inženiera darbam nepieciešamās prasmes,
kas nodrošina iespēju profesionāli strādāt (43. jēdziens). Modelēšanas rezultātā formulētas 3
galvenās kompetenču jomas:
- profesionālās kompetences (44. jēdziens),
-

zināšanu bāze (45. jēdziens),

-

sociālās kompetences (46. jēdziens),

kur katrs no šiem jēdzieniem tika atspoguļots ar apakšjēdzieniem.
Sociālās kompetences tālāk grupējās šādās jēdzienu grupās:
- analīzes prasmes (47. jēdziens),
-

mūžizglītības prasmes (48. jēdziens),

-

prasme strādāt komandā (49. jēdziens),

-

prasme būt radošam (50. jēdziens),

-

biznesa prasmes (51. jēdziens),

-

motivācija (78. jēdziens).

Tika formulēti arī nepieciešamie specializācijas virzieni (3. mērķis), kas nodrošina rūpniecībai
nepieciešamās absolventu speciālās zināšanas un prasmes. Specializācija būtu jāveic studiju
programmas noslēguma posmā – maģistrantūrā. Nepieciešamās zināšanas un prasmes absolvents
iegūst ar specializēšanos vienā no maģistrantūras piedāvātajiem virzieniem (1.jēdziens):
o Pamatbloks (2. jēdziens),
o Projektu vadītājs- integrators (3. jēdziens),
o Projektētājs- elektronisku sistēmu (analogu un ciparu) projektēšana (4. jēdziens),
o Ražošanas tehnoloģijas (5. jēdziens),
o Radiofrekvenču inženieris (6. jēdziens),
o Mobilo un stacionāro tīklu konverģence (7. jēdziens),
o Sensoru un aktivatoru sistēmu izstrāde (8.jēdziens).
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Mērķi „Noformulēt kādi pasākumi/aktivitātes jāveic, lai absolventam būtu iepriekš minētās
zināšanas un prasmes” aprakstījām ar 6 apakšmērķiem:
- Uzlabot studiju darba organizāciju (4. mērķis),
-

Uzlabot studiju saturu (5. mērķis),

-

Uzlabot pasniegšanas metodiku (6. mērķis),

-

Nodrošināt kvalificētus mācībspēkus (7. mērķis),

-

Nodrošināt resursus (8. mērķis),

-

Nodrošināt industrijas- universitātes sadarbību (9. mērķis),

kur katrs no šiem mērķiem tika atspoguļots vēl detalizētāk.
Tā kā modelēšanā piedalījās pārstāvji no elektronikas nozares uzņēmumiem, un viens no
apakšmērķiem tika definēts kā „Lekcijas jālasa arī praktiķiem” (67.mērķis), tad ar atsevišķu
jēdzienu modeli tika aprakstītas „Motivējošas lekcijas”, kuras šo uzņēmumu pārstāvji varētu
piedāvāt:
- Radiolīnijas (SAF Tehnika),
-

FPGA programmēšana (SAF Tehnika) ,

-

Ražošanas tehnoloģijas (Hanzas Elektronika),

-

GPS (Hanzas Elektronika),

-

Datu pārraides tīkli (Hanzas Elektronika),

-

Ražošanas process (Hanzas Elektronika),

-

Bezvadu rūteri (SIA Mikrotīkls),

-

Projektu cikls (Arcus Elektronika).

EKD modelēšanas rezultātā noskaidrotas Latvijas elektronikas rūpniecības vajadzības attiecībā
uz elektronikas studiju programmas absolventu kvalifikāciju.
Noskaidrotas absolventiem nepieciešamās kompetences (zināšanas un prasmes), kā arī pasākumi,
kas jāveic studiju programmas realizācijā, lai Elektronikas studiju programmas absolventiem
nodrošinātu nepieciešamās zināšanas un prasmes.
Analīze rāda, ka jāpilnveido studiju process (saturs, metodika, resursi), jāpaaugstina akadēmiskā
personāla kvalifikācija un jāveicina universitātes sadarbība ar industriju.
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2. Pielikums. Pilnveidoto kursu saraksts
Projekta ietvaros 12 Elektronikas studiju programmas mācību kursiem tika izstrādāts e-studiju
nodrošinājums un ievietots Blackboard serverī www.vu.lv . Kursu saraksts:
N.p.k.

Pasniedzējs - eksperts

1.

Jānis Jankovskis

2.

Elmārs Beķeris

3.

Guntars Balodis

4.

Aleksandrs Fiļipovs

5.

Māris Zeltiņš

6.

Kārlis Tomariņš

7.

Oļģerts Belmanis

8.

Lourens Zeikats

9.

Vadims Ņikitins

10.

Guntars Dziļums

11.

Juris Šīrs

12.

Māris Zeltiņš, Vladimirs Hlusovs

Kursa nosaukums un numurs
Cietvielu elektronikas elementi
RTU00-ETF00-L3-001
Signāli un sistēmas
RTU00-ETF000-L1-094
Diskrēto signālu apstrāde
RTU00-ETF00-L2-004
Attēlu pārraide
RTU00-ETF000-L1-133
Interfeisi un protokoli
RTU00-ETF000-L1-132
Elektroakustika
RTU00-ETF000-L1-131
Ciparu komutācijas sistēmas
RTU00-ETF000-LB-035
Radioraidītāji
RTU00-ETF000-L1-055
Radiolīniju projektēšana
RTU00-ETF000-L1-088
Analogās un ciparu mikroshēmas
RTU00-ETF000-L1-130
Mikrokontrolieru pielietošana
RTU00-ETF000-L1-089
Diskrētā shēmtehnika
RTU00-ETF000-L1-091

3. Pielikums. Raksti par elektronikas studiju programmas pilnveidošanu
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INNOVATION IN STUDY METHODOLOGY FOR ENHANCEMENT OF
COMPETITIVENESS OF THE GRADUATES OF ELECTRONICS STUDY PROGRAM.
Gundega Lapina
University of Latvia, Riga, Raina blv.19
Ilmars Slaidins
Riga Technical University, , Riga Kalku iela 1
Abstract
In recent years a gap between the competence and qualification of the university graduates and the
labour market demand is continuously growing. That is the main reason of the overall, government
supported university study curricula review and upgrade in the country, as well as motivation for
introduction of new pedagogical approaches to enhance active learning.
This paper deals with first activities of implementation of the contemporary study methodology
into Electronics Study program at the Riga Technical University. The new curricula will introduce
innovation in the study process: the change of the learning paradigm – enhancement of active
learning. Besides that, the innovative aspects of the new methodological approaches lie in the
meeting of the market driven requirements and development of competitive new specialists.
Additionally to the individual benefits of new specialists and their future employers, the new study
curricula will bring remarkable impact to the competitiveness of the university and will raise the
image of the whole country.
Innovative approach is used in the curricula development based on application of the Enterprise
Knowledge Development method.
Keywords: study curricula, innovation, learning methodologies

Introduction
The fast developing technologies and continuous innovation, especially in ICT sector, are causing
the specific industry requirements towards the university graduates. In order to remain
competitive in the rapidly changing world, the companies are looking for high level specialists,
having professional and social competences, ability to learn continuously and adapt to the changing
world. Universities have to make an effort to prepare specialists for the future labour markets.
There have been numerous studies made at different levels about the compliance of study curricula
to the fast changing requirements of labour market. These studies conclude with recommendations
for curricula developers. However, there does not exist a universal solution, therefore every
university has to implement the curricula changes, taking into
account the recommendations and their accordance to the local conditions.
National governments are paying special efforts to implement the Lisbon strategy. There are
several national support programs launched for education and research development, especially in
the engineering sciences. These European and state support programs give an opportunity for all
the universities to improve and develop the study curricula, even if the universities own budget is
modest. Comprehensive needs analysis, formation of capable project team, professional project
management, and motivated students are the most important factors for new university curricula
development.
The novelty of this work is in evaluation of the study program development as a classical innovation
process, the output of which is a more competitive university graduate. The new study program
includes innovation in methodological approaches, which ensure the meeting of the market driven
requirements and development of competitive new specialists.
The aim of this article is to demonstrate the study curricula development as an innovation process
and to analyze the innovation in study methodology as an essential factor for preparation of
competitive graduates.
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In order to reach the aim, whole curricula development is considered as an innovation process,
based on research and theories. Especial attention is paid to the implementation of the new study
methodologies. The theoretical background of the methodologies contains references to the
constructivist theories, coming from last century (Piaget, Dewey). Constructivist theories opened
the era of student centred, activity based learning methods, which were developed by Piaget and
Dewey adherents and known today as active learning, interactive learning, project –based
learning, problem-based learning, cooperative learning, research-based learning: the methods
which make students to construct their knowledge themselves and within this process gain
competitive academic, professional and social skills.
The article is based on the former studies, literature and document analysis and the first results of
implementation of RTU project for Professional Electronics curricula development. This article
gives an estimated impact of new study curricula to the competence and professionalism of the
graduates.
Change of the learning paradigm – from subject centred studies to active, student-centred studies.
In the end of the 20th century, entering the era of knowledge economy, also the education paradigm had to
change. However, the paradigm change in education always go slowly and cannot catch the other changes
(Beļickis, 1994). Besides the global and European education paradigm change, Latvia experienced also a
change in society structure, where the old principles have collapsed and new ones are not developed yet.
The change of paradigm has caused protracted and unsolved changes in all spheres of life, including
education. In the new paradigm, a human with his welfare, competence, and willingness to learn is in the
centre (Anspaks, 2003). However, education is the weakest part in Latvian national innovation system
(Brunner, 2003). Everyone knows that the new education paradigm includes the change from subjectcentred studies to student-centred studies, but how to organize this change? The possible solution for
education recovery is innovation.
Innovation does not necessarily mean completely new products or methods. Innovative study
methodologies can be methodologies, which are not currently used or underestimated in the existing
conditions. Implementing the well-known methods in a new way or new area also is an innovation. It is
essential that implementation of these methods brings positive outcomes – university graduates,
characterized by the qualification and competence meeting the labour market needs.
Developing of a specialist for the existing and future labour market, it is necessary to remember that the
labour market main requirement for future specialist is - professional competence and ability to learn
continuously (T.Koke, G.Lapina, 2006). The university graduates have to be prepared for life-long
learning and continuous construction of a new knowledge.
The constructivist theories are based on targeted construction of new knowledge on the basis of the
students experience. Constructive learning always includes interaction and cooperation between
participative parties. Constructive learning is “learning by doing” – term introduced by John Dewey in
last century (Dewey,1938); it is experience based learning, learning within cooperation. Essential part of
the constructive learning is experimenting which leads to experience. J.Dewey has defined that
experience is a keyword that approximates and unites people. The concept of experience includes targeted
experiment, the result of which is scientific cognition. Another part of experience is the emotional
experience, which is obtained in problem situations and creative activities (Anspaks, 2003). The dual
nature of experience is emphasizing its essential role in the constructive learning process.
In constructive study process student is not a passive knowledge recipient. The student is constructing his
knowledge and thus gaining the integrated skills (Čehlova, Grinpauks, 2003) – academic, social and
professional skills. The learning process contains several stages: actualization of existing knowledge,
assimilation– transfer of the knowledge and its adaptation to the new situation, creation of new
knowledge (Piažē, 2002).
In constructive learning the process is student – centred, and it is based on interactive learning,
discussion, activities. The student has his own responsibility to utilize the teacher’s knowledge and
support to construct the knowledge, train the skills and gain attitudes. The teacher has the role of advisor,
offering problems, cognitive tasks and his support to solve them. The teacher respects student’s attitude
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and opinion. The teacher maintains supportive learning situation, allows to make mistakes and to correct
them, to explore and to formulate conclusions (Rubene, 2003).
There is a range of methodologies developed in the constructivist school, all based on “learning by doing”
principle, active and targeted involvement of student in the construction of his knowledge and building
his competitiveness. David Pratt supports opinion that the study methodologies have to prepare a student
for a working life – if there is a competition in the working life, the study methodologies have to develop
ability of competitiveness (Prats, 2000). Developing this idea, we can assure that the skills, required in
the labour market, can be developed in the study process, by using the appropriate methods.
The project management and presentation skills can be acquired in project –based learning. Problem
solving skills could be obtained in problem based learning and communication skills – by using
interactive learning methods – such as discussions, interviews etc. Teamwork skills could be developed
using projects, cooperative learning in groups, teamwork etc.
In the knowledge economy it is essential for the students to understand innovation processes and the
importance of its stages. Knowledge economy means appraisal of research. In order to be able to appraise
research significance in the knowledge economy, the students have to practise research. In future every
high qualified specialist has to have a good command of research methods. At university it could be done
by using research-based learning and discovery learning methods.
There is available a range of well-developed active learning methods. Any of these methods would train
some skills to the students. Using the active learning methodologies, students learn to be active and to
learn, that is the most necessary ability for their future competitiveness.
However, the usage of these methods depends on the methodological knowledge of the academic staff, as
well as enthusiasm and willingness to implement these methods in the study program. This is another
challenge faced in the new study program implementation process.
“Lack of ability to look in future, disassociation from tomorrow’s education problems is the most
dangerous for our pedagogy, because it is leading to nowhere”, is saying famous Latvian professor
J.Anspaks. He is supported by another professor, J.Beļickis (Beļickis, 1994), who in this situation is
suggesting really radical changes – those teachers and professors who are not willing to learn and acquire
new knowledge, have to be retired. In the fast changing society everyone has to follow these changes.
This opinion corresponds to the innovation theories – “That must be the goal, for both nations and
companies: not just surviving, but achieving international competitiveness”, says M. Porter. Only the
ones which will aim for competitiveness will survive. The individuals and companies with the highest
innovation capacity are the ones, which are learning continuously. In order to be competitive in the
knowledge economy, learning has to be a way of life (Bessant, 2003).
After the long years of accustomed subject–centred learning – reading lectures, the academic staff has
difficulties to change their style. They have to acquire the new methodologies and to implement them in
the study process. However, in the current situation there is no motivation to that. Development of a new
study program, introducing new subjects and modern methodologies, including the academic staff
training, is the best solution to adapt to the new education paradigm and to produce competitive university
graduates.
ESF project “Innovative solutions in RTU Electronics study program for promotion of knowledge
economy development in Latvia.”
The collapse of the electronic industry in the early nineties of last century has reflected also in the higher
education. The labour market demand for electronics engineers diminished, the number of students
decreased. The poor state financing for research and education caused a range of problems in education.
When in the middle of 90-ties the electronics renaissance began, there appeared new problems –
inadequacy of study curricula and consequently the qualification the graduates to the new market
demands. The electronics study curricula has not been reviewed for 15 years, the laboratory equipment
has not been changed for more than 20 years, there have appeared new technologies and new
requirements for industry, the study approaches and methodologies have developed, and the students also
have changed.
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In order to improve the situation, several studies and activities were performed. There were several
European projects supporting reviewing of the electronics curricula compliance to the industry
requirements, evaluation of study program, and development of the new profession standard of
electronics engineer (reg.Nr. PS 0255).
As a result of these studies it is clearly stated what qualification, skills and knowledge of the electronics
program graduates is expected. The biggest problem is – how to reach the required level of the graduates.
There was made a comparative study in Faculty of Electronics and Telecommunications of the Riga
Technical University. The Electronics Professional study program was compared to the EC FP5 project
„Career Space” recommendations for curricula development in 21st century (Lapina, Slaidins, 2005).
Three main conclusions were made – the study content has to be changed according to the industry
requirements, the study methodology has to be changed and the qualification of the academic staff has to
be improved according to the fast developing electronics industry content and implementation of the new
methodological approaches.
These studies gave an impulse for development of a new project “Innovative solutions in RTU
Electronics study program - promotion of
knowledge economy development in Latvia”
(VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007). The project was developed by the Faculty of Electronics
and Telecommunication, and is funded by the European Social Fund. The main aim of the project is to
develop a new – professional electronics study program, corresponding to the industrial requirements and
international recommendations, develop Electronics study program modules and improve program
implementation in general. The new program will have improved content, including e-based learning and
innovation management course.
The project foresees following activities: development of the new study curricula and study materials
(including specific electronic subjects and the innovation management course), purchase of modern
laboratory equipment and development of practical laboratory works, and choice of the most appropriate
study methodology.
The project activities include also piloting the new courses, licensing of the new study curricula and
marketing activities. All the activities are covered by the quality management system.
What are the innovative solutions in the new study program?
According to innovation definition, innovation is a process of implementation of new scientific, technical,
social ideas into marketable and competitive product or service (Latvijas Nacionālā Inovāciju
programma, 2003). The project activities assure a full cycle of innovation in the study program
development: the market requirement leads to the idea of study program development, review of the
program compliance to the industry requirements is made (including the analysis at the pre-project stage,
as well as project research activities), the prototype development (pilot course), marketing, improvement
of the course based on the analysis of piloting results and launching to the market as a competitive
product. The innovation process of the new curricula development is shown in the Picture 1.
The innovative solutions in this process are – new approaches, new methodologies, updated program content, that
lead to a competitive study program which prepares the new specialists with competitive advantage.
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Picture 1. Curricula development innovation process.
In the current stage the program developers are in course development stage and Innovation Management course
already in piloting stage. As well as any innovation process, the course development is a team work, where are 32
experts are involved (electronics industry, higher education programs, electronics higher education, quality
management, innovation) and
90 students for project pilot studies.
During the development stage the new subjects are being developed, including the content and methodology.
Innovative approach was applied - the Enterprise Knowledge Development (EKD) method (Bubenko, 2001). It
maintained well structured and effective brainstorming, open discussion and reaching consensus among experts
involved on solutions to be applied in the new study programme development. The project experts discussed the
most important and common program development questions, such as the program compliance to the industrial
needs, Latvian electronics engineer profession standard and international requirements. Taking into account the EC
FP5 project Carrer Space recommendations and the project team opinions, there should be implemented new study
methodologies in all the subjects.
Experts agreed that it is important to develop problem analysis and research skills on graduates, learning skills and
anxiety for knowledge, as well as communication and teamwork skills. It was also agreed that content and
methodology must be updated.
It was proposed to strengthen academia – industry collaboration and exchange. It was devised to stimulate merging
of learning process to real product development conditions.
The active learning methodologies were presented to the project team, including academic staff. The basic idea
presented was that in the learning process the students have to learn the skills which are very demanded in
companies: team work, research work, problem solution, project management, presentations. All these skills can be
acquired during the studies, if
appropriate study methods are used.
However, in this stage the biggest problem in the new curricula development and implementation is the old fashion
and conservative approach of the old generation academic staff. The piloting of the new course has already proved
that the students, in spite of the conservative opinions, are open to new methods: cooperation, teamwork,
discussions, etc., and are welcoming the new active study methods.

Conclusions
Implementation of innovation in education unambiguously leads to a competitive product – competitive
student in the labour market. Not only the competitiveness of the individuals grows, but also competitiveness of the
companies employing these graduates will grow, and this will increase the national competitive advantage in the
global market.
Innovative approach was applied for analysis and research- the Enterprise Knowledge Development (EKD) method.
It maintained well structured and effective brainstorming, open discussion and reaching consensus among experts
involved on solutions to be applied in the new study programme development.
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Implementation of the well-known methodologies in a new environment is an important innovative aspect of the
study program improvement. Implementation of new methodologies in the new curricula requires big efforts, but is
the only way how to reach competitive advantage.
Constructive learning methods, based on student active involvement and building new knowledge according to their
experience, make them competitive.
Using the active learning methodologies, students learn to be active and to learn, that is the most necessary ability
for their future competitiveness.
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Abstract

Fast changes in the electronics field and paradigm shift in education demand update
of the curricula of university education in Electrical and Information Engineering. The
curricula as well as the study process must be reviewed and modified according to the
new needs.
This paper focuses on the results obtained in the review process of the study
programme of Electronics at the Riga Technical University and are related to the
industry demands in respect to the soft skills of graduates and new qualifications of the
academic staff needed to implement the new study methods and tools.
1. Introduction
Information society and related changes in education paradigms are creating the new challenges to university
education in Electrical and Information Engineering (EIE). The curricula have to be updated as well as the study
process reviewed and modified according to the new trends.
Fundamental principles of needed changes in the higher education are laid down in several framework documents
just to name a few – Bologna Declaration, Lisbon Strategy. There are also more specific recommendations related to
the Engineering and the EIE field as Career Space Recommendations [1], US National Academy of Engineering
Recommendations [2], IEEE and ABET [3] criteria. Besides professional skills and abilities much emphasis in these
documents is put on soft skills and attitudes.
Future engineer as follows from the Recommendation of the US National Academy of Engineering must have [2]:
• Strong analytical skills;
• Practical ingenuity (skill in planning, combining and adapting);
• Creativity skills;
• Communication skills;
• Business and management skills;
• Leadership skills;
• lifelong learning skills;
• Professionalism and high ethical standards.
The study process must be organized in the appropriate way and the academic staff implementing the process must
be aware and able to reach the goals formulated in these documents.
In the Faculty of Electronics and Telecommunications at the Riga Technical University substantial changes in the
study programmes of Electronics and Telecommunications were made to fit them to Bologna principles. These
changes started already in 1994 and were implemented in few years. Now we are entering the next round. Based on
experiences obtained in more than 10 years of implementation and the new needs of society and industry an attempt
is made to review and update the Electronics study programme.
The process is supported by the EU funded project grants available for infrastructure and human resource
development in Latvia. Several ERAF and ESF projects have been initiated and fitted together with an aim to
provide all needed conditions to reach the goal. ERAF projects were focused on creation of needed infrastructure,
provision of equipment for education and research. ESF projects were related to professional orientation of school
children, re-qualification of academic staff, upgrade of curricula and development of supporting study materials.
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This paper focuses on the results obtained in the programme review process and are related to the industry demands
in respect to soft skills of graduates, needed changes in implementation of the study process and new qualifications
of the academic staff needed to implement the new study methods and tools.

2. Curricula review and upgrade needs
Desktop review of the existing curricula at the Riga Technical University and implementation process was made,
response from the students and the industry collected [4]. The analysis made revealed several drawbacks:
• not enough practical skills of the graduates,
• technology developments are not well reflected in the curricula,
• the teaching methods are outdated etc.
Special brainstorming session with industry representatives and academic staff members was organised to collect the
opinions on needed changes in curricula and implementation of the study process. The Enterprise Knowledge
Development (EKD) method was used to support the brainstorming.
EKD is one of the enterprise modelling methods that has been developed more than a decade ago and is being often
used by business consultancy companies. It has proven its productivity both in business and public sector by
providing a framework for modelling and reasoning in ill-structured problem situations, often occurring in
organisations and society. It provides a systematic and controlled way of analyzing, understanding, developing and
documenting an organization and its components, by using Enterprise Modelling. Basic contents of the EKD
framework include:
• a set of description techniques,
• explanation of stakeholder participation,
• a set of guidelines for working.
EKD application process is supported by a set of software tools. There are six inter-linked models used for analysis.
Application of EKD modelling maintained well structured and effective brainstorming, open discussion and
reaching consensus among experts involved on solutions to be applied in the new study programme development.
The project experts discussed the most important and common program development questions, such as the program
compliance to the industrial needs, Latvian electronics engineer profession standard and international requirements.
Taking into account the EC FP5 project Career Space recommendations [1] and the project team opinions, there
should be implemented new study methodologies in all the subjects.
Experts agreed that it is important to develop problem analysis and research skills on graduates, learning skills and
anxiety for knowledge, as well as communication and teamwork skills. It was also agreed that content and
methodology must be updated.
It was proposed to strengthen academia – industry collaboration and exchange. It was devised to stimulate merging
of learning process to real product development conditions.
Results of the session were promising. It was recognised that besides the special knowledge and skills in
Electronics fields, university graduated must be able to communicate, work in the team, understand the customer
needs, be innovative etc.
Results obtained fit well to the Career Space Recommendations [1], as well as to recently published ABET criteria
[3] which state (in short) that the graduates of the Engineering study programs must be able to:
• Apply knowledge of science and specific engineering subjects;
• Use modern techniques and engineering tools;
• Conduct experiments and interpret data;
• Identify and solve engineering problems;
• Design system to meet desired needs within realistic constraints;
• Communicate and work in multidisciplinary teams;
• Professionally and ethically respond to economic, environmental challenges and society needs;
• Be engaged in life-long learning.
There were also made valuable suggestions on how to improve study process and collaboration between the industry
and the university. Possible university – industry collaboration models were analysed in more detail elsewhere [5].
Discussion also revealed the need to raise awareness of the academic staff on industry needs in knowledge society.
These well comply with the Career Space Recommendations [1].
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3. Training for the academic staff
Taking into account the new paradigms in education, recommendations and criteria [1, 2, 3] the study process must
be converted accordingly. The Professor is no more at the centre of the study process but the Student is. The main
focus must be on the learner needs and individual development.
From Teaching to Learning – is one of the new paradigms presented in the EU policy White Paper on education and
training [6] already 10 years ago. Academic staff must be able to motivate learner and support learning. To reach
this goal new tools and methods must be implemented into the study process.
There were organized several workshops on the new educational methods as project based learning, problem based
learning and application of technologies in education for the academic staff. Later on the questionnaires were used
to collect opinions of academic staff on their readiness and ability to implement these methods and tools into their
practice. Results are very promising and academic staff members now seem are aware on application of new
pedagogical tools.
Special training course on application of e-learning technology and methodology in study process was designed and
training provided. Altogether 16 academic staff members took part in the course. They were from all age groups and
with diverse computer skills. During the training course academic staff members analysed an aims and objectives of
the subject taught, made review of the study process and used knowledge and skills obtained to develop course
materials with activities, assignments and tests.
Results of this training as follows from the interviews and questionnaires with participants were very valuable.
Some most important issues learned in training sessions:
• Systematic approach and methodology of course design;
• Formulation of the learning objectives and design of the appropriate learning strategy;
• Awareness on the need to implement active learning and organize feedback;
• Skills needed for test development in virtual learning environment.
An added value of the training sessions was the exchange of experiences and discussion on the study programme
implementation matters as it was revealed from the questionnaires.

7. Conclusion
The review of the existing curricula of the Electronics study programme at the Riga Technical University in the
special brainstorming session with industry representatives and academic staff members using the Enterprise
Knowledge Development (EKD) method was performed.
Experts agreed that it is important to develop problem analysis and research skills of graduates, learning skills and
anxiety for knowledge, as well as communication and teamwork skills. It was also agreed that content and
methodology must be updated.
It was devised to stimulate merging of learning process to real product development conditions and to strengthen
university – industry collaboration and exchange.
Several workshops were organized for academic staff on new educational methods, as well as the special training
course on application of e-learning technology and methodology in the study process was designed and training
provided.
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4. Pielikums. 3. kursa bakalauru diskusija par Elektronikas studiju programmu
un studiju procesu
Tēma: Bakalaura studijas
Uzsākot dažādus priekšmetus parasti tiek noformulēts, kāds ir konkrētā priekšmeta galamērķis, kas
jāiemācās un kas būtu jāizdara, lai acīmredzot tiktu panākts priekšmeta veidotāju iecerētais.
Nodarbojoties ar bakalaura darbu, secināju, ka nekur nav gadījies izlasīt tādu, kā elektronikas
programmas nolikumu kopumā. Protams ir dažreiz minēts, ka mērķis ir iemācīt patstāvīgi strādāt,
mācīties u.t.m.l. Tomēr tas nav officiāli pieņemts plāns, vai nostādne, kas kaut vai bakalaura programmai
nosaka beigušo studentu sagatavotības līmeni, maģistratūrai, tālākām patstāvīgām studijām, vai citam
mērķim ar ko šie studenti tiek gatavoti.
Attiecīgi arī nav skaidra "ideālā" bakalaura programma/līmenis un konrētāki ievirzieni (pieņemu, ceru
sīkāka dažādu tēmu apguve notiek maģistrantūrā) uz kurieni tiekties, par kuriem pastiprināti interesēties
studentiem un virziens kurā priekšmetus ciensties uzlabot pasniedzējiem, lai sasniegtu kādu vienotu
nākotnes vīziju.
Kā jums liekas?

Jā, Jums taisnība.
Programmas mērķi vispārīgā veidā ir formulēti pašnovērtējuma ziņojumos programmas akreditācijai (sk.
ETF mājas lapā). Pati studiju programma jau 15 gadus nav nopietni analizēta no sasniedzamā rezultāta
viedokļa, bet ir bijusi pakļauta dažādām izmaiņām, gan RTU vadības noteiktām, gan likuma izmaiņu
izraisītām. Tagad kāda ESF projekta ietvaros esam uzsākuši šādu analīzi, taču ne visi pasniedzēji ir
gatavi izmaņām, ir noslogoti un šis process notiek ļoti lēni. Par to varētu daudz diskutēt ...
Ir arī elektronikas inženiera profesijas standarts, bet tam nav tieša sakara ne ar bakalaura, ne maģistra
programmu.
**********************************************************************************************************
mani vairāk interesē kapēc visi pasniedzēji sūdzās, ka "agrāk jau mācīja vēl to un šito, tagad nē un jūs
tamdēļ dumji būsiet", bet tā labā nekas netiek darīts.

Labs jautājums:)
Cēloņi tam ir dažādi un par to visu mēs varētu uztaisīt kādu apaļā galda diskusiju pasniedzējiem un
studentiem.
Viens no cēloņiem ir tas, ka agrāk studenti mācījās 32-36 stundas nedēļā (nodarbības), bet tagad pēc
likuma ne vairāk kā 20 stundas akadēmiskajās studijās un ne vairāk kā 25 - profesionālajās.
Kādreiz mācīja elektronikas fizikālos pamatus t.i. pusvadītāju fiziku un tikai tad elektronu ierīces. Tad,
dažādu iemeslu dēļ, to ievada kursu izmeta. Tagad, kad es piedāvāju to atjaunot jaunajā studiju
programmā, kas būtu profesionālais bakalaurs 4 gadus ar praksi, tad man saka ka nevarot :). Nezinu gan
vai to vajag. Man jau šķiet, ka vajag, jo svarīgi saprast pamatus.
Bet vai mūsu vidējais students to varētu, ja vidējā atzīme matemātikā un fizikā ir 4,5 - 5? Vai ir motivācijā
nopietni mācīties?

motivācija bija, kad iestājos universitātē, un matemātikā nebija ne 4 ne 5.
šobrīd, godīgi sakot, motivācijas tiešām vairs nav. zudusi ticība šīs valsts izglītības sistēmai

Jā, izglītības sistēma diemžēl ir stipri "sačakarēta". Atmodas laikā, pirms apmēram 20 gadiem, šeit
fakultātē sākām ļoti cerīgi. Mēs izveidojām specializācijas novirzienus 5-gadīgajā inženieru studiju
programmā, izveidojām 6-gadīgo studiju programmu (maģistratūru). 6-gadīgās programmas beidzēji
ieguva ļoti labu izglītību. Izstrādājām arī 4-gadīgu bakalaura studiju programmu pēc Eiropas un ASV
universitāšu parauga un visu to jau realizējām. Bet tad sākās visādi muļķīgi ierobežojumi. Mēs gan
(iespēju robežās) cīnījāmies pret to, bet vienalga mūs ielika 3-gadīgo bakalauru Prokrusta gultā, no kuras
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vēl šodien nevaram izķepuroties.
Uz labo pusi jau lietas iet, bet izglītības sistēma ir ļoti inerciāla un pieļautās kļūdas redzamas tikai pēc 1015-20 gadiem :(.
Šobrīd jau nav citas izejas, kā darīt visu iespējamo, lai situāciju uzlabotu. Bet tas iespējams tikai ar
pozitīvu attieksmi, iniciatīvu un nopietnu darbu vienotā virzienā.
Tēma: You Tube
http://www.youtube.com/watch?v=g1d3OCiMy8k
1 kurss 2 gados?
Kaa jums skiet vai tas nav pa daudz?

Šodien (29.04.2008) tieši ETF Domē runājām par to, kā labāk palīdzēt studentiem pēc skolas pielāgoties
studiju režīmam RTU.
1) Ir nevienmērīgs slodzes sadalījums nedēļas laikā. Dažas dienas 8 stundas, bet tad kāda diena pilnīgi
brīva. Vai tas stimulē studentus regulāri mācīties?
2) Sagatavotības līmenis matemātikā un fizikā stipri atšķiras. Laikam būtu loģiski sadalīt studentus grupās
pēc sagatavotības līmeņa un vājākajiem papildus mācīt (sākumā) elementāro matemātiku un fiziku.
Es personīgi uzskatu, ka pirmajā semestrī vai pat visā pirmajā kursā vajadzētu nodarbību apjomam būt
tādam pašam (vai tikai nedaudz mazākam) kā skolā - 36 stundas nedēļā. Vairāk vajadzētu pasniedzējiem
strādāt ar mazām studentu grupām un individuāli. Tik ilgi, kamēr studenti apgūst mācīšanās prasmes un
"ieslēdzas" augstskolas mācību stilā - paši patstāvīgi sāk STUDĒT.
Ko jūs par to domājiet?

Matematika 1-3 kurss.. Tas bija kaut kas... It kā pirmajā semestrī biju visās lekcijās, darīju pati mājas
darbus, pat eksāmenā visu atrisināju ... un atzīme mana bija 1 (neuzmanības kļūdas - nu nevaru es
atrisinat garus atvasinājumus bez kļūdam, bet galvenais jau ir saprast, vai tad nav tā?). =( Pēc tam
macijos tikai ar privātskolotāju.
Vispār man liekas, ka tas kas ir ticis garam Jurševičam un Iltiņam, tas pabeigs augstskolu. =)

Uzskatu ka augstskolas uzdevums nav iemācīt visus, bet dot iespēju tiem kas vēlas mācīties.
Pirmajā kursā un otrā kursa pirmajā semestrī lekciju bija diezgan daudz, taču tukšais ceturtais, piektais
un sestais semestris nesaskan ar daudzo pasniedzēju čīkstēšanu, ka tagad neko vairs nemāca.

Domā tukšais tādā ziņā ka bija salīdzinoši maz nodarbību, vai tādā, ka daudzu priekšmetu saturs bija
pārāk virspusējs un fundamentālas zināšanas nenesošs (piem. es neatceros, kad pēdējo reizi reāli lietojo
matemātikā mācīto.. kaut vai kādu integrāli rēķināt.. saignālu teorijā?).
Tomēr jāatdzīst, ka tādos priekšmetos, kā Analogās un ciparu mikroshēmas vai Analogā elektronika
tiešām iemācija daudzko noderīgu un tādu, ko nevar apgūt pāris stundās izlasot kādu eBook'u, vai
pastaigājot, pa wikipēdiju (ko nevarētu teikt par pāris citiem priekšmetiem un tajos prasītajām normām).
Laigan nezinu cik daudz ir vērts par to runāt, jo domāju pasniedzēji paši ļoti labi saprot situāciju un zin
veidus tās risināšanai, tikai ar iespējām ir grūtāk.
Drošvien, ka tas pats ir skolās.. varbūt mazliet "šaurredzīgs" piemērs, bet 1. kursā daudzus no fizikas
laboratorijas darbiem Nauris jau pazina un bija veicis skolā, cik biju runājis ar pārējiem kursabiedriem,
citur tas bija noticis daudz mazākā skaitā un zemākā līmenī (t.i. tikai reti laboratorijas darbi ar mazu
ieskatu teorijā, vai ļoti nesistematizēti, RTU bija skaidri veicamie aprēķini, dabra mērķis un teorija).
Dīvainā kārtā, cik man bija iespēja noskaidrot, skolā, laigan ne pats modernākais tomēr aprīkojums
daudzu darbu veikšanai vai vismaz demonstrēšanai bija.
Ar to es gribu teikt, ka varbūt augstskolai nebūtu jādomā tikai par savu programmu, aizlāpot citu
caurumus, bet par sistēmu kopumā... bet vispār, cik ļoti par to atbildīgie ieklausās (t.i. izglītības sitēmas
pārraugi, ministrija) un tiesām cenšas situāciju labot..
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Tāpat, man zināms, ka fakultātē arī ir dažāds aprīkojums, kas varbūt nav pats aktuālākais, vai tieši
saistīts ar apgūstamo vielu un netiek intensīvi pielietots, tomēr informācija par tādām iespējām
studentiem, kautvai patstāvīgi veikt dažādu pašizglītojošu darbu un ir ļoti minimāla, vai nav vispār. :)

nu es domāju "tukšais" gan mazo lekciju skaitu ziņā gan dažu priekšmetu saturu ziņā, taču nekādīgi
nenoniecinu vispārizglītojošos priekšmetus kā matemātika un fizika, tie ir fundamentāli un gadsimtus seni
priekšmeti, savukārt dažiem pasniedzējiem tieši no ETF vajadzētu gan pārdomāt savu priekšmetu saturu

Nuja, man tikai žēl, ka tie vispārizglītojošie priekšmeti netiek tālāk nepārrauti attīstīti. Beidzot matemātikas
kursu, netika pat dots virziens tālākai apguvei. Kautvai tie paši veivleti, elektronikā un signālapstrādē ļoti
plaši pielietojamas metodes, kas būtībā ir tīra matemātika, ja vien neapskata konkrētus gadījumus. Bet kā
var apskatīt konkrētus gadījumus, ja nav pamatīgas teorētiskas zināšanas. Neatminos ne reizi, kad
matemātikā tie tiktu pieminēti.
Pēctam nāk, signālu teorija, kurā tiek pieminēta šādas lietas, bet pēc tā nav iespējams rast nemazāko
nojausmu, kas tas ir. Bet tie, laigan ar stipri teorētisku ievirzi, tomēr ir vairāk ar elektroniku saistīti
priekšmeti.
Saprotu, ka šādas diskusijas tuvākajā laikā neko nemainīs un ar tādām bakalura zināšanām būs
jāsadzīvo cenšoties viņas patstāvīgi papildināt. Jācer, ka nākamiem bakalauriem būs savādāk.
Tomēr neredzot nekādas pazīmes par situācijas uzlabojumu tuvākajā nākotnē rodas šaubas par
maģistratūras lietderīgumu... vai tie nebūs vel 2 gadi, kur tā vietā, lai pamatīgi apgūtu jaunas, noderīgas
zinības, nāksies klausītīes īsus virspusējus izklāstus lekciju trūkuma un citu faktoru dēļ..?
Pie patreizējās studiju intensitātes, izmantojot to apmeklējumam un apguvei veltīto laiku, koncentrējoties
uz konkrētām lietām, patstāvīgi būtu iespējams daudz ko apgūt daudz dziļāk un ar praktiskāku
pielietojumu.
Piemāram tādos "ievirzošos" priekšmetos, kā attēlu pārraide, lietas kuras mani interesējā, biju jau laiku
atpakaļ izlasijis, pat sīkāk.. tās kuras neinteresēja un nebija nepieciešamas šaubos, vai arī nākotnē
atcerēšos. Izvērsi var paskaidrot pāris teikumos.. toties mūsdienās tik aktuālai ciparu televīzijai tiek
veltītas pēdējās pāris nodarbības.

njā, dažiem pasniedzējiem piemīt spēja visu semestri stāstīt ka 2+2=4 bet no nopietnām lietām izvairīties,
varbūt pie vainas ir nezināšana..

Par attēlu pārraidi varu tikai piekrist, tiešām biju gaidījusi ko vairāk, jo tagad, kad rakstu bakalauru, es
vairāk esmu iemācījusies un visu ko teica to var atrast internetā, nekur dziļi nemeklējot :( Bet pašu
galveno un padziļinātāk neizstāstīja ..

Ну насчет бакалавровской работы и курсовых: у меня бывало когда приближаеться сессия (уже 8
по счету подошла) и за написанием зачетных, курсовых и других работ узнаешь по некоторым
предметам чуть ли не больше информации чем на лекциях за семестр (хотя были и такие лекции,
на которые что ходи что не ходи - все равно выходишь с пустой головой, например мой котелок
напроч не хотел воспринимать половину курса физики, в школе базу по физике не заложили,
наверно поэтому). Другое дело частенько бывало, что пишешь работу - на чем то застопорилься,
начинаешь читать то, что трудно назвать конспектом, но все же помогает вспомнить и закрепить
материал.
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5. pielikums. 2006. gada reflektantu aptaujas rezultāti
Aptaujas mērķis bija iegūt informāciju par ETF reflektantu motivāciju studiju
programmu izvēlē, informācijas avotiem, kā arī iepriekšējo izglītību un pieredzi.
Aptauja veikta izlases veidā. Kopā saņemtas 110 aizpildītas aptaujas anketas.
1.
•
•
•
•

Kopējā statistika:
90 % beiguši vidusskolas vai ģimnāzijas un 2006. gadā.
10% beiguši iepriekšējo mācību iestādi agrāk.
10 % beiguši koledžas, tehnikumus vai profesionālās vidusskolas.
36 % no reflektantiem nāk no Rīgas vai Jūrmalas.

Atbildot uz jautājumu par studiju programmas izvēli (pirmo prioritāti) iegūts šāds
sadalījums:
¾ 43% Elektronika,
¾ 48% Telekomunikācijas,
¾ 9% Transporta elektronikas un telemātikas programmas.
Šis rezultāts rāda, ka palielinājusies interese par Elektronikas studiju programmu.
Pirmās prioritātes izvēle ir līdzīga, lai gan Telekomunikāciju studiju programma
budžeta vietu skaits ir gandrīz 2x lielāks.
Atbildot uz jautājumu par to, kur iegūta informācija par fakultāti un studiju
programmām iegūts šāds sadalījums:
Informāciju par fakultāti un studiju programmu ieguvu:
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Katrs students varēja atzīmēt vairākus avotus pēc izvēles. Varam secināt, ka
svarīgākais informācijas avots (79%) ir bijis Internets.
Fakultātes logo agrāk nav redzējuši 58% aptaujāto, taču tas ir redzams ETF web
lapā? Iespējams, ka meklējot informāciju tas nav pamanīts. No tiem, kuri redzējuši
ETF logo, 63% to ir redzējuši internetā. Minēti arī citi avoti – bukleti, avīzes un
žurnāli, t-krekliņi (8%) u.c.
Fakultātes reklāmas redzējuši tikai 13% aptaujāto. Par to kur redzēta fakultātes
reklāma atbildes sadalās šādi:
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Kur esat redzējis fakultātes reklāmu?
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Redzam, ka 25% reflektantu neatceras reklāmas vietu. Nav arī skaidrs kur skolā
redzēta reklāma (3 atbildes). Kopumā šie dati nav statistiski reprezentatīvi.
Atbildot uz jautājumu par to kas noteicis programmas izvēli iegūts šāds sadalījums:
Konkrēto programmu izvēlējos tāpēc, ka studijas šajā programmā:
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Katrs reflektants varēja izvēlēties vairākas atbildes. Redzams, ka galvenie studiju
programmas izvēles faktori ir saistīti ar nākotnes perspektīvām, darba iespējām, kā
arī interesi par nozari un iespēju strādāt šajā interesantajā profesijā.
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SECINĀJUMI
1. Mūsu studiju programmu reflektanti ir pamatā (90%) tā paša gada
vidusskolu un ģimnāziju absolventi.
2. Pamatā informāciju par studiju programmām iegūst internetā, atvērto durvju
dienās un no draugiem. Tas nozīmē, ka ļoti svarīgi uzturēt aktuālu fakultātes
mājas lapu. Atvērto durvju dienās ne visi nokļūst līdz fakultātei, tāpēc ļoti
svarīgi izplatīt fakultātes bukletus Kaļķu 1. Anketās parādās arī piezīme, ka
draugs jau studē fakultāte vai atnācu studēt, jo draugs izvēlējās šo
programmu.
3. Vairums studentu (70 - 80%) motivējuši programmas izvēli ar perspektīvām
nākotnē, ar interesi par šo nozari un, ka tajā ir nodrošinātas labas iespējas
darba tirgū. Sevišķi jāuzsver tas, ka studiju programma atbilst studenta
interesēm atzīmēts ap 70% atbilžu. Tā ir ļoti svarīga motivācija sekmīgām
studijām.
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Ievads
Elektroniskās ierīces tiek izmanotas visās dzīves jomās un to pielietojumu jomas
paplasinās. Līdz ar to gadu no gada pieaug pieprasījums pēc elektronikas inženieriem, bet mēs
diemžēl nevaram nodrošināt augošo pieprasījumu, jo studiju programmā studentu skaits ir
neliels. Lai padarītu studiju programmu pievilcīgāku ir jāveic aktīva specialitātes propaganda, kā
arī jāpilnveido studiju programma un studiju process, jāpielāgojot to mainīgajām vajadzībām.
Šajā mācību gadā sekmīgi tika turpināti iesāktie Eiropas Sociālā Fonda (ESF) un Eiropas
Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) projekti:
• 2006/0241/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0023/0007 ”Elektronikas augstākās
izglītības attīstība reģionos ar tālmācības metodēm” (2007),
• 2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007 “RTU Elektronikas un
telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana”
(2006-2007),
• 2006/0257/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007 „Inovatīvi risinājumi
RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā”
(2006-2008),
• 2006/0247/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0061/0007 "RTU inženierzinātņu
studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošana ar
moderniem IKT risinājumiem" (2006-2008),
• VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038 „Pētījumi m-studiju produktu un
pakalpojumu izstrādei Latvija atbilstoši multimediju, telemātikas un
telekomunikāciju attīstības līmenim” (PUMPURS), Vad. I. Slaidiņš.
Fakultātes akadēmiskais personāls, kā arī studenti papildus savam ikdienas darbam bija
iesaistījušies šo ESF projektu realizācijā. Projektu realizēšanā bija iesaistīti arī citu augstskolu
eksperti un rūpniecības eksperti.

1.Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Atbilstoši pasaules un Latvijas elektronikas nozares stāvoklim un attīstības tendencēm ir
definēti profesionālās studiju programmas Elektrronika mērķi un uzdevumi.
Mērķis: gatavot speciālistus, kuri ir spējīgi strādāt elektroniskās aparatūras uzstādīšanas,
ekspluatācijas un modernizācijas jomā; prot apkalpot elektroniskās sistēmas; pārzina
moderno elektronisko līdzekļu un programmatūras lietošanu, projektu izstrādi un
realizāciju, apguvuši praktiskā darba iemaņas atbilstoši elektronikas inženiera
kvalifikācijai, kā arī spēj strādāt komandā, komunicēt ar citiem speciālistiem, prot
patstāvīgi mācīties, spēj iedziļināties klientu vajadzībās, zina inovāciju, biznesa un
mārketinga pamatus.
Studiju programmas un studiju procesa uzdevumi :
− sniegt studējošiem zināšanas par elektronikā izmantojamiem fizikāliem procesiem un
shēmu tehniskajiem risinājumiem;
− sniegt studējošiem zināšanas par elektroniskās aparatūras ekspluatāciju, projektēšanu un
ražošanu;
− sniegt studējošiem zināšanas par datoru pielietošanu elektroniskās aparatūras analīzē un
projektēšanā;
− attīstīt studentu praktiskā darba iemaņas;
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− dot iespēju iegūt pētnieciskā un organizatoriskā darba iemaņas, t.sk. eksperimentālos
pētījumos un literatūras analīzē.
− sniegt zināšanas un iemaņas turpmākajām patstāvīgajām studijām profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšanai;
Balstoties uz iepriekšminēto kopējo bāzi, programmā ietilpstošie specializējošie priekšmeti
nodrošina padziļinātas studijas ar orientāciju uz:
− radiofonijas, televīzijas programmu veidošanas, izplatīšanas un uztveršanas, kā arī
mobilo sakaru elektronisko aparatūru;
− programmējamo integrālo shēmu un sistēmu (mikroprocesoru, kontroleru, datoru)
programmēšanu un pielietošanu dažādās elektroniskās sistēmās.
Šo uzdevumu realizēšanai atbilstoši tiek veidots studiju saturs un studiju process. Studiju
programmā ir iekļauti mācību priekšmeti, kas nodrošina programmas uzdevumos izvirzīto
zināšanu un prasmju apgūšanai nepieciešamo informāciju. Lai bez zināšanām studenti apgūtu arī
profesionālajā darbā tik nepieciešamās prasmes, studiju procesā ir iekļauti laboratorijas darbi,
studiju projekti, prakse uzņēmumā un inženierprojekta izstrāde.
Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanu kontrolē ar tradicionālajiem
pārbaudījumiem (ieskaites, eksāmeni), kā arī laboratorijas darbu atskaišu, studiju projektu,
prakšu atskaišu un inženierprojekta aizstāvēšanu.

2. Studiju programmas attīstība
Turpinājās Elektronikas studiju programmas attīstība. Šajā atskaites periodā tā tika realizēta
izmantot 4 ESF projektu un ERAF projekta līdzekļus.
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā
Turpinājās Elektronikas studiju programmas modernizēšana ESF projekta „Inovatīvi
risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā”
ietvaros. Projekts tika uzsākts jau 2006. gada decembrī un turpinājās līdz 2007./2008. mācību
gada beigām.
Šī projekta mērķis ir izstrādāt Latvijas elektroniskās rūpniecības prasībām un starptautiski
atzītām rekomendācijām atbilstošus Elektronikas studiju programmas kursu moduļus un uzlabot
programmas realizāciju kopumā.
Tika izstrādāta modulāra profesionālā studiju programma elektronikā ar nodrošinājumu estudiju formā. Studiju programmā iekļauti arī priekšmeti, kuri attīsta vispārējās prasmes,
piemēram, inovāciju menedžments.
Projekts beidzās 2008. gada 31. jūlijā un 2007./2008. mācību gadā sasniegti šādi rezultāti:
• Izstrādāta jauna profesionālā bakalaura studiju programma. Studiju programmā
izveidoti 3 specializācijas moduļi: Datu pārraide, Analogo un ciparu iekārtu
izstrāde, Radiofrekvenču iekārtas un sistēmas. Moduļu apraksti doti 1. pielikumā.
• Veikti izmēģinājumi izstrādātajam e-studiju nodrošinājumam 12 kursiem.
• Veikta studentu aptauja par 12 kursu izmēģinājumu.
2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Pašlai inženiera kvalifikācijas iegūšanai reflektanti studijas sāk bakalaura programmā
Elektronika (3 gadi) ar jebkuru vidējo izglītību un turpina 2 gadus profesionālajā studiju
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programmā Elektronika, iegūstot inženiera kvalifikāciju. Kopējais mācību laiks ir 5 gadi
jebkuram vidējās izglītības ieguvējam, sākot studijas bakalaura programmā.
Studiju programma ir speciāli veidota, lai tā atbilstu ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2004. gada 20. aprīļa rīkojumu Nr. 241 apstiprinātam profesijas standartam reģistrācijas numuru
PS 0255 profesijai „Elektronikas inženieris” piektajam kvalifikācijas līmenim.
Jaunā studiju programma paredzēta 4,5 gadu ilgām studijām un atbilst bakalaura
profesionālo studiju programmu standartam.
Ļoti svarīgi nodrošināt, lai studiju programmas saturs un realizācija atbilstu rūpniecības
vajadzībām. Veikts pētījums par Elektronikas studiju programmas atbilstību rūpniecības
vajadzībām un starptautiskām rekomandācijām (G. Lapiņa, I. Slaidiņš)1. Tā rezultātā izstrādātas
rekomendācijas esošās studiju programmas uzlabošanai. Pētījums balstās uz EK Pētniecības un
tehnoloģiju attīstības 5. ietvarprogrammā 1999. gadā uzsāktā Eiropas deviņu lielāko IKT
uzņēmumu projekta Career Space (2001) rezultātiem un rekomendācijām.
Career Space projektā piedalījās BT (British Telecommunications), Cisco Systems, IBM
Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel Networks, Philips Semiconductors, Siemens AG,
Telefonica S.A. un Thales-plus EICTA. Sadarbojoties ar Eiropas universitātēm, šie uzņēmumi
sagatavoja tēzes “Studiju programmu veidošanas vadlīnijas – jaunas IKT studiju programmas 21.
gadsimtam”.
Projekta rezultātā ir izstrādātas rekomendācijas IKT studiju programmu veidotājiem.
Vadlīnijas sniedz informāciju par IKT sektora uzņēmumu vajadzībām un priekšlikumus, kādā
veidā neatbilstība starp universitāšu piedāvājumu un IKT rūpniecības pieprasījumu var tikt
samazināta.
Jau iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojumā tika veikts elektronikas profesionālās studiju
programmas salīdzinājums ar Career Space rekomendācijām, ietverot visu studiju posmu no
pirmā kursa (bakalaura studijas). Analizējot iegūtos datus, secinājām, ka studiju programmā
sniegtā zinātniskā un tehnoloģiskā pamata kopīgais apjoms atbilst Career Space
rekomendācijām. Lietojuma un sistēmiskās domāšanas kategorijas priekšmetu apjoms studiju
programmā arī kopumā atbilst Career Space rekomendētajam. Personīgo un biznesa prasmju
kategorijā Elektronikas programmā ir nedaudz mazāks īpatsvars personīgo prasmju attīstībai
nekā Career Space rekomendācijās. Tomēr skaitliskā ziņā šī atšķirība nav būtiska. Praksei un
projektu izstrādei ir atvēlēts divreiz lielāks laiks nekā Career Space rekomendācijā. Ņemot vērā,
ka Career Space rekomendācijā ir sacīts “vismaz 3 mēnešus”, tad ETF studenti iegūst divreiz
vairāk laika nekā būtu minimālā prasība.
No programmu salīdzinājuma varam secināt, ka Elektronikas profesionālās studiju
programmas saturs kvantitatīvi atbilst Career Space rekomendācijām, tātad atbilst Eiropas darba
devēju prasībām. Tomēr, ņemot vērā EKD modelēšanas rezultātus (skatīt iepriekšējo
pašnovērtējuma ziņojumu), ir jāpilnveido gan studiju programmas saturs, bet gan studiju
organizācija, metodika, materiāli tehniskie līdzekļi un akadēmiskā personāla kvalifikācija. Tāpēc
arī tika izstrādāta bakalaura profesionālā studiju programma.
2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā
Pašlaik akreditētajā profesionālajā Elektronikas studiju programmā studiju process ir
veidots pēc kursu (semestru) principa ar noteiktiem studiju plāniem. Profesionālās studiju
programmas Elektronika ietvaros studenti apgūst obligātos un specializējošos, ekonomiskos un
humanitāros priekšmetus. Inženierprogrammu priekšmetu kopumu veido divu veidu tehniskie 1

G. Lapiņa, I. Slaidiņš. RTU Elektronikas profesionālās studiju programmas analīze un perspektīvā attīstība.
„Pētījumi pieaugušo pedagoģijā”. Redaktore T. Koķe. Latvijas universitāte, 2005. 77-87 lpp.
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programmas obligātie ( A daļa ) un ierobežotās izvēles ( B1 daļa) priekšmeti, ekonomisko
priekšmetu izvēles ( B2 daļa ), humanitāro priekšmetu izvēles ( B3 daļa ) un brīvās izvēles
priekšmeti ( C daļa ), kā arī prakse ( D daļa ) un gala pārbaudījums – inženierprojekts ( E daļa ).
Studiju apjums inženierstudiju sākumposmā - trīsgadīgo bakalaura programmā ir 122 KP,
kas tiek realizēts 3 gados, bet tieši inženierstudijas ilgst divus gadus un to apjoms ir 81 KP.
Sekojot elektronikas attīstības tendencēm pasaulē, lai stimulētu jauno tehnoloģiju
ienākšanu Latvijā, jaunākie sasniegumi elektronikā tiek atspoguļoti lekciju kursos.
Lai uzlabotu prakšu realizāciju studiju programmā, jau 2006. gadā tika realizēts ESF
finansēts projekts „Prakšu pilnveidošana RTU elektronikas II līmeņa profesionālajā studiju
programmā„ (vadītājs G. Balodis).
ESF projekta „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu
ekonomikas veicināšanai Latvijā” ietvaros tika aktualizēts saturs 12 kursiem un tiem izstrādāts
e-studiju nodrošinājums, studiju programmas vajadzībām tika adaptēts inovāciju menedžmenta
kurss un izstrādāta jauna bakalaura profesionālā studiju programma, kas apstiprināta RTU Senāta
sēdē 2007. gada 19. jūnijā.

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
Visām RTU inženierstudiju programmām priekšmetu sadalījumu reglamentē 2002. gada
2. aprīļa RTU Senāta lēmums “Par otrā līmeņa profesionālo studiju programmu struktūru”.
Atbilstoši šim lēmumam ir veidotas Elektronikas profesionālā studiju programma ar priekšmetu
grupu apjomu un attiecībām, norādītām 1. tabulā.
1. tabula. Studiju programmas priekšmetu grupu apjomi un attiecības
RTU Senāta
prasības

Programmas daļas
Obligātie priekšmeti ( A daļa)
Ierobežotā izvēle ( B1 daļa ),
Izvēle ekonomikā ( B2 daļa ),
Izvēle humanitārā ( B3 daļa )
Brīvā izvēle ( C daļa )
Praktiskais darbs ( D daļa )
Gala pārbaudījums ( E daļa )
Kopā

KP
>20
6
4
4
4
26
10
80

Inženieris elektronikā

%
32
9
5
5
5
32
12
100

KP
26
7
4
4
4
26
10
81

Inženiera profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda inženieru studiju programma,
jānostrādā prakse un publiski jāaizstāv inženierprojekts studiju virzienam atbilstošā Valsts
Eksaminācijas komisijā. Atbilstoši RTU Senāta lēmumam komisijas sastāvu veido nozarē
strādājošie inženieri no iestādēm, firmām un organizācijām. Inženierprojekta apjoms ir 10 KP.
Elektronikas inženierstudiju programma sniedz iespējas noteiktā apjomā apgūt arī
ierobežotās izvēles neprofilējošos priekšmetus ( 2. tabula).
Priekšmetu grupas
Ekonomikas un vadības
Humanitārie / sociālie
Brīvā izvēle

2. tabula. Ierobežotās izvēles neprofilējošie priekšmeti.
Elektronikas inženieris pēc bakalaura
4 KP
4 KP
4 KP
6

Jaunā Elektronikas bakalaura profesionālā studiju programma pēc licencēšanas nomainīs
esošo studiju programmu. Jaunās programmas aprakstu skatīt 2. pielikumā.
3.1. Pasniegšanas metodes
Nepārtraukti tiek pilnveidots studiju process un tiek ieviesti moderni studiju materiāli un
datorprogrammas, jaunākie sasniegumi pedagoģijas metodikā un arī modernās tālmācības
tehnoloģijas, piemēram, e-studiju nodrošinājums kursiem Blackboard vidē. Daudzos priekšmetos
tas notiek jau 4-5 gadus. Piemēram, Radiouztvērēju priekšmeta materiāli un diskusijas notiek
Blackboard vidē, priekšmetu Attēla pārraide un Mobilie sakari lekciju materiāli atrodami
Blackboard virtuālās universitātes vidē. Blackboard vidi izmanto arī pirmā kursa studentiem
priekšmetos „Komercdarbība”, „Ievads studiju nozarē”, kā arī augstākajā matemātikā un fizikā.
ESF projektu 2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007 “RTU Elektronikas
un telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana” un
2006/0257/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007
„Inovatīvi
risinājumi
RTU
Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā” ietvaros notika
vairāki semināri par progresīvajām mācību metodēm, tehnoloģijām, kā arī Matlab un LabView
programmatūru izmantošanu.
Sekmības uzlabošanai ir ļoti svarīgi realizēt aktīvas studijas. Tās tiek veicinātas ieviešot
vairāk praktisku uzdevumu, laboratorijas darbu, studiju darbu, kā arī stimulējot studentus veikt
regulāru studiju darbu. To var panākt ar regulāriem pašpārbaudes jautājumiem un testiem,
kontroldarbiem u.c. Semināru gaitā iegūtās zināšanas akadēmiskais personāls izmantoja, lai
pilnveidotu studiju procesu savos kursus, kuriem ESF projektu ietvaros tika izstrādāts e-studiju
nodrošinājums Blackboard studiju vidē.
Semināros par mācību metodiku sevišķi tika uzsvērta nepieciešamība katram kursam
formulēt mācību rezultātus ( kursa beigās sasniedzamās zināānas un prasmes), kas atvasināti no
studiju programmas kopīgiem mērķiem un uzdevumiem. Tad jāizstrādā tāda mācību metodika,
kas nodrošina šo zināšanu un prasmju sasniegšanu un tādi pārbaudījumi, kas nodrošina šo
sasniegto zināšanu un prasmju konstatēšanu.
Kopumā jāsaka, ka studiju procesa pilnveide norit veiksmīgi. Tiek apkopoti studentu
aptaujas materiāli par studiju procesu un iegūtā informācija izmantota analīzei par studiju
procesa kvalitātes uzlabošanos. Par izmaiņām pasniegšanas metodikā ziņots EAEEIE (European
Association for Education in Electrical and Information Engineering ) konferencē Tallinā 2008.
gada jūlijā (Slaidiņš, Treijere)2
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Pēdējos gados studiju programmas Elektronika materiālais stāvoklis ir ticis būtiski uzlabots
izmantojot ESF finansējumu. Studiju programmas materiālās bāzes papildināšana un atjaunošana
turpināsies arī turpmāk izmantojot galvenokārt ESF projektu finansējumu.
Jau 2006./2007. mācību gadā tika pabeigti remonti mācību telpās, tās apgādātas ar jaunām
mēbelēm, datoriem un daļēji arī ar jaunu mēraparatūru.
Tagad 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,
2

I. Slaidins, M. Treijere. Introduction of Blended Learning in the Course Delivery. EAEEIE 2008 Conference.
Tallinn, June 30 - July 3, 2008.
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topošie inženieri un maģistranti priekšmetu studiju programmu apgūšanai izmanto dažādas
licencētas paketes – Office97, Matlab 5.3, MatCAD 7, VISIO, MS Project, SPSS, MWO 2000,
Sonnet lite un citas.
ESF
projekta
2006/0247/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0061/0007
"RTU
inženierzinātņu studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošana ar
moderniem IKT risinājumiem" ietvaros tiks nodrošinātas videokonferenču iespējas no lekciju
auditorijas Āzenes ielā 12 – 105 uz RTU filiālēm Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī izmantojot
TANDBERG 990 MXP videokonferenču tiltu un TANDBERG 770 MXP videokonferenču
iekārtas. Šī aparatūra 2007./2008. mācību gadā jau tika uzstādīta un vairākos priekšmetos
(Fizika, Matemātika, Materiālzinības, Ievads studiju nozarē u.c.) jau notika izmēģinājuma
lekcijas filiāļu studentiem no Āzenes ielas 12-105.
ESF projekta 2006/0257/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007 „Inovatīvi
risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā”
ietvaros kursu izmēģinājumiem tika īrēti 5 klēpjdatori un 5 datu projektori. Mācību laboratoriju
vajadzībām iepirkti 12 datori, LabView un Matlab licences kā arī mēraparatūra:
• 5 Tektronix TDS 2004B osciloskopi
• 12 Texas Instruments mikrokontroleru izstrādes moduļi MSPEXP430FG4618
ESF finansēta projekta Nr. 2006/024/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0023/0007 ietvaros
iegādāts:
• Specializētais programnodrošinājums LabVIEW Professional Development
System 8.2 Accademic edition 50 licences
• Digitālais Funkciju ģenerators Tektronix AFG3021B – 4 gab.
• Digitālais Osciloskops Tektronix TDS 2004B – 4 gab.
• Spektra analizators Agilent N9320A – 1 gab.
• Barošanas bloks ar GPIB vadību Agilent E3646A – 1 gab.
• Barošanas bloks PeakTech 6035D – 7 gab.
• Multimetrrs GWinstek GDM-396 – 4 gab.
• Maketēšanas komplekts laboratorijas darbiem Flite Electronics IDL-160 – 4
gab.
• Serveris virtuālajai laboratorijai – 1 gab.
• Darbstacijas PC ar GPIB interfeisa karti – 4 gab.
Mācību laboratorija Āzenes ielā 12 – 415 apgādāta ar 8 jauniem kontroliera MSP430F4168
maketiem un atbilstošu programmatūru. Atjaunota licence Ansoft programmatūrai - FHSS10
SAF lauku modelēšanai.
PHARE projekta Nr.2003/004-979-06-03 „Latvijas elektronikas un elektrotehnikas
nozares attīstība” ietvaros ETF telpās Āzenes ielā 12 jau 2006. gadā tiks izveidota
Elektromagnētiskās saderības (EMS) un elektrodrošības (ED) testēšanas laboratorija: uzstādīts
aprīkojums un veikta personāla apmācība. Mērīšanas kameras un aparatūras kopīgās izmaksas ir
apmēram 1 mlj. Euro. Elektromagnētiskās saderības un drošības centrs izveidots sadarbībā ar
rūpniecības asociāciju LEtERA un Ventspils pilsētas Domi.
Šo unikālo laboratoriju izmanto studenti pētniecības darbu veikšanai un studiju darbu
eksperimentālās daļas izstrādē. Laboratorijas darbinieki A. Ruško un V. Novikovs sekmīgi studē
doktorantūra.
Šajā mācību gadā papildināts arī Elektronikas studiju programmas nodrošinājums ar
metodiskajiem materiāliem. Lielākā daļa no šiem materiāliem izstrādāti ar ESF projektu atbalstu.
Bez jau pieminētā e-studiju nodrošinājuma 12 kursiem vēl izstrādāti šādi metodiskie materiāli:
1. K. Tomariņš. Lekciju palīgmateriāli: zīmējumi un formulas kursā „Radiofonija”.
Rīga, RTU, 32 lpp.
8

2. G. Balodis. RTS lekciju konspekts „Radiolokācijas pamati” Rīga, RTU, 92 lpp.
Blackboard vidē.
3. G. Balodis. RTS lekciju konspekts „Informācijas teorija” Rīga, RTU, 90 lpp.
Blackboard vidē.
4. G. Balodis. Mobilo sakaru lekciju konspekts „Mobilie sakari” Rīga, RTU, 11
papildinātas prezentācijas Blackboard vidē.
5. A.Fiļipovs. „DATORMĀCĪBA” E-studiju nodrošinājums bakalauru līmeņā kursam
MOODLE vidē.
6. G. Balodis. Uzdevumi kursam „Mobilie sakari” izpildei ar ATDI programmatūru
Blackboard vidē.
7. A.Fiļipovs. Mācību metodiskais darbs „TV SIGNĀLU UN ATTĒLU CIPARU
APSTRĀDE”, 20 lpp.
Varam secināt, ka studiju programmas realizācijas resursi sekmīgi tiek papildināti un atjaunoti.
Liela nozīme šā procesa sekmīgā attīstībai ir finansējuma palielināšana izglītībai un ES fondu
līdzekļi.
3.3.

Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā

Pēdējos gados ir pieaudzis IZM finansējums zinātniskajiem pētījumiem, no ESF līdzekļiem
tiek atbalstīta doktorantūra un izmantojam arī iespēja siesaistīties starptautiskos projektos. Tas
viss ļauj plašāk iesaistīt pētniecības darbos arī studentus.
Studenti piedalās LZP grantu un pētniecības programmu realizācijā:
• Valsts pētījumu programma „Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas” vad. Dr. Sc.
Ing. G. Balodis. Finansējums 160000 Ls. Piedalās Ilmārs Slaidiņš, Bruno Žuga,
Jurijs Fadejevs, Andris Ruško.
• Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvija atbilstoši
multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim (PUMPURS),
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038. Vad. I. Slaidiņš, piedalās G.
Balodis, B. Žuga, M. Treijere.
• RTU IZM grants nr. 7368
Elektrotehnisko un elektronisko ierīču elektromagnētiskās saderības mērāmo (vērtējamo)
parametru modelēšana 20000 Ls. Piedalās: Andris Ruško, Vladimirs Novikovs, G. Balodis,
• Nr. 05.1646: “Radiofrekvenču elektronikas magnētiskie komponentu un materiālu
efektivitātes paaugstināšanas pētījumi”, vad. J.Jankovskis.
Par pētniecības projektu rezultātiem sagatavotas publikācijas, par tiem ziņots konferencēs un
rezultāti izmantoti studiju darbos:
1. Ruško, V. Novikovs, G. Balodis Case shielding efficiency, high frequency technology .
Kaunas , KTU, May 2008 4 p.
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. Andris Ruško 2.gada doktorands. Augstas ražības video plūsmas apstrāde. Vad. G. Balodis.
4. Rolands Šāvelis 2.gada doktorands Dažādu signāla diskretizācijas un atjaunošanas
paņēmienu izpēte. Vad. G. Balodis.
5. Vladimirs Novikovs 1. gada doktorants, EMS parametru mērīšanas metožu izpēte. Vad. G.
Balodis.
6. Zane Circāne. Bezvadu tīklu tehnoloģijas mācībām un sadarbībai. Vad. I. Slaidiņš.
7. Maksims Zakrevskis. Ad-hoc tīklu tehnoloģijas. Vad. I. Slaidiņš.
8. Jūlija Naumova. Jaunākās bezvadu tehnoloģijas kooperatīvam darbam. Vad. I. Slaidiņš.
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9. Romāns Mickēvičs. Bezvadu tehnoloģijas kooperatīvām studijām un darbam. Vad. I.
Slaidiņš, B. Žuga.
Par universitāšu pētniecības projekta R-7080 „Robustas daudznesēju tehnoloģijas multimediju
mobilajām komunikācijām” ietvaros veiktajiem pētījumiem maģistra darbu izstrādāja Aigars
Arnītis. Ortogonālās frekvenčdales modulācijas izpēte. Vad. I. Slaidiņš.
ES FP6 infrastruktūras attīstības projektā “BalticGrid” par tīklveida skaitļošanas
(gridskaitļošanas) infrastruktūras izveidi Baltijas valstīs iesaistīti studenti L. Cikovskis, J. Kūliņš,
Z. Strods un A. Šteinbergs. No 2008. gada maija sākās šī projekta otrā fāze FP7 BaltiGrid-II. Par
šī projekta tēmām attiecīgi bakalaura un maģistra darbus ir izstrādājuši un aizstāvējuši:
• Zane Circāne . Bezvadu tīklu tehnoloģijas mācībām un sadarbībai. Vad. I.
Slaidiņš.
• Aivars Mihmalis. Bezvadu režģtīklu tehnoloģijas. Vad. I. Slaidiņš.
Jūlija Petrova studiju laikā Dānijas Tehniskajā universitātē izstrādāja maģistra darbu un
aizstāvēja RTU - Jūlija Petrova. UMTS un WLAN konverģence.
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” balvu,
N.Vasiļevskis – „SAF-Tehnikas” stipendiju.
Studentu iesaiste pētniecībā būtiski aktivizējusies kopš pieaudzis valsts budžeta
finansējums pētniecībai, kā arī iesaiste ES finansētajos pētniecības projektos. Cerēsim, ka šīs
tendences saglabāsies.
3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Būtiski ir palielinājusies studentu apmaiņa ar ES valstu universitātēm. Tagad vidēji 5-7
studenti gadā izmanto iespēju stažēties citās universitātēs. Bruno Žuga piedalījās Doktorantūras
vasarskola: New Mobile and Wireless Communications: Technology and Market Construction,
Skagen, Denmark 2006.g. augustā (1 nedēļa). Doktorants Andris Ruško piedalījās seminārā
Turīnas universitātē un apguva pieredzi elektromagnētiskās testēšanas metožu izmantošanā.
ERASMUS apmaiņa sprogrammas ietvaros Jūlija Petrova turpina studijas maģistratūrā Dānijas
Tehniskajā universitātē.
Ar katru gadu paplašinās starptautiskā sadarbība. Noslēgti Erasmus programmas
sadarbības un apmaiņas līgumi ar Kaseles universitāti (Vācija), Kavalas Tehnoloģisko institūtu
(Grieķija), Budapeštas Augstāko Tehnisko skolu (Ungārija). ERASMUS programmas ietvaros
2006. gada 12.– 16.decembrī fakultātē viesojās Georgios Tsirigotis (Grieķija) un nolasīja lekcijas
par tēmu „Control Engineering” angļu valodā.
Sadarbība ar ārzemju augstskolām notiek dažādu starptautisku projektu ietvaros:
• FP6 I3 BalticGrid. Piedalās I. Slaidiņš, O. Belmanis, L. Cikovskis, J. Kūliņš, Z.
Strods un A. Šteinbergs.
• FP6 STREP: Enhanced Learning Unlimited (ELU). Piedalās B. Žuga, I.Slaidiņš.
• EIE SURVEYOR: Reference Point for Electrical and Information Engineering in
Europe. Projekts Nr. 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP (2005 -2008 ).
Piedalās I.Slaidiņš, M. Treijere.
Gan akadēmiskā personāla pārstāvji, gan studenti piedalās starptautiskās konferencēs un
projektu pasākumos:
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•

G. Balodis, A. Sozontovs, B. Zuga, I. Slaidins. Performance estimation for MIMO
channel. The 10th Biennial Baltic Electronics Conference, Oct. 7-11, 2006, Tallinn,
Estonia. Tallinn Technical University.

•

A. Strazds, A. Kapenieks, B. Zuga, R. Gulbis, Piloting of EDUSA in non-linear
multimedia learning environments, Conference on Interactive computer aided
learning (ICL 2006), Villach, Austria, September 26 - 28, 2006, CD-ROM, ISBN
3-89958-195-4, Kassel University Press.

•

Gundega Lapina, Juris Balodis, Bruno Zuga, Development of students’
understanding of innovation processes in universities: Enterprise Knowledge
Development (EKD) modelling results, proceeding of the conference Baltic
Dynamics 2006, Kaunas, Lithuania.
• J.Jankovskis. Complex permeability spectra of ferrites in the light of their
microstructure // Progr. of the IEEE ROMSC 2007, May 26 – 29, Iasi, Romania –
p. 34;
• Д.В.Степин. Исследование паразитных эффектов в импульсных DC/DC
преобразователях электрической энергии // Materials of 3-rd International
Young Scientist Conference, April 16 – 21, 2007. Sevastopol, SevNTU, 2007, p.
220.
• I. Slaidins. Building Grid in Latvia. Baltic Grid Project Open Day Conference and
AHM. Riga, October 4-6, 2006.
• IST 2006 Conference and Exhibition. Helsinki, November 21-23, 2006. Piedalījās
I. Slaidiņš, A. Gulbis, B.Žuga, L. Cikovskis, J. Kūliņš, Z. Strods.
• I. Slaidins. O. Belmanis. Baltic Grid for e-Science Development in Baltics.
SPANISH CONFERENCE ON E-SCIENCE GRID COMPUTING 2007. Madrid,
March 1-2, 2007.
• Baltic Grid Project Open Day Conference and AHM. Tallinn, May 15-17, 2007.
Piedalījās I. Slaidiņš, L. Cikovskis, J. Kūliņš, Z. Strods.
• EAEEIE 2007 Conference. Prague, July 2-4, 2007. Piedalījās I. Slaidiņš, M.
Treijere.
Pēdējos gados veidojas arī veiksmīga sadarbība ar Latvijas universitātēm un augstskolām.
Mūsu partneri BalticGrid projektā ir LU Matemātikas un Informātikas institūts. Gundega Lapiņa
ir LU doktorante (vad. profesore T. Koķe) un savu pētījumu rezultātus par inovācijām izglītībā
aprobē Elektronikas studiju programmā. Gundega Lapiņa kopā ar Vinetu Teteri no Latvijas
Lauksaimniecības universitātes realizēja Inovāciju menedžmenta kursu.
Laba sadarbība izveidojusies ar Ventspils augstskolu. ESF projekta ietvaros tika izstrādāti
studiju materiāli 8 Elektronikas programmas kursiem iamantošanai RTU filiālē Ventspilī un
Ventspils augstskolā. Sadarbība ar Ventspils augstskolu notika arī PHARE projekta
Nr.2003/004-979-06-03 „Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstība” ietvaros.
Ventspils augstskola un Vidzemes augstskola ir mūsu partneri lietišķo pētījumu projektā
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038 „Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu
izstrādei Latvija atbilstoši multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim”
(PUMPURS).
Varam secināt, ka sadarbība ar citām augstskolām Latvijā un ārzemēs sekmīgi attīstās.
3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Veidojas aktīvi kontakti ar firmām un citām organizācijām, kurās strādā ELEKTRONIKAS
programmas absolventi. Tādas ir SAF Tehnika, SIA Mikrotīkls, Arcus Elektronika, Radiotehnika
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-RRR, Latvijas Radio un Televīzijas Centrs, Latvijas Radio un Latvijas Televīzija, Lattelekom,
Latvijas Mobilais Telefons, Tele2, Valsts elektrosakaru inspekcija, a/s “Alfa”, SIA “Hanza
Elektronika”, datoru izplatītāji un ražotāji un daudzas citas.
Nozares eksperti no firmām tiek iesaistīti ESF projektu realizācijā, kuros paredzēts
pilnveidot ELEKTRONIKAS studiju programmu. N. Bergs un D. Liepkalns no SAF Tehnika, I.
Osmanis no Hanza Elektronika, V. Aišpurs no Arcus Elektronikas un vēl daudzi citi piedalījās
EKD modelēšanas semināros par studiju programmas un prakšu pilnveidošanu, izstrādāja
priekšlikumus studiju satura un procesa pilnveidošanai, kā arī recenzēja akadēmiskā personāla
izstrādātos studiju materiālus.
ESF projekta 2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007 “RTU Elektronikas
un telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana” ietvaros
notika akadēmiskā personāla stažēšanās firmās, kas tika veiksmīgi realizēta ar firmu atbalstu.
Stažēšanās laikā notika diskusijas ar mūsu absolventiem, kuri strādā firmā un saņemti ieteikumi
studiju satura un procesa pilnveidošanai.
ELEKTRONIKAS inženieru studiju programmu pamatā nodrošina RTU pasniedzēji. Daļu
specializētu izvēles priekšmetu pasniedz augstas kvalifikācijas speciālisti no ražošanas un
zinātniski pētnieciskām iestādēm, piemēram, G.Dziļums, J.Šīrs, A.Kamens, L.Zeikats.
Praktiskā darba iemaņu apgūšanai notiek sadarbība ar visas Latvijas elektroniskā
novirziena daudzveidīgām iestādēm un firmām (3. tabula).
3. tabula. Elektronikas programmas studentu iespējamas prakses un darba vietas
SAKARU OPERATORIEM:
SAKARU APARATŪRAS
PIEGĀDĀTĀJIEM UN RAŽOTĀJIEM:

RADIO UN TELEVĪZIJAS RAIDOŠĀS
ORGANIZĀCIJĀM:
DATORU RAŽOTĀJIEM UN
PIEGĀDĀTĀJIEM:
CITIEM:

Lattelekom, Latvijas Mobilais Telefons, Tele2,
Radiokom, Balttranking;
DanLat, AvNet Baltronix, Belss, Latvijas
Universitātes Cietvielu Fizikas Instituts, r/a
Alfa, SAF Tehnika;
Latvijas Radio, Latvijas Televīzija, Baltkom
TV, Latvijas radio un televīzijas centrs;
Fortech, MA-1, VAR, Elva, IBM;
Latvenergo, Valsts elektrosakaru inspekcija,
CHD,
Hanza
Elektronika,
Nacionālā
Aizsardzības akadēmija

Šie sadarbības partneri dod studentiem iespēju veikt praktizēšanos. Pēc praktizēšanās,
iespēju robežās, notiek publiska darba atskaišu aizstāvēšana ar firmas pārstāvju piedalīšanos.
Tas, savukārt, dod iespēju firmai veikt iespējamā darbinieka - studenta piemērotības pārbaudi un
nodrošināt studentu ar reālu inženierprojekta tēmu.
Jau ceturto gadu fakultātē notika Elektronikas olimpiādes pasākums un nozares
uzņēmumos (SIA SAF Tehnika un Latvijas Radio) tika organizētas ekskursijas skolēniem
olimpiādes dalībniekiem.
Gadu no gada paplašinās sadarbība ar nozares uzņēmumiem, kuros strādā mūsu absolventi.
Sadarbības varianti arī kļūst arvien daudzveidīgāki.

4. Vērtēšanas sistēma
Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos atbilstoši uzstādītajiem mērķiem bez
lekcijām ieviesti arī praktiskie darbi, laboratorijas darbi, kontroldarbi un studiju darbi. Tie kalpo
ne tikai priekšmeta apguvei, bet arī kā starpnovērtējums. Laboratoriju darbi, kontroldarbi un
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studiju darbi tiek novērtēti un studentam tie jāaizstāv, lai pierādītu apgūtās zināšanas un prasmes.
Parasti priekšmets beidzas ar eksāmenu vai ieskaiti.
Lai gan studentu zināšanu novērtēšanā būtiskākais ir zināšanu novērtējums eksāmenā,
daudzos gadījumos tiek ņemti vērā kontroldarbu, mājas darbu, nodarbību apmeklējuma,
laboratorijas darbu vērtējumi. Procentuāli šo kategoriju nozīme gala vērtējumā ir atšķirīga
dažādos mācību priekšmetos: eksāmens un kontroldarbi – 50-95%, projekti un mājas darbi – 3050%, darbs laboratorijā 15-45%, nodarbību apmeklējums 2- 5%. Studiju programmas
akreditācijas komisija 2004. gadā zināšanu un prasmju novērtēšanas metodes atzinusi par
atšķirīgām dažādiem pasniedzējiem, bet kopumā par profesionālām un sistemātiskām.
Studiju rezultāti Elektronikas studiju programmās tiek vērtēti saskaņā ar RTU Nolikumu
par eksāmenu kārtošanu bakalauru, inženieru un maģistru studijās (2001.g.25.VI.).
1. Studiju rezultātus vērtē ar ieskaiti vai atzīmi 10 baļļu sistēmā par eksāmenu.
2. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.
Profesionālo studiju programmas beidzas ar inženierprojekta izstrādi un aizstāvēšanu.
Lai noskaidrotu studentu viedokli par studiju programmu, tiek veiktas studentu aptaujas un
intervijas. Studenti vēlas uzlabot programmu saturu, nomainot humanitārās izvēles kursus ar
svešvalodas un citiem izvēles priekšmetiem. Kursu saturs tiek vērtēts kā apmierinošs vai labs,
bet studenti vēlas uzlabot kursu programmu materiālo nodrošinājumu.
Veicot darba davēju aptaujas ESF projektu ietvarosabsolventu kvalifikācija tiek vērtēta kā
laba, bet pietrūkst sagatavotības risināt nozares praktiskos uzdevumus.
Valsts eksaminācijas komisija atzīst studentu teorētisko sagatavotību par labu, bet
praktisko sagatavotību par apmierinošu un labu.
Semināros par mācību metodiku ESF projektu ietvaros tika uzsvērta nepieciešamība
skaidri formulēt studentiem kursa beigās sasniedzamās zināānas un prasmes. Studiju procesa
laikā un beigās jābūt pārbaudījumiem, kas nodrošina šo sasniegto zināšanu un prasmju
konstatēšanu. Diemžēl agrāk ne visos mācību priekšmetos tas tika ievērots.

5. Studenti
Elektronika kalpo par bāzi ne tikai datortehnikai un telekomunikācijām, kuru attīstību
nosaka elektronikas komponentu progress, bet arī daudzām citām nozarēm. Tāpēc sekmīga valsts
ekonomiskā attīstība nav iedomājama bez elektronikas speciālistiem.
Studenti ir viens no būtiskākiem faktoriem programmas attīstībā. Studentu piesaistīšanai tiek
veltīta aizvien lielāka vērība. Bez atvērto durvju dienām RTU un fakultātē, ar piedalīšanos
izstādēs un ar reklāmas bukletiem, tiek veikti arī citi propagandas pasākumi.
Studentu atsauksmes par programmu kopumā ir labas. Tādas ir arī absolventu un darba devēju
atsauksmes. Uzņemto studentu skaits Elektronikas studiju programmā pēdējos gados ir pieaudzis
un stabilizējies, bet mācību gada beigās pēdējā gadā novērojams samazinājums (1. attēls).
2007./2008. mācību gadā 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;
− 2. līmeņa profesionālajās (inženierstudijās): I kursā – 6; II kursā – 4;
Mācību gada beigās Elektronikas programmā pavisam, skaitot no pirmā kursa, mācījās
197 studenti, bet 2. līmeņa profesionālā inženiera programmā ELEKTRONIKA mācījās 10 studenti.
Būtiskas studentu skaita izmaiņas profesionālajā studiju programmā nenotiek.
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ETF 1.kursā studenti

1. attēls. Studentu skaits ETF un programmā Elektronika
Tas saistīts ar lielo studentu atbirumu pirmajā un otrajā kursā. Sliktā iepriekšējā sagatavotība
matemātikā un fizikā sagādā lielas grūtības sekmīgi apgūt šos kursus RTU. Analizējot eksāmena
atzīmju sadalījumu (2. attēls) matemātikā redzam, ka ļoti daudz ir nesekmīgu atzīmju (mazāk par
4) un vidējā atzīme pirmajā eksāmena reizē ir 4,5 ! Bez tam materiālie apstākļi spiež studentus
strādāt, lai sagādātu iztikas līdzekļus, tāpēc laika studijām atliek mazāk.

Eksāmena atzīmju sadalījums
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2. attēls. Pirmā eksāmena atzīmju sadalījums matemātikā (2006. gads)
Regulāri notiek anonīmas studentu aptaujas par studiju procesu un ar rezultātiem tiek
iepazīstināti priekšmetu pasniedzēji. Ar studentiem notiek arī individuālas diskusijas par
problēmām studiju procesā un iespējamiem risinājumiem. Pasniedzēji veic studentu aptaujas gan
par savu priekšmetu, gan par iepriekšējiem studiju priekšmetiem.
ESF projektos uzsvars tiek likts arī uz studiju procesa kvalitātes uzlabošanu, kam vajadzētu
atspoguļoties arī pārbaudījumos. Ļoti svarīgi ir veikt studiju rezultātu statistisko analīzi un sekot
līdz sekmības rādītāju tendencēm saistībā ar izmaiņām studiju procesā. Elektrotehnikas
teorētisko pamatu (ETP) kursā tika pilnveidota metodika, izstrādāts un ieviests e-studiju
nodrošinājums ar pašpārbaudes testiem, mājas uzdevumiem Blackboard vidē. Salīdzinot
eksāmena rezultātus ETF kursā 2006. gadā (pirms izmaiņām) un 2007. gadā (ar jaunu metodiku
un e-studiju nodrošinājumu) varam secināt, ka vidējā atzīme pieauga no 4,63 līdz 5,50. Atzīmju
sadalījums ETF eksāmenā parādīts 3. attēlā
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3. attēls. Atzīmju sadalījums eksāmenā Elektrotehnikas teorētisko pamatu kursā pirms
(2006) un pēc e-studiju nodrošinājuma ieviešanas (2007).
Līdzīgi arī matemātikā pēc e-studiju nodrošinājuma ieviešanas studentu sekmība uzlabojās,
taču kopumā tā tomēr ir neapmierinoša.
Elektronikas nozare sabiedriskajā telpā netiek bieži pieminēta un reklamēta, tāpēc daudz
populārāka studiju programma ir, piemēram, telekomunikācijas, jo bieži sastopamas Lattelecom,
LMT, Tele 2, un Bite reklāmas.
Studiju programmas reklāmai tiek izmantoti materiāli par Elektronikas studiju programmu
un darba iespējām pēc inženieru kvalifikācijas iegūšanas. Tos izplata skolās, bakalauru
programmā studējošiem un citiem interesentiem. Bez tam regulāri piedalāmies izstādēs, tādejādi
popularizējot savu studiju programmu. Ļoti populāra ir izstāde “Skola”, kuru apmeklē liels skaits
skolu absolventu.
Informāciju par studiju programmām publicējam laikrakstos „Latvijas Avīze”, rajonu
avīzēs un izglītības piedāvājuma katalogos “Izglītības ceļvedis” un “Augstākā izglītība Latvijā
un ārzemēs”. Ar ESF projekta atbalstu tika izveidota videofilma (SIA AGD Grupa), kuru
demonstrēja Latvijas Televīzijas 7. kanālā.
Ziņas par studijām interesenti var atrast arī fakultātes mājas lapā Internetā
http://www.etf.rtu.lv. Mājas lapa tiek nepārtraukti papildināta un atjaunota. Tajā atspoguļojam
notikumus no studentu dzīves (fukšu balle, sporta diena, studentu zinātniskā konference u.c.).
Mājas lapā elektronikas popularizēšanai tiek ievietota aktuālā informācija par notikumiem
Latvijā šajā nozarē.
Katru gadu pavasarī notiek arī atvērto durvju dienas un apmeklētāju skaits nepārtraukti
pieaug. Visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar fakultātes laboratorijām un saņemt
nepastarpinātu informāciju par studiju programmas īpatnībām.
Lai informētu par iespējām studēt RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē (ETF)
un ieinteresētu skolēnus pievērsties šai ļoti mūsdienīgajai specialitātei, jau trešo gadu
organizējām Elektronikas olimpiādi skolēniem. Informācija tika ievietota ETF mājas lapā un tika
apmeklētas arī vairākas skolas.
Reģistrēšanās dalībai olimpiādes pasākumos sākās 2008. gada 14. aprīlī caur ETF mājas
lapu (www.etf.rtu.lv) un turpinājās līdz pat 25. aprīlim.
Olimpiādes pirmais posms sākās 25. aprīlī un notika virtuālajā vidē (internetā) līdz 9.
maijam, tā laikā 47 skolēni piedalījās diskusijās, veica noteiktus uzdevumus un testus.
Pēc pirmā posma rezultātu apkopošanas un publicēšanas internetā (www.etf.rtu.lv) 22
skolēni tika aicināti uz olimpiādes otro posmu 14., 15. maijā Elektronikas un telekomunikāciju
fakultātē klātienē. Pēc uzdevumu risināšanas notika ekskursijas uz SIA SAF tehnika un Latvijas
Radio. Elektronikas olimpiādes pasākumos aktīvi piedalās arī fakultātes studentu pašpārvalde un
organizē izklaides pasākumus olimpiādes dalībniekiem. Olimpiādes laikā notika arī olimpiādes
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dalībnieku izgatavoto radioelektronikas ierīču demonstrējumi. Olimpiādes uzvarētāji tika
apbalvoti.
Elektronikas olimpiādes pasākumu ietvaros notika efektīva Elektronikas studiju
programmas reklamēšana.
Notiek arī reflektantu aptauja, lai noskaidrotu kur iegūta informācija par studiju
programmu un motivācija studiju programmas izvēlei.
Pamatā informāciju par studiju programmām skolu absolventi iegūst internetā, atvērto
durvju dienās un no draugiem. Tas nozīmē, ka ļoti svarīgi uzturēt aktuālu fakultātes mājas lapu.
Atvērto durvju dienās ne visi nokļūst līdz fakultātei, tāpēc ļoti svarīgi izplatīt fakultātes bukletus
Kaļķu 1. Anketās parādās arī piezīme, ka draugs jau studē fakultāte vai atnācu studēt, jo draugs
izvēlējās šo programmu.
Vairums studentu (70 - 80%) motivējuši programmas izvēli ar perspektīvām nākotnē, ar
interesi par šo nozari un, ka tajā ir nodrošinātas labas iespējas darba tirgū. Sevišķi jāuzsver tas,
ka studiju programma atbilst studenta interesēm atzīmēts ap 70% atbilžu. Tā ir ļoti svarīga
motivācija sekmīgām studijām.
Redzam, ka studiju programmas reklāmas pasākumi ir efektīvi, jo pieaug konkurss uz
studiju programmu Elektronika. Vairāk kā 90 procenti no 1. kursā uzņemtajiem studentiem bija
izvēlējušies programmu Elektronika kā pirmo prioritāti. Tas nozīmē, ka studiju programmas
izvēle ir bijusi ļoti motivēta.

6. Akadēmiskais personāls
Studiju procesa nodrošināšanā piedalījās pilnas slodzes:
1 habilitētais zinātņu doktors ( J.Jankovskis);
9 zinātņu doktori (E.Beķeris, G.Balodis, J.Grēve, A.Gulbis, V.Jurševičs, P.Misāns, A.Strauts ,
I.Slaidiņš, M.Zeltiņš,);
4 docētāji bez zinātniskā grāda (K.Brīvkalns, A.Pakalns, J.Barloti, A. Fiļipovs);
1 lektors un asistents bez zinātniskā grāda ( D.Puriševs).
Studiju procesa nodrošināšanā piedalās daļas slodzes:
6 zinātņu doktori (G.Āboltiņš-Āboliņš, V.Bērziņš, J.Semeņako, K. Tomariņš, V. Ņikitins
A.Vītols);
6 docētāji bez zinātniskā grāda (A.Ozoliņš, M.Strauts, J.Šumahers, G. Dziļums, J. Šīrs,
A.Kamens, L.Zeikats)
Jāatzīmē arī tas, ka pieaudzis doktorantu skaits studiju programmā un daži no viņiem jau
aktīvi iesaistījušies studiju procesa realizēšanā (T. Solovjova, G. Valters, M Tērauds). Tas
nozīmē, ka notiek pakāpenisks akdēmiskā personāla atjaunošanās process, lai gan lēns, bet tomēr
cerīgs.
Pasniedzēji, kuri studiju procesā piedalās uz daļu slodzes veido RTU saiti ar dažādām
elektronikas pielietojumu sfērām Latvijā un viņu pasniegtie studiju priekšmeti parasti ir saistīti ar
profesionālās darbības virzienu pamatdarbā.
RTU pasniedzēji, kuri nodrošina Elektronikas studiju programmu, ir kvalificēti speciālisti
elektronikas nozarē. Vairums pasniedzēju paralēli savam pamatdarbam - lekciju lasīšana un
nodarbību vadīšana inženieru studiju programmu studentiem - piedalās zinātnisko darbu izstrādē
vai strādā par ekspertiem un konsultantiem firmās.
Kvalifikācijas līmenis galvenokārt tiek nodrošināts ar zinātnisko darbu un dalību
starptautiskos projektos. Vairāki pasniedzēji ir starptautisku profesionālu organizāciju (IEEE,
EAEEIE u.c.) biedri, kā arī Latvijā darbojošos profesionālo organizāciju biedri. Moderno
datortehnoloģiju izmantošana pētniecības darbā un studiju priekšmetos ir garants nepieciešamā
līmeņa uzturēšanai.
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Zinātniskās darbības materiālo pamatu institūtā veido LZP finansētu pētniecības projektu
izstrāde. Institūts veic sekojošu LZP, IZM, ERAF finansētu pētniecības projektu izstrādi:
1. Nr. 05.1646: “Radiofrekvenču elektronikas magnētiskie komponentu un materiālu
efektivitātes paaugstināšanas pētījumi”, vad. J.Jankovskis.
2. Nr. 05.1638 '' Augstas ražības video plūsmas digitāla pārveidošana”, vad. Dr.sci.ing.
G.Balodis. Finansējuma apjoms Ls 3305. Piedalās: Andris Ruško, Oļegs Ņikišins.
3. RTU IZM grants nr. 7213 Elektrotehnisko un elektronisko ierīču elektromagnētiskās saderības
metožu harmonizācija .
4. Valsts pētījumu programmas Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze projekts nr. 5 - Jaunas
elektronisko sakaru tehnoloģijas .
5. Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvija atbilstoši multimediju,
telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim (PUMPURS),
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038. Vad. I. Slaidiņš, piedalās G. Balodis, G.
Lauks, B. Žuga, M. Treijere.
Tiek veikti arī zinātniskie līgumdarbi un starptautiskie projekti:
1. A.Gulbis piedalās FP6 projektā „Increasing Trust and Confidence of Consumers in
the Information Society (ConsTrast), EU contract number 30-CE-0033938/00-70).
2. EIE SURVEYOR: Reference Point for Electrical and Information Engineering in
Europe. Projekts Nr. 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP (2005 -2008 ).
Piedalās I.Slaidiņš, M. Treijere.
3. Projekts FP6 STREP: Enhanced Learning Unlimited (ELU). (2006-2008). Piedalās B.
Žuga, I.Slaidiņš.
4. FP6 I3 Baltic Grid (BG). (2005 – 2008). Projekta vadītājs RTU I. Slaidiņš.
Daudzi pasniedzēji pēdējos gados ir publicējuši savus darbus starptautiskos zinātniskos
izdevumos un uzstājušies ar referātiem starptautiskās konferencēs.
Katru otro gadu tiek organizētas starptautiskas zinātniskās konferences par Elektronikas un
Telekomuniokāciju tematiku. Tāda atkal notika 2007. gada rudenī (oktobrī) RTU 48.
starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros. Tāpat kā agrāk īpaši tiks atbalstīta doktorantūras
studentu piedalīšanās un to zinātnisku pētījumu rezultātu publicēšana.
Pagājušajā studiju gadā pasniedzēji piedalījās ES finansētā kompetences paaugstināšanas
projektā. ESF projekta Nr.2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007) ietvaros
„RTU Elektronikas un telekomunikācijas fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču
paaugstināšana” notika metodiskie semināri (kursi), svešvalodas prasmju pilnveidošana un
stažēšanās nozares uzņēmumos:
• Angļu valodas prasmes pilnveidoja (23 stundas): T. Solovjova, V.Jurševičs, M.Strauts, D.
Puriševs, K. Brīvkalns, G. Dziļums, M. Zeltiņš, A. Filipovs, I. Slaidiņš, P. Misāns, J.
Jankovskis, E. Beķeris.
• I. Slaidiņš un B. Žuga vadīja mācības ETF akadēmiskajam personālam par e-studiju
metodiku un tehnoloģiju kursā „E-studiju metodika un tehnoloģija” (24 stundas) .
Piedalījās: V.Jurševičs, M.Strauts, D. Puriševs, K. Brīvkalns, G. Dziļums, M. Zeltiņš, A.
Filipovs, G. Balodis, P. Misāns, J. Jankovskis, E. Beķeris.
• I. Slaidiņš, M. Zeltiņš un L. Vainovskis vadīja LabView studijas (10 stundas). Piedalījās:
T. Solovjova, V.Jurševičs, M.Strauts, D. Puriševs, K. Brīvkalns, G. Dziļums, M. Zeltiņš,
A. Filipovs, P. Misāns, J. Jankovskis, E. Beķeris.
• P. Misāns un G. Valters vadīja Matlab studijas (24 stundas). Piedalījās: T. Solovjova,
V.Jurševičs, M.Strauts, D. Puriševs, K. Brīvkalns, G. Dziļums, M. Zeltiņš, A. Filipovs, P.
Misāns, J. Jankovskis, I. Slaidiņš, E. Beķeris.
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ESF projekta “RTU ETF akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana” (projekts
Nr.2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007) ietvaros nozares uzņēmumos
stažējās:
1. AS SAF Tehnika – 240 stundas:
Kārlis Brīvkalns, Elmārs Beķeris, Ilmārs Slaidiņš, Guntars Balodis.
2. SIA Hanzas Elektronika – 240 stundas:
Dmitrijs Puriševs, Jānis Jankovskis, Māris Zeltiņš
3. SIA Arcus Elektronika – 240 stundas:
Pēteris Misāns, Guntars Dziļums
4. VAS Latvijas Valsts Radio un Televīzijas Centrā – 240 stundas:
Tatjana Solovjova, Aleksandrs Fiļipovs
I. Slaidiņš piedalījās RTU metodiskajā seminārā 2007. gada 3. aprīlī ar prezentāciju par tēmu “Estudiju platforma RTU: ieviešanas gaita, novērojumi un pārdomas”.
I. Slaidiņš un M. Treijere piedalījās EAEEIE (European Association for Education in Electrical
and Information Engineering ) konferencē Tallinā par tēmu Introduction of Blended Learning in
the Course Delivery. EAEEIE 2008 Conference. Tallinn, June 30 - July 3, 2008.
Fakultātes akadēmiskais personāls ir ļoti intensīvi strādājis savas kvalifikācijas pilnveidošanā
izmantojot pētniecības projektu un ESF projektu finansējumu. Gan pētījumos iegūtie rezultāti,
gan metodiskajos semionāros gūtās zināsānas un prasmes tiek realizēta studiju satura un procesa
pilnveidošanai.

7. Pašnovērtējums
7.1 Kopējā situācijas analīze
7.1 Kopējā situācijas analīze
Studiju programma Elektronika un tās profesionālo studiju daļa sekmīgi attīstās. Šajā
pašnovērtējuma ziņojumā parādīts, ka turpinās studiju programmas attīstība un izstrādāts jauns
studiju programmas trealizācijas variants.
Aktivizējies pētnieciskais darbs (nācis klāt arī finansējums), paplašinās starptautiskie kontakti un
dalība dažādos projektos. Notiek studentu zinātnisko darbu konferences, katru gadu iznāk RTU
zinātnisko rakstu krājums par nozares tematiku, katru otro gadu notiek starptautiskas
konferences (RTU konferences ietvaros).
Sekmīgi veikti ar Elektronikas studiju programmas attīstību saistīti telpu labiekārtošanas
darbi un tiek atjaunots laboratoriju aprīkojums. Realizēti vairāki ESF un ERAF projekti, kuru
ietvaros uzsākta studiju programmas un studiju procesa pilnveidošana, uzlabota prakšu
realizācija un nodrošināta akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana.
7.2 SVID analīze
Profesionālās studijas RTU programmā Elektronika ļauj sasniegt noformulētos mērķus
inženiera studijās. Elektronikas programmas turpmākā attīstība lielā mērā ir atkarīga no kopējās
ekonomiskās situācijas valstī. Savukārt, tieši elektronikas nozares uzplaukuma veicināšana var
dot lielu ieguldījumu valsts attīstībā. Elektronikas speciālisti Latvijā ir vajadzīgi un nākotnē būs
vēl vairāk vajadzīgi.
Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus, var izdarīt stāvokļa analīzi
programmā. Stāvokļa analīze konspektīvā veidā ir sniegta SVID 4.tabulā.
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4. tabula.

Stiprās puses
• Pieredzējis un kvalificēts akadēmiskais
personāls;
• Absolventi darba tirgū ir pieprasīti un
konkurētspējīgi;
• Bibliotēkā ir pietiekamā skaitā profesionālā
nozares periodika;
• Mūsdienu prasībām atbilstošs datoru parks
un interneta pieslēgums;
• Laba sadarbība ar nozares uzņemumiem;
• Akadēmiskā personāla atalgojums kļuvis
konkurentspējīgs.

Vājās puses
• Programma ir grūta un pagaidām nav
populāra vidusskolu absolventiem;
• Reflektantu sagatavotības līmenis ir būtiski
neviendabīgs;
• Maz jaunu pasniedzēju;
• Laboratoriju aparatūra atjaunojas lēni;
• Starptautiskā sadarbība elektronikas jomā ir
ierobežota.

Iespējas

Riski

• Nebūs pietiekošā skaitā studēt spējīgu
• Elektronikas nozare strauji attīstās;
studentu;
• Programmas nepārtraukts absolventu
pieprasījums darba tirgū, kas turpina
• Neizdosies piesaistīt jaunus kvalificētus (Dr.
sc.) pasniedzējus;
pieaugt;
• Labas atsauksmes no absolventiem un darba • Latvijas un pasaules ekonomiskās grūtības
var samazināt pieprasījumu;
devējiem;
• Kurzemes apgabalā papildus konkurence ar
Ventspils augstskolu

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai
SVID analīze kalpo par pamatu programmas attīstības virzienu noteikšanai. Sevišķa vērība tiek
pievērsta vājo pušu problēmu risinā;sanai un iespējamo risku mazināšanai:
1. Dažādiem līdzekļiem jāturpina veikt studiju programmas un nozares propagandu, lai
piesaistītu motivētus un spējīgus studentus (reklāmas, Elektronikas olimpiāde, braucieni
uz skolām, sadarbība ar fizikas skolotājiem u.c.).
2. Ja izdosies panākt spējīgu studentu piesaisti (1. punkts), tad palielināsies doktorantu
skaits, kuri turpmāk kļūs par jaunajiem pasniedzējiem. Palielināsies arī studentu skaits
profesionālajā studiju programmā.
3. Jāanalizē un jāpilnveido studiju process pirmajos kursos, lai samazinātu atbirumu un tā
kompensētu daudzu reflektantu slikto sagatavotību un nodrošinātu pietiekošu studentu
skaitu profesionālajā studiju programmā pēc bakalaura studijām.
4. Jāturpina realizēt ESF projektus un jāveido jaunus projektus ES fondu līdzekļus piesaistei
studiju satura, procesa un materiālās bāzes attīstībai.
5. Jāstimulē starptautiskie kontakti un apmaiņa, kā arī jāturpina tālāk attīstīt jau uzsākto
veiksmīgo sadarbību ar nozares uzņēmumiem un citām Latvijas augstskolām.
Programmā 2007./2008. mācību gadā veikti plaši pasākumi studiju programmas satura un
studiju procesa pilnveidošanā ESF projektu ietvaros.
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Pagājušajā gadā izvirzītie uzdevumi
Studiju procesa pilnveidošana

Akadēmiskā personāla
atjaunināšana

papildināšana

Sasniegumu komentāri
Izstrādāts e-studiju nodrošinājums 12 kursiem
un jauna bakalaura profesionālā studiju
programma, kas ietver arī progresīvu mācību
metodiku.
un Doktorantu skaits studiju programmā ir jau
nedaudz palielinājies un daži doktoranti jau
piedalās studiju prosesā. Tas nozīmē, ka
akadēmiskā personāla atjaunošanas process
notiek.

Auditoriju un laboratoriju atjaunošana

ESF projekta iervaros papildināts laboratoriju
aprīkojums un izstrādāti jauni laboratorijas
darbi
Sadarbības attīstību ar partneriem Latvijā un Veiksmīgi paplašinās sadarbība ar LU, LLU,
ārzemēs
Ventsoils augstskolu un ārzemju augstskolām
projektu realizācijā, studentu un pasniedzēju
apmaiņā
Studiju programma sun nozares popularizēšana Turpinām realizēt Elektronikas olimpiādes
pasākumus un citus propagandas pasākumus
ESF projektu ietvaros.
Studiju programma turpina sekmīgi pinveidoties gan satura, gan realizācijas procesa ziņā. To
sekmē finansējuma pieaugums izglītībai un zinātnizkiem pētījumiem no valsts budžeta un ES
fondiem.
Turpinās pētījumi par pedagoģiskām inovācijām studiju programmā un 2008. gada 3. aprīlī
LU doktorante G. Lapiņa (vad. prof. T. Koķe) aizstāvēja promocijas darbu „Inovācijas
pedagoģiskā izpratne augstskolā” un ieguva doktora grādu pedagoģijā. Šī darba rezultāti rezultāti
tiek izmantoti studiju procesa pilnveidošanā Elektronikas programmā.
•
•
•
•
•

Nākošajās gadā turpināsim attīstību nosprausto stratēģisko mērķu sasniegšanai:
studiju procesa pilnveidošanu,
akadēmiskā personāla papildināšanu un atjaunināšanu,
auditoriju un laboratoriju atjaunošanu,
sadarbības attīstību ar partneriem Latvijā un ārzemēs,
studiju programmas un nozares popularizēšanu.

Pašnovērtējuma ziņojumu sagatavoja Radioiekārtu katedras vadītājs Ilmārs Slaidiņš.

Studiju programmas Elektronika direktors:
Profesors Jānis Jankovskis
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Pielikumi
1. Pielikums. Studiju programmas specializācijas moduļu apraksti.
Saskaņā ar 1999. gadā uzsāktā un 2001. gadā pabeigtā pētījumu projekta Career
Space rekomendācijām augstākā izglītība informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT)
nozarē ir jāpilnveido atbilstoši darba tirgus prasībām. Elektronikas nozare arī ietilpst IKT nozaru
skaitā un ir viena no Latvijas prioritātēm, tajā novērojama strauja attīstība, tāpēc darba tirgū ir
liels pieprasījums pēc augsti kvalificētiem inženieriem. Pētījuma rezultātā tika izstrādātas
vadlīnijas 21. gadsimta IKT studijām.
Pētījumā atzīmēts, ka arvien lielāks pieprasījums nozarē it pēc speciālistiem, kuri
vienlīdz labi pārvakda informācijas tehnoloģiju (programmatūras) un aparatūras (hardware)
jomas. To labi raksturo Attēlā parādītais speciālistu sadalījums pa jomām nākotnē.

Covered by
Traditional
Informatics
Programs

IT Business
Consultancy

Systems Specialist

Multimedia

Data
Communications
Engineering

Integration & Test /
Implementation and
Test Engineering

Product Design

Communications
Network Design

Technical Support

Digital Signal
Processing (DSP)
Applications Design

Digital Design

Information
World based
on Structural
Science

Need for New ICT
Programs

Covered by
Traditional
Engineering
Programs

Radio Frequency
(RF) Engineering

Computing /

Software
Architecture and
Design

Physical World
based on
Natural Science

Supply and Demand

Software /

Quantitative
Need of
ICT Industry

Electricity /

Software and
Applications
Development

Hardware /

Technical Skills Profiles

Career Space prognozētais speciālistu sadalījums pa jomām nākotnē
Šī projekta mērķis ir izstrādāt Latvijas elektroniskās rūpniecības prasībām un
starptautiski atzītām rekomendācijām atbilstošus Elektronikas studiju programmas kursu
moduļus un uzlabot programmas realizāciju kopumā.
Moduļu apraksts
Savai studiju programmai pamatojoties uz rūpniecības vajadzību analīzi un Career
Space rekomendācijām esam izvēlējušies 3 speciālizācijas moduļus:
• Datu pārraide,
• Analogo un ciparu iekārtu izstrāde,
• Radiofrekvenču iekārtas un sistēmas.
Pirmie 2 moduļi atbilst 1.attēlā vidusdaļā atzīmētajām un perspektīvā vispieprasītājakām
specialitāšu jomām. Modulis “Radiofrekvenču iekārtas un sistēmas” ļaus nodrošināt Latvijas
rūpniecībā ļoti pieprasītos šādu iekārtu izstrādātājus un arī ekspluatācijas inženierus.
Kursu moduļi paredzēti kā 4-8 izvēles kursi, kas nodrošina specializāciju attiecīgajā jomā.
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Datu pārraide
Šajā modulī studentiem ir iespēja izvēlēties šādus kursus:
• Signālu teorija
• Ciparu modulācijas
• Diskrēto signālu apstrāde
• Radiolīniju projektēšana
• Kodētu ziņojumu pārraide
Kursos būs iekļautas šādas jautas tēmas: OFDM, MIMO, viedās antenas, u.c.
Iekļaujams arī kurss par signālprocesoru pielietošanu un FPGA.
Analogo un ciparu iekārtu izstrāde
Šajā modulī studentiem ir iespēja izvēlēties vienu no 2 galvenajiem virzieniem –
ekspluatācija/apkalpošana un jaunu iekārtu konstruēšana. Jaunu iekārtu izstrādē uzsvars ir uz
mikrokontrolieriem un citām programmējamām iekārtām, kuras ļauj radīt mazu sēriju
individuālus produktus.
Šajā modulī iekļauti šādi kursi:
• Analogās iekārtas
• Analogās un ciparu mikroshēmas
• Kontrolieri
Kursos būs iekļautas šādas jaunas tēmas: sensori, mehatronika, robottehnika,
rūpnieciskie kontrolieri. Iekļaujams arī kurss par mikrokontrolieru pielietošanu un FPGA.
Radiofrekvenču iekārtas un sistēmas
Šajā modulī studentiem ir iespēja izvēlēties šādus kursus:
• Radiotehniskās sistēmas
• Telekomunikāciju pamati
• Mobilo un bezvadu sakaru sistēmas,
• Attēlu pārraide
Kursos būs iekļautas šādas jaunas tēmas: bezvadu tehnoloģijas, RFID, GPS, antenas,
frekvenču sintezatori u.c.
Kopsavilkums
Elektronikas studiju programmā tiks izveidoti 3 specializācijas kursu moduļi. Katrā
specializācijas modulī būs obligātie priekšmeti un brīvas izvēles priekšmeti. Jā students
specializācijai izvēlas kādu moduli, tad citu moduļu kursus var izvēlēties kā brīvās izvēles
kursus.
Tādā veidā studenti varēs brīvi izvēties dažādas šo kursu kombinācijas atbilstoši savām
interesēm un vajadzībām.
Kursu moduļus varēs izvēlēties arī tālākizglītībai, lai profesionāļi pilnveidotu savas zināšanas un
prasmes attiecīgajās jomās.
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2. Pielikums. Bakalaura profesionālā studiju programma
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte
Radioelektronikas institūts

Studiju progr.apstiprināta RTU Senāta sēdē
2008.g. 19. jūnijā, prot. Nr. ……
Mācību prorektors ………………………..
U. Sukovskis

STUDIJU PROGRAMMA
Programmas nosaukums:
Studiju līmenis:
Izglītības klasifikācijas kods:
Nominālais studiju ilgums:
Studiju apjoms:
Iepriekšējā izglītība:
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija:
Programmas licencēšana:
Programmas akreditācija:
Programmas direktors

Elektronika
Electronics
Электроника
bakalaura profesionālās studijas
42523
4,5 gadi
180 kredītpunkti
vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
bakalaura profesionālais grāds elektronikā
elektronikas inženieris (PK 214401)
Profesors Jānis Jankovskis
Studiju programmas šifrs ECJ0
Uzņemšana ar ………….. akad.g.

A.
1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI
Vispārizglītojošie studiju kursi
Matemātika
Ekonomika
Saskarsmes pamati
Ievads studiju nozarē

1.5.

Sports

2.

Nozares teorētiskie pamatkursi un inf.tehnoloģijas kursi

118 KP
14 KP
9 KP
2 KP
2 KP
1 KP
0 KP

47 KP

2.1.

Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)

2 KP

2.2

Varbūtības teorija un matemātiskā statistika

2 KP

2.3.

Fizika

6 KP

2.4.

Datormācība (pamatkurss)

3 KP

2.5.

Elektrība un magnētisms

2 KP
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2.6.

Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

3 KP

2.7.

Materiālzinību pamati

2 KP

2.8.

Elektrotehnikas teorētiskie pamati

6 KP

2.9.

Ķēžu teorija

5 KP

2.10.

Signālu teorijas pamati

4 KP

2.11.

Elektronikas fizikālie pamati

2 KP

2.12.

Elektronu ierīces

3 KP

2.13.

Elektriskie mērījumi

3 KP

2.14.

Elektrodinamika un vektoru analīze

4 KP

3.
3.1.

Nozares profesionālās specializācijas kursi
Datormācība (speckurss)

57 KP
2 KP

3.2.

Darba aizsardzības pamati

1 KP

3.3.

Darba aizsardzība

1 KP

3.4.

Civilā aizsardzība

1 KP

3.5.

Analogās iekārtas

5 KP

3.6.

Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

3 KP

3.7.

Ciparu iekārtas un sistēmas

3 KP

3.8.

Diskrēto signālu apstrāde

2 KP

3.9.

Radiotehniskās sistēmas

5 KP

3.10.

Radiotehniskās sistēmas (studiju projekts)

2 KP

3.11.

Materiāli, komponenti, mikroelektronika

3 KP

3.12.

Attēlu pārraide

2 KP

3.13.

Analogā elektronika

5 KP

3.14.

Analogās un ciparu mikroshēmas

3 KP
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3.15.

Datoru pielietojumi elektronikā

3 KP

3.16.

Elektroniskās aparatūras elektrobarošana

2 KP

3.17.

Iespiedplašu projektēšana

3 KP

3.18.

Antenas un radioviļņu izplatīšanās

4 KP

3.19.

Projektu izstrāde un vadīšana

3 KP

3.20.

Radiolīnijas (studiju projekts)

2 KP

3.21.

Radiouztvērēji (studiju projekts)

2 KP

B.

OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI
1.

12 KP

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Specializācijas modulis „Datu pārraide”
Dalīto sistēmu interfeisi un protokoli
Radiofonija
Radiolīniju projektēšana
Ciparu komutācijas sistēmas

4 KP
2 KP
4 KP
2 KP

1.5.
1.6.
1.7.

Specializācijas modulis „Analogo un ciparu iekārtu izstrāde”
Diskrētā shēmtehnika
Signāli un sistēmas
Mikrokontroleru pielietošana

3 KP
5 KP
4 KP

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Specializācijas modulis „Radiofrekvenču iekārtas un sistēmas”
Radiotehniskās sistēmas
Radiosignālu uztveršanas un apstrādes iekārtas
Mobilo sakaru sistēmas
Radioraidītāji

3 KP
4 KP
2 KP
3 KP

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Humanitārie/sociālie un vadības priekšmeti
Apvienotā Eiropa un Latvija
Latvijas politiskā sistēma
Mazās grupas un personības socioloģija
Vadības socioloģija

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
C.
D.

18 KP

Nozares profesionālās specializācijas kursi

2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP

Vispārējā socioloģija

2 KP

Politoloģija

2 KP
4 KP

Valodas
Angļu valoda
Vācu valoda
Angļu valoda iesācējiem
Franču valoda
BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI
PRAKSE

4 KP
4 KP
4 KP
4 KP
6 KP
26 KP
25

1.

Prakse

26 KP

E.
1.

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI
Bakalaura darbs (ar projekta daļu)
Kopā:

12 KP
12 KP
180 KP

Programma akceptēta Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes domes 2008. g. 3. jūnija sēdē, prot. Nr. 296

Priekšsēdētājs

G. Balodis

Programma izvērtēta Elektronikas nozares studiju programmu komisijas sēdē 2008. g. 3. jūnijā
Priekšsēdētājs

G. Balodis
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3. Pielikums. Raksts EAEEIE 2008 konferencei Tallinā

Introduction of Blended Learning in the Course Delivery
Ilmars Slaidins, Marite Treijere
Department of Radio Systems, Riga Technical University
Azenes str. 12, Riga, LV-1048, Latvia
ilmars.slaidins@etf.rtu.lv
marite@etf.rtu.lv
Abstract — Following the Bologna recommendations and situation in the country study programmes at the Riga
Technical University were modified in 1994. Now after more than ten years of experience it was decided that the curricula
as well as the study process must be reviewed and modified according to the new needs.
This paper focuses on the methodology and results obtained in the improvement of study process by introduction the
blended learning schema in course delivery in the Electronics study program at the Riga Technical University.

I. INTRODUCTION
In the Faculty of Electronics and Telecommunications at the Riga Technical University substantial changes in the
study programmes of Electronics and Telecommunications were made to fit them to Bologna principles. These
changes started already in 1994 and were implemented in few years.
At the same time reform was carried out in the general education in Latvia as well. After several years from the
start of the reform, graduates of the secondary education entering the university had different knowledge and skills
basis than before.
Evaluating the results of these changes after 10 years experiencing this system we observe significant decrease of
the level of knowledge and skills of our graduates and their competitiveness in the labour market.
Now we are making an attempt to review and update the Electronics study programme in respect to the content as
well as the organization of the study process. The main objective is to improve quality of the study programme.
The program content must be updated taking into account new technologies as well as increasing demand from
employers on specialists with a range of new skills as innovativeness, communication, teamwork etc.
The study process must be organized using up to date pedagogical methodologies and technologies enhancing the
learning process. As a most appropriate solution for our situation blended learning approach was chosen. It allows to
combine large variety of pedagogical methods applicable in face to face standings with e-learning technologies and
related methodologies.
The process of this transformation and improvement of the Electronics study programme at the Riga Technical
University in a well coordinated way is supported by several ERAF and ESF projects. Here we represent the results
obtained in one of these projects.
In this paper we will review model of education system in Latvia and problems observed on last 10 years as a
wider background and environment which influences every study programs and must be taken into account in every
process of change. Then we will focus on description of the project objectives, activities, benefits of the
introduction of blended learning and the results obtained.
II. EDUCATION SYSTEM IN LATVIA
Description of education system in Latvia is based on information from [1].
Main education levels in Latvia are:
• Basic education (9 years from the age of 7),
• Secondary education (2-4 years),
• Tertiary or higher education.
A. Basic and Secondary Education
Basic education (ISCED level 1 and 2) is compulsory and has single structure. At the end of this education level
pupils receive a Certificate of the basic education and a statement of records that qualify them for admission for
secondary level educational programs.
There are two types of secondary education programs: general secondary and vocational secondary education
programs. The most popular are 3-year general secondary schools. The curriculum of these schools is fixed by the
National Standard in the following profiles:
• general comprehensive,
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• humanitarian / social,
• mathematics / natural science / technical,
• vocational/professional (arts, music, business, sports).
All educational programs must contain 8 compulsory and 3-6 selected subjects according to the profile. To
receive a Certificate of the secondary education students have to take at least 5 centralized national examinations
and received a positive assessment in all subjects according to the chosen profile and the national examinations. The
certificate of the secondary education and the certificates of the passed centralized exams with the score qualify
them and serve as a screening criterion for admission in higher-level education program.
There are also several vocational education and training programs at secondary education level (ISCED level 3
and 4) with different options and study length. There could be one or two level programs with study length from 12 years up to 4-5 year studies. More detailed information could be found in [1].
Students who have passed the final subject and qualification exams of vocational education programme are
awarded a diploma or certificate (depending of the program level). Only holders of a diploma of the vocational
secondary education are eligible for access to tertiary education.
B. Higher Education in Latvia
The system of higher education in Latvia is binary with academic and professional higher education but it is not
strictly institutionalised. Universities and other institutions of higher education mostly run both academic and
professional programmes. There can be distinguished three groups of programmes: academic programmes leading to
academic degrees, professional programmes based upon a standard of the first academic degree thus making
graduates eligible for further academic studies and the applied professional programmes oriented towards higher
professional qualifications but not providing background for direct admission to further academic studies.
The 3-4-year Bachelor’s degree is considered as a complete academic qualification. Master’s degree is awarded
after the second stage of academic education and requires at least 5 years of university studies.
The admission procedure is not centralised: each higher education institution has its own admissions board and
criteria. From the year 2004 the entrance examinations are replaced by the results of the national centralised
secondary education examinations.
C. Grading System
Among other changes education system reform introduced new grading system at 10 levels replacing existing 5
level grading system. Such grading system is applied to all education levels.
Educational achievements are now assessed in a following grading system:
10 with distinction,
9 excellent,
8 very good,
7 good,
6 almost good,
5 satisfactory,
4 almost satisfactory,
3 weak,
2 very weak,
1 very very weak.
A minimum assessment grade to recognize students achievement in the subject as a positive is 4.
D. Financing of the Higher Education in Latvia
Higher education in Latvia is very popular. In 2007./2008. academic study year there are registered 127 050
students at the higher education level in Latvia [2]. It ranks Latvia in a second position in the world in number of
students per capita (552 students to 10000 inhabitants). With 580 in first place is Canada and US is just behind
Latvia with 520 score.
Of course, high demand of higher education raises lot of problems. How to provide appropriate financing,
maintain quality and balance between study fields – are just few most acute problems among many more.
Total budget of higher education in Latvia has increased 5 times (!) in 10 years from 31.5 million LVL in 1996 to
158,9 million LVL (226 million EUR) in 2006 or 1.4% of GDP. State support in this budget now is 52.6 %. In
average spending for one student education has increased 2 times from 675 LVL/year in 1996 to 1250 LVL/year
(1779 EUR) in 2006. In the engineering study programs spending is even higher. For calculation of state support for
a study place coefficient system is applied. The study place in engineering receives 2 times higher financial support
than the study place in social sciences.
Financing deficit of education in early 90’ties was one of the reasons for curriculum reform at the Riga Technical
University searching for the ways leading to optimisation of the education process. Another reason was an attempt
to adjust our education system to EU and global standards.
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E. Promotion of the Engineering Education
In recent years the Ministry of Education and Science Republic of Latvia is undertaking efforts to promote
Engineering and Science profession and education.
According to the recent report from 2007, in the Engineering study programs state supports 7380 study places or
53% of the total number of study places, in the Science and IT state supports 4364 study places or 67% and only
6208 study places or 9% receives state support in the Social sciences, economics and law [2].
Situation is gradually changing and the number of the state supported study places in Engineering was increased
by 6.6% in last year.
Still, the total number of study places in the Social sciences, economics and law is 69 000 ! Therefore in 2007
distribution of graduates from the tertiary education level is the following: 56% of the higher education graduates
come from the Social sciences, economics and law and just 11.8% - from the science and engineering. It means that
students are ready to pay study fee instead of choosing study programmes in science and engineering for free.
III. THE CURRICULA REFORM AT THE RIGA TECHNICAL UNIVERSITY
Reform of education system in Latvia and the curricula reform at the Riga Technical University took many years.
Now we can review the situation – what kind of student do we have,
A. The Curriculum Reform
Economics, business, law, social sciences etc. were the most popular study programs in Latvia in 1994. Number
of students applying for studies in the engineering programmes was very small and state financial support for higher
education was distributed upon number of students. Therefore we had to make engineering education more
attractive and efficient.
Following the Bologna recommendations study process in the Electronics Engineering programme was modified
from 5+3 schema (Diploma Engineer after 5 years) to 3+2+3 with introducing intermediate Bachelor of Science
degree after 3 year studies and Master of Science degree after 5 year studies.
Due to the shortage of financial resources and following the example of some western universities number of face
to face lectures and classes was decreased 2 times from 32-36 hours/week and 18 week semester to 20 hours/week
and 16 week semester.
According to the new legislation face to face classes had to be not more than 50% of the total time planned for
learning of the subject. In previous system some 60-70% of study time was face to face. According to the new
system we were more relying on student self-study.
Industrial placement (22 weeks) was cancelled for the main study branch (Bachelor and Master) due to problems
of realization in the period of restructuring of Electronics industry in Latvia after regaining the independence in
1991. This was a forced measure and clearly against the best practice we experience till these changes and against
Career Space recommendations produced some 5 years later [3].
Still, as an alternative to Master study program, professional Electronics Engineering branch (2 year studies)
remained with the Industrial placement and the final Project. Unfortunately Master of Science degree appeared to be
much more popular than professional qualification of the Engineer and only the very small number of students after
the graduation of the Bachelor program chooses this professional program instead of the Master program.
Partitioning of the former courses to basic (for bachelors) and advanced (for masters) part was made. It was a
difficult task and seems was done not based on comprehensive analysis, but mainly following administrative
regulations. Even more, with overall decrease in the number of hours for the study programme, total number of
hours allowed for the subject also had to decrease 2 times. As a financially more efficient a lecturing in large
auditoriums of 200–500 students was largely plasticized. Practice and laboratory work hours with small groups of
students was minimized.
There was also an attempt of full unification of first and, partly, second year curricula of all study programs at the
RTU thus allowing students to make choice on study programme and differentiate the study path just after the
second year. After few years of testing such system was recognized not to be efficient and student admission to the
particular study programme was restored. Still some unification of curricula at the level of whole university exists.
B. Admission to the Riga Technical University
For becoming a student of the Riga Technical University engineering study program applicant must have
certificate of the centralized examination in Mathematics and Physics or Foreign Language. At admission
preference is given to Physics and score of Foreign Language is taken with coefficient 0.79.
Before the reform of education system all graduates of the secondary schools had compulsory graduation
examinations in Mathematics and Physics.
After the reform of education Mathematics is still among compulsory subjects in secondary schools, but Physics
for almost 10 years was elective and just small portion of students of secondary schools have chosen the Physics.
Those students who have not studied Physics in school have problems to continue education at tertiary level in the
Science and Technology fields.
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As knowledge and skills level of these students is not satisfactory for successful studies at the university it leads
to excessive dropouts. According to the observations of industry and academy experts many first year students in the
Faculty of Electronics and Telecommunications have difficulties to study Mathematics, Physics and other subjects
[3].
Situation is gradually changing and in 2007 was observed 9% increase in number of students in secondary
schools in Latvia choosing the Physics as one of the graduation examinations, but still just 22% of graduates have
chosen Physics.
Distribution of applications (Fig. 1) shows that mostly 1-3 graduates from one school have chosen to continue
studies in the Faculty of Electronics and Telecommunications.
60
50
40
% 30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

Number of applicants

Fig. 1 Distribution of the number of applicants from the same school.

It is obvious that the graduate’s choice of future study field is very personal or even occasional and there is no
any promotion of electronics and telecommunication engineering profession in these schools. In 2006 most of
applicants (86% - first 3 bars) for studies in Electronics or Telecommunications came from such schools.
Just 14% of applicants came in larger groups – 3 to 7 graduates from the same school. This behaviour deviates
from the fully stochastic choice, because number of graduates in one school is not very large. Deeper analysis shows
that among these are schools with the strong traditions in teaching of Physics and Mathematics.
From this analysis we can conclude that improvement of teaching of Physics and making it compulsory is crucial
to increase number of well prepared applicants to the Engineering study programs.
C. Analysis of the Curricula
A desktop review of the existing curricula at the Riga Technical University and implementation process was
made in 2005. Response from the students and the industry experts was collected and comparison of the existing
curricula in respect to Career Space recommendations made [4].
Career Space consortium recommends general structure of the curriculum (Fig. 2) consisting of subjects
providing Scientific base, Technology base, Application base and System solution methodology as well as Personal
and business skills. In addition Curricula must include an Industry placement and the Project.

Fig. 2 Career space recommended structure of the curricula [3].

Comparing the existing Electronics study programme at RTU with the Career Space recommended model (Table
1) we see that in the existing curricula the Scientific base and Technology base together makes – 60,6%, Application
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base and System Solution methodology – 26,6%, and personal and business skills – 12,8%. The project last 5
months and the industrial practice – 6 months.
TABLE I
COMPARISON OF RTU ELECTRONICS STUDY PROGRAMME WITH THE CAREER SPACE RECOMMENDATIONS

Scientific and
Technology base
Application base
and System
Solution
methodology
Personal and
business skills
Industrial
Placement
Project

Career Space
60%

60,6%

RTU

25%

26,6%

15%

12,8%

3 months

6 months

3 months

5 months

In general the structure of the Curricula corresponds to the recommended. However, the Latvian employers are
not satisfied with the qualification of the study program graduates. The conclusion is that the problem lies not in the
content of the Curricula, but in the quality of the studies, methodology, outdated laboratory equipment and a
qualification of the academic staff.
The further analysis revealed several drawbacks. Based on this analysis some recommendations were elaborated
for the improvement of the Curricula and study process:
• Regular improvement of the content with the latest achievements in electronics technology must take place in
cooperation with the industry on improvement of curriculum and study process. The study programme must
be reviewed and the subjects, promoting the students personal and business skills according to the
international labour market requirements must be included.
• Methodology must be improved by continuous implementation of up-to-date pedagogical methods in the
study process, substituting traditional teaching methods (e.g. lectures) with more advanced ones. It is
important to integrate the elements of personal and business skills development in technical subjects.
• More attention must be paid to development of the personal skills required by the labour market (problem
solving skills, team working, negotiation skills, presentation skills, skills to act in international area and be
tolerant against cultural differences).
• Systematic improvement of the qualification of the academic staff, by involving it in international projects,
staff exchange programmes and methodological seminars, as well as attraction of new staff to the academic
process must take place.
IV. DESCRIPTION OF THE PROJECT
After joining the European Union new opportunities appeared for improvement of the study program. Earlier
collected information, interviews with the experts from the industry, desktop research gave us a firm background
for initiation the European Social Fund supported project “Innovative Solutions in the Electronics Study Programme
at the Riga Technical University to Facilitate Knowledge Economy in Latvia”.
A. Project background
Response from the students and the industry experts revealed several problems:
• not enough practical skills of the graduates,
• technology developments are not well reflected in the curricula,
• the teaching methods are outdated etc.
Based on this project schema was devised consisting of several steps:
• Industry needs analysis and recommendations for update of the content of the Electronics study programme;
• Elaboration of recommendations for introduction of the soft-skill courses (Innovation Management etc.);
• Review of the study process and the methodology,
• Training of the academic staff in up-to-date technology enhanced delivery methods and advanced pedagogical
approaches;
• Development and piloting of e-learning resources for implementation of blended learning;
• Building up of a new upgraded study programme and marketing;
• Quality management and evaluation.
B. Project activities
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Special brainstorming session with industry representatives and academic staff members was organised to collect
the opinions on needed changes in curricula and implementation of the study process. The Enterprise Knowledge
Development (EKD) method was used to support the brainstorming.
The project experts discussed the most important and common program development questions, such as the
program compliance to the industrial needs, Latvian electronics engineer profession standard and international
requirements. Taking into account the Career Space recommendations [3] and the project team opinions, there
should be implemented new study methodologies in all the subjects.
Based on Career Space recommendations on increased demand for the new Technical Skills Profiles (Fig. 3) was
decided to introduce 3 specialization modules in the study program:
• Data Communication,
• Product Design,
• Radio Frequency Systems.
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Fig. 3 Career Space recommended Technical Skills Profiles [3].

These specialisation modules well fit to the expertise of the faculty and the most demanded Technical Skills
Profiles.
Each module contains 3-5 courses. For these courses full resource for the implementation of the blended learning
was developed.
C. Training of the Academic Staff
The new paradigm in education states that the academic staff must be able to motivate learner and support
learning. To reach this goal new tools and methods must be implemented into the study process.
There were organized several workshops on the new educational methods as project based learning, problem
based learning and application of technologies in education for the academic staff.
Later on the questionnaires were used to collect opinions of academic staff on their readiness and ability to
implement these methods and tools into their practice. Results are very promising and academic staff members now
seem are aware on application of new pedagogical tools.
Blended learning approach was agreed to be the best solution to compensate limited face to face contacts with the
students and improve the quality of learning process.
Special training course on application of e-learning technology and methodology in the study process was
designed and training provided. Some most important issues covered in training sessions:
• Systematic approach and methodology of course design;
• Formulation of the learning objectives and design of the appropriate learning strategy;
• Awareness on the need to implement active learning and organize feedback;
• Skills needed for test development in virtual learning environment.
An added value of the training sessions was the exchange of experiences and discussion on the study programme
implementation matters as it was revealed from the questionnaires.
Results of this training and needs for modification of the study process are presented in more detail elsewhere
[5].
The most challenging part of the Project was course development and piloting in the virtual learning system in
combination with traditional teaching settings.
D. Learning Management System “Blackboard”
As a Virtual Learning Environment for the implementation of blended learning we used “Blackboard” Learning
Management System (LMS). “Blackboard” is one of the most popular commercial LMS and is used for learning
support at the Riga Technical University several years already.
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“Blackboard” provides all basic needed functionality:
• Announcements,
• Course and Staff Information,
• Course Materials,
• Assessments (online quizzes, surveys),
• Communication Tools (E-mail, Discussion Board, Groups, Digital Drop Box etc.),
• External Links,
• Grade Book (Check Grade),
• Course Management, User Management, Course Statistics etc.
Starting from 2005 in the framework of several EU supported projects started design and development of elearning resources for the basic science courses mathematics, physics, computer basics as well as some
specialization courses. In two years e-learning resources for blended learning was introduced in all main subjects of
the Electronics study programme at the Bachelor level.
E. The Resource Development for Blended Learning and Piloting
In this project devoted to improvement and upgrade of the Electronics study programme were developed and
piloted e-learning resources for 12 specialization courses. Following the best practice besides course description,
lecture notes and homework tasks, there are designed tests and moderated discussion for raising the motivation of
students.
One of the problems revealed during the revision of the study process and learning results was low motivation of
first year students and lack of appropriate learning support. It seems to be difficult to accommodate to decreased
amount of face to face classes from 36 hours/week in secondary schools to 20 hours/week at the university. First
year students need more guidance and better scheduled and controlled study process as presented in research made
by teachers of the Physics course of the Electronics program [5].
Introducing the tests and motivating the students by bonus points for successful passing the test show that average
mark obtained in the final examination increased. For subsequent sample groups of 80-100 students with and
without the e-learning resource with tests and discussion average mark in Mathematics increased from 4.50 to 5.26,
in Physics from 5.05 to 5.62, in Electrical Circuits (Fig. 4) from 4.63 to 5.50.
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Fig. 4 Distribution of the Examination marks in the Electrical Circuits course before (light blue) and after (dark red) the introduction of blended
learning.

In questionnaires students expressed their satisfaction of having tests with feedback and virtual discussion space.
Well done scheduling of homework tasks and tests in the Electrical Circuit course was welcome by students.
V. CONCLUSION
The introduction of blended learning in the study program of Electronics made to improve the accessibility of
learning resources and facilitate learning and motivation of students.
Analysis of piloting results show that motivation of students increased and study results evaluated as a marks
received in examinations are better.
Work in the project revealed new challenges and opportunities for improvement of the study program. These
ideas will be implemented in future projects.
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4. Pielikums. Kursu saraksts, kuriem izstrādāts e-studiju nodrošinājums
Elektronikas studiju programmas e-studiju nodrošinājums kursu moduļiem ar laboratorijas darbu
aprakstiem Blackboard serverī
Projekta ietvaros 12 Elektronikas studiju programmas mācību kursiem tika izstrādāts e-studiju nodrošinājums un
ievietots Blackboard serverī www.vu.lv . Kursu saraksts:
N.p.k.

Pasniedzējs - eksperts

1.

Jānis Jankovskis

2.

Elmārs Beķeris

3.

Guntars Balodis

4.

Aleksandrs Fiļipovs

5.

Māris Zeltiņš

6.

Kārlis Tomariņš

7.

Oļģerts Belmanis

8.

Lourens Zeikats

9.

Vadims Ņikitins

10.

Guntars Dziļums

11.

Juris Šīrs

12.

Māris Zeltiņš, Vladimirs Hlusovs

Kursa nosaukums un numurs
Cietvielu elektronikas elementi
RTU00-ETF00-L3-001
Signāli un sistēmas
RTU00-ETF000-L1-094
Diskrēto signālu apstrāde
RTU00-ETF00-L2-004
Attēlu pārraide
RTU00-ETF000-L1-133
Interfeisi un protokoli
RTU00-ETF000-L1-132
Elektroakustika
RTU00-ETF000-L1-131
Ciparu komutācijas sistēmas
RTU00-ETF000-LB-035
Radioraidītāji
RTU00-ETF000-L1-055
Radiolīniju projektēšana
RTU00-ETF000-L1-088
Analogās un ciparu mikroshēmas
RTU00-ETF000-L1-130
Mikrokontrolieru pielietošana
RTU00-ETF000-L1-089
Diskrētā shēmtehnika
RTU00-ETF000-L1-091
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5. Pielikums. Studentu aptaujas apkopojums par kursu izmēģinājumu

ESF projekts: inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas
veicināšanai Latvijā
VPDI/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007
Aptauju rezultātu kopsavilkums
par projekta ietvaros izstrādāto mācību kursu izmēģinājumiem
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 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
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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. Estudiju vides izmantošanas efektivitāti dažādos kursos būtu lietderīgi vēl papildus analizēt un
veikt pieredzes apmaiņas pasākumus.
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.
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Ievads
Elektroniskās ierīces tiek izmanotas visās dzīves jomās un to pielietojumu jomas
paplašinās. Līdz ar to gadu no gada pieaug pieprasījums pēc elektronikas inženieriem, bet mēs
diemžēl nevaram nodrošināt augošo pieprasījumu, jo studiju programmā studentu skaits ir
neliels. Lai padarītu studiju programmu pievilcīgāku ir jāveic aktīva specialitātes propaganda, kā
arī jāpilnveido studiju programma un studiju process, jāpielāgojot to mainīgajām vajadzībām.
Sekmīgi pabeigti Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projekti:
• 2006/0257/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007 „Inovatīvi risinājumi
RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā”
(2006-2008),
• 2006/0247/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0061/0007 "RTU inženierzinātņu
studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošana ar
moderniem IKT risinājumiem" (2006-2008).
Fakultātes akadēmiskais personāls, kā arī studenti papildus savam ikdienas darbam bija
iesaistījušies šo ESF projektu realizācijā. Projektu realizēšanā bija iesaistīti arī citu augstskolu
eksperti un rūpniecības eksperti.
Šajā atskaites gadā turpinās ESF projektu rezultātu un tajos iegūto atziņu ieviešana, lai
pilnveidotu studiju procesu. Arvien papildinās un pilnveidojas ORTUS portāla un virtuālās
studiju vides iespējas. Tiek meklēti arī citi ceļi studiju programmas pilnveidošanai.

1.Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Atbilstoši pasaules un Latvijas elektronikas nozares stāvoklim un attīstības tendencēm ir
definēti profesionālās studiju programmas Elektrronika mērķi un uzdevumi.
Mērķis: gatavot speciālistus, kuri ir spējīgi strādāt elektroniskās aparatūras uzstādīšanas,
ekspluatācijas un modernizācijas jomā; prot apkalpot elektroniskās sistēmas; pārzina
moderno elektronisko līdzekļu un programmatūras lietošanu, projektu izstrādi un
realizāciju, apguvuši praktiskā darba iemaņas atbilstoši elektronikas inženiera
kvalifikācijai, kā arī spēj strādāt komandā, komunicēt ar citiem speciālistiem, prot
patstāvīgi mācīties, spēj iedziļināties klientu vajadzībās, zina inovāciju, biznesa un
mārketinga pamatus.
Studiju programmas un studiju procesa uzdevumi :
− sniegt studējošiem zināšanas par elektronikā izmantojamiem fizikāliem procesiem un
shēmu tehniskajiem risinājumiem;
− sniegt studējošiem zināšanas par elektroniskās aparatūras ekspluatāciju, projektēšanu un
ražošanu;
− sniegt studējošiem zināšanas par datoru pielietošanu elektroniskās aparatūras analīzē un
projektēšanā;
− attīstīt studentu praktiskā darba iemaņas;
− dot iespēju iegūt pētnieciskā un organizatoriskā darba iemaņas, t.sk. eksperimentālos
pētījumos un literatūras analīzē.
− sniegt zināšanas un iemaņas turpmākajām patstāvīgajām studijām profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšanai;
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Balstoties uz iepriekšminēto kopējo bāzi, programmā ietilpstošie specializējošie priekšmeti
nodrošina padziļinātas studijas ar orientāciju uz:
− radiofonijas, televīzijas programmu veidošanas, izplatīšanas un uztveršanas, kā arī
mobilo sakaru elektronisko aparatūru;
− programmējamo integrālo shēmu un sistēmu (mikroprocesoru, kontroleru, datoru)
programmēšanu un pielietošanu dažādās elektroniskās sistēmās.
Šo uzdevumu realizēšanai atbilstoši tiek veidots studiju saturs un studiju process. Studiju
programmā ir iekļauti mācību priekšmeti, kas nodrošina programmas uzdevumos izvirzīto
zināšanu un prasmju apgūšanai nepieciešamo informāciju un studiju atbalstu. Lai bez zināšanām
studenti apgūtu arī profesionālajā darbā tik nepieciešamās prasmes, studiju procesā ir iekļauti
laboratorijas darbi, studiju projekti, prakse uzņēmumā un inženierprojekta izstrāde.
Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanu kontrolē ar tradicionālajiem
pārbaudījumiem (ieskaites, eksāmeni), kā arī laboratorijas darbu atskaišu, studiju projektu,
prakšu atskaišu un inženierprojekta aizstāvēšanu.

2. Studiju programmas attīstība
Turpinājās Elektronikas studiju programmas attīstība. Iepriekšējā mācību gadā attīstību atbalstīja
4 ESF projektu un ERAF projekta līdzekļi. Šajā mācību gadā notika tikai šo projektu rezultātu
ieviešanas paplašināšana.
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā
ESF projekta „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu
ekonomikas veicināšanai Latvijā” rezultātiem tika izstrādāta modulāra profesionālā studiju
programma elektronikā ar nodrošinājumu e-studiju formā. Studiju programmā iekļauti arī
priekšmeti, kuri attīsta vispārējās prasmes, piemēram, inovāciju menedžments. Diemžēl šīs
programmas ieviešana nenotiek, jo grūtības rada nepieciešamība saskaņot tās realizāciju ar
Telekomunikāciju akadēmiskā bakalaura studiju programmas realizāciju.
Pamatojoties uz šī projekta rezultātiem tika izstrādāta maģistra profesionālā studiju
programma „Elektronika” (skatīt pielikumu Nr.1) un apstiprināta RTU Senāta sēdē 2009. gada
29. jūnijā. Plānots, ka šī programma nākotnē aizvietos esošo 2. līmeņa profesionālo studiju
programmu „Elektronika”. Maģistra profesionālās studiju programma „Elektronika” satura un
realizācijas apraksts ir Pielikumā Nr.2.
2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Pašlai inženiera kvalifikācijas iegūšanai reflektanti studijas sāk bakalaura programmā
Elektronika (3 gadi) ar jebkuru vidējo izglītību un turpina 2 gadus profesionālajā studiju
programmā Elektronika, iegūstot inženiera kvalifikāciju. Kopējais mācību laiks ir 5 gadi.
Gan pastāvošā 2. līmeņa profesionālā studiju programma, gan jaunā studiju programma ir
veidota, lai tā atbilstu ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2004. gada 20. aprīļa rīkojumu Nr. 241
apstiprinātam profesijas standartam reģistrācijas numuru PS 0255 profesijai „Elektronikas
inženieris” piektajam kvalifikācijas līmenim.
Jaunā studiju programma paredzēta 2,5 gadu ilgām studijām un atbilst arī maģistra
profesionālo studiju programmu standartam.
Ļoti svarīgi nodrošināt, lai studiju programmas saturs un realizācija atbilstu rūpniecības
vajadzībām. Jau agrāk bija veikts pētījums par Elektronikas studiju programmas atbilstību
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rūpniecības vajadzībām un starptautiskām rekomandācijām (G. Lapiņa, I. Slaidiņš)1. Tā rezultātā
izstrādātas rekomendācijas esošās studiju programmas uzlabošanai. Pētījums balstās uz EK
Pētniecības un tehnoloģiju attīstības 5. ietvarprogrammā 1999. gadā uzsāktā Eiropas deviņu
lielāko IKT uzņēmumu projekta Career Space (2001) rezultātiem un rekomendācijām.
Career Space projektā piedalījās BT (British Telecommunications), Cisco Systems, IBM
Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel Networks, Philips Semiconductors, Siemens AG,
Telefonica S.A. un Thales-plus EICTA. Sadarbojoties ar Eiropas universitātēm, šie uzņēmumi
sagatavoja tēzes “Studiju programmu veidošanas vadlīnijas – jaunas IKT studiju programmas 21.
gadsimtam”.
Projekta rezultātā ir izstrādātas rekomendācijas IKT studiju programmu veidotājiem.
Vadlīnijas sniedz informāciju par IKT sektora uzņēmumu vajadzībām un priekšlikumus, kādā
veidā neatbilstība starp universitāšu piedāvājumu un IKT rūpniecības pieprasījumu var tikt
samazināta.
Jau iepriekšējos pašnovērtējuma ziņojumos tika veikts elektronikas profesionālās studiju
programmas salīdzinājums ar Career Space rekomendācijām, ietverot visu studiju posmu no
pirmā kursa (bakalaura studijas). Analizējot iegūtos datus, secinājām, ka studiju programmā
sniegtā zinātniskā un tehnoloģiskā pamata kopīgais apjoms atbilst Career Space
rekomendācijām. Lietojuma un sistēmiskās domāšanas kategorijas priekšmetu apjoms studiju
programmā arī kopumā atbilst Career Space rekomendētajam. Personīgo un biznesa prasmju
kategorijā Elektronikas programmā ir nedaudz mazāks īpatsvars personīgo prasmju attīstībai
nekā Career Space rekomendācijās. Tomēr skaitliskā ziņā šī atšķirība nav būtiska. Praksei un
projektu izstrādei ir atvēlēts divreiz lielāks laiks nekā Career Space rekomendācijā. Ņemot vērā,
ka Career Space rekomendācijā ir sacīts “vismaz 3 mēnešus”, tad ETF studenti iegūst divreiz
vairāk laika nekā būtu minimālā prasība.
No programmu salīdzinājuma varam secināt, ka jau esošās Elektronikas profesionālās
studiju programmas saturs kvantitatīvi atbilst Career Space rekomendācijām, tātad atbilst Eiropas
darba devēju prasībām. Tomēr, ņemot vērā EKD modelēšanas rezultātus (skatīt iepriekšējos
pašnovērtējuma ziņojumu), ir jāpilnveido gan studiju programmas saturs, bet gan studiju
organizācija, metodika, materiāli tehniskie līdzekļi un akadēmiskā personāla kvalifikācija. Tas
tija realizēts ESF projektos un uz to rezultātu bāzes arī tika izstrādāta jaunā maģistra profesionālā
studiju programma.

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
Visām RTU inženierstudiju programmām priekšmetu sadalījumu reglamentē 2002. gada
2. aprīļa RTU Senāta lēmums “Par otrā līmeņa profesionālo studiju programmu struktūru”.
Atbilstoši šim lēmumam ir veidotas Elektronikas profesionālā studiju programma ar priekšmetu
grupu apjomu un attiecībām, norādītām 1. tabulā.
1. tabula. Studiju programmas priekšmetu grupu apjomi un attiecības
Programmas daļas
Obligātie priekšmeti ( A daļa)
Ierobežotā izvēle ( B1 daļa ),

RTU Senāta
prasības
KP
>20
6

Inženieris elektronikā

%
32
9

KP
26
7

1

G. Lapiņa, I. Slaidiņš. RTU Elektronikas profesionālās studiju programmas analīze un perspektīvā attīstība.
„Pētījumi pieaugušo pedagoģijā”. Redaktore T. Koķe. Latvijas universitāte, 2005. 77-87 lpp.
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Izvēle ekonomikā ( B2 daļa ),
Izvēle humanitārā ( B3 daļa )
Brīvā izvēle ( C daļa )
Praktiskais darbs ( D daļa )
Gala pārbaudījums ( E daļa )
Kopā

4
4
4
26
10
80

5
5
5
32
12
100

4
4
4
26
10
81

Inženiera profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda inženieru studiju programma,
jānostrādā prakse un publiski jāaizstāv inženierprojekts studiju virzienam atbilstošā Valsts
Eksaminācijas komisijā. Atbilstoši RTU Senāta lēmumam komisijas sastāvu veido nozarē
strādājošie inženieri no iestādēm, firmām un organizācijām. Inženierprojekta apjoms ir 10 KP.
Elektronikas inženierstudiju programma sniedz iespējas noteiktā apjomā apgūt arī
ierobežotās izvēles neprofilējošos priekšmetus ( 2. tabula).
Priekšmetu grupas
Ekonomikas un vadības
Humanitārie / sociālie
Brīvā izvēle

2. tabula. Ierobežotās izvēles neprofilējošie priekšmeti.
Elektronikas inženieris pēc bakalaura
4 KP
4 KP
4 KP

3.1. Izmaiņas studiju programmas realizācijā
Pašlaik akreditētajā profesionālajā Elektronikas studiju programmā studiju process ir
veidots pēc kursu (semestru) principa ar noteiktiem studiju plāniem. Profesionālās studiju
programmas Elektronika ietvaros studenti apgūst obligātos un specializējošos, ekonomiskos un
humanitāros priekšmetus. Inženierprogrammu priekšmetu kopumu veido divu veidu tehniskie programmas obligātie ( A daļa ) un ierobežotās izvēles ( B1 daļa) priekšmeti, ekonomisko
priekšmetu izvēles ( B2 daļa ), humanitāro priekšmetu izvēles ( B3 daļa ) un brīvās izvēles
priekšmeti ( C daļa ), kā arī prakse ( D daļa ) un gala pārbaudījums – inženierprojekts ( E daļa ).
Studiju apjoms inženierstudiju sākumposmā - trīsgadīgo bakalaura programmā ir 121 KP,
kas tiek realizēts 3 gados, bet tieši inženierstudijas ilgst divus gadus un to apjoms ir 81 KP.
Sekojot elektronikas attīstības tendencēm pasaulē, lai stimulētu jauno tehnoloģiju
ienākšanu Latvijā, jaunākie sasniegumi elektronikā tiek atspoguļoti lekciju kursos.
Saskaņā ar mācību prorektora Rīkojumu no 2008. gada maija mēneša Radiouztvērēju
priekšmetā un Radiolīniju priekšmetā atsevišķi izdalīts studiju projekts.
Lai uzlabotu prakšu realizāciju studiju programmā, jau 2006. gadā tika realizēts ESF
finansēts projekts „Prakšu pilnveidošana RTU elektronikas II līmeņa profesionālajā studiju
programmā„ (vadītājs G. Balodis).
ESF projekta „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu
ekonomikas veicināšanai Latvijā” ietvaros tika aktualizēts saturs 12 kursiem un tiem izstrādāts
e-studiju nodrošinājums, studiju programmas vajadzībām tika adaptēts inovāciju menedžmenta
kurss.
3.2. Pasniegšanas metodikas pilnveidošana
Nepārtraukti tiek pilnveidots studiju process, lai sekmētu programmas mērķu un uzdevumu
sasniegšanu. Tiek ieviesti moderni studiju materiāli un datorprogrammas, jaunākie sasniegumi
pedagoģijas metodikā un arī modernās tālmācības tehnoloģijas, piemēram, e-studiju
nodrošinājums kursiem Moodle (ORTUS) vidē. Daudzos priekšmetos tas notiek jau 4-5 gadus.
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Piemēram, Radiouztvērēju priekšmeta materiāli un diskusijas notiek Moodle (agrāk Blackboard)
vidē, priekšmetu Attēla pārraide un Mobilie sakari lekciju materiāli atrodami Moodle vidē.
Virtuālo studiju vidi jau sen izmanto arī pirmā kursa studentiem priekšmetos „Komercdarbība”,
„Ievads studiju nozarē”, kā arī augstākajā matemātikā un fizikā.
ESF projektu 2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007 “RTU Elektronikas
un telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana” un
2006/0257/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007
„Inovatīvi
risinājumi
RTU
Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai Latvijā” ietvaros notika
vairāki semināri par progresīvajām mācību metodēm, tehnoloģijām, kā arī Matlab un LabView
programmatūru izmantošanu.
Sekmības uzlabošanai ir ļoti svarīgi realizēt aktīvas studijas. Tās tiek veicinātas ieviešot
vairāk praktisku uzdevumu, laboratorijas darbu, studiju darbu, kā arī stimulējot studentus veikt
patstāvīgu studiju darbu. To var panākt ar regulāriem pašpārbaudes jautājumiem un testiem,
kontroldarbiem u.c. Semināru gaitā iegūtās zināšanas akadēmiskais personāls izmantoja, lai
pilnveidotu studiju procesu savos kursus, kuriem ESF projektu ietvaros tika izstrādāts e-studiju
nodrošinājums Blackboard vidē un tagad pārcelti uz Moodle studiju vidi.
Semināros par mācību metodiku sevišķi tika uzsvērta nepieciešamība katram kursam
formulēt mācību rezultātus ( kursa beigās sasniedzamās zināānas un prasmes), kas atvasināti no
studiju programmas kopīgiem mērķiem un uzdevumiem. Tad jāizstrādā tāda mācību metodika,
kas nodrošina šo zināšanu un prasmju sasniegšanu un tādi pārbaudījumi, kas nodrošina šo
sasniegto zināšanu un prasmju konstatēšanu.
Kopumā jāsaka, ka studiju procesa pilnveide norit veiksmīgi. Tiek apkopoti studentu
aptaujas materiāli par studiju procesu un iegūtā informācija izmantota analīzei par studiju
procesa kvalitātes uzlabošanos. Par izmaiņām pasniegšanas metodikā ziņots EAEEIE (European
Association for Education in Electrical and Information Engineering ) konferencē Tallinā 2008.
gada jūlijā (Slaidiņš, Treijere)2
3.3. Programmas realizācijas resursu analīze
Pēdējos gados studiju programmas Elektronika materiālais stāvoklis ir ticis būtiski uzlabots
izmantojot ESF finansējumu. Studiju programmas materiālās bāzes papildināšana un atjaunošana
turpināsies arī turpmāk izmantojot galvenokārt ESF projektu finansējumu.
Jau 2006./2007. mācību gadā tika pabeigti remonti mācību telpās, tās apgādātas ar jaunām
mēbelēm, datoriem un daļēji arī ar jaunu mēraparatūru.
Tagad 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
licencētas paketes – Office97, Matlab 5.3, MatCAD 7, VISIO, MS Project, SPSS, MWO 2000,
Sonnet lite un citas.
ESF
projekta
2006/0247/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0061/0007
"RTU
inženierzinātņu studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošana ar
moderniem IKT risinājumiem" ietvaros tiks nodrošinātas videokonferenču iespējas no lekciju
auditorijas Āzenes ielā 12 – 105 uz RTU filiālēm Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī izmantojot
TANDBERG 990 MXP videokonferenču tiltu un TANDBERG 770 MXP videokonferenču
2

I. Slaidins, M. Treijere. Introduction of Blended Learning in the Course Delivery. EAEEIE 2008 Conference.
Tallinn, June 30 - July 3, 2008.
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iekārtas. Šī aparatūra 2007./2008. mācību gadā jau tika uzstādīta un vairākos priekšmetos
(Fizika, Matemātika, Materiālzinības, Ievads studiju nozarē u.c.) jau notika izmēģinājuma
lekcijas filiāļu studentiem no Āzenes ielas 12-105.
2008./2009. mācību gadā papildinātā laboratoriju materiālā bāze uz vietējo finansu
resursi rēķina, jo ESF un citu projektu finansējums ir beidzies. Radioiekārtu katedras
laboratorijas papildinātas ar šādu aparatūru un programmatūru:
1. Atjaunota licence Ansoft daudzkodolu procesoru programmatūrai - FHSS11 SAF lauku
modelēšanai.
2. Datori Acer TM6292 – 5 gab.
3. Datu projektori Hitachi CP-X2 – 5 gab.
4. Printeris Samsung ML-2851 – 1 gab.
5. Ģenerators G4-116 – 1 gab.
6. Ģenerators G4-165 – 2 gab.
7. Programmējamais analogais-ciparu interfeiss USB-6211 – 10 gab.
8. Akustisko parametru mērīšanas komplekss CLIO PCI V8.0 – 1 gab.
9. Matlab akadēmiskās licences – 25 gab.
10. Matlab Distributed Computing Server licence 32 darba mezgliem – 1 gab.
11. IBM Blade HS21 EX serveri – 4 gab.
12. IBM BladeCentre E – 1 gab.
PHARE projekta Nr.2003/004-979-06-03 „Latvijas elektronikas un elektrotehnikas
nozares attīstība” ietvaros ETF telpās Āzenes ielā 12 jau 2006. gadā tika izveidota
Elektromagnētiskās saderības (EMS) un elektrodrošības (ED) testēšanas laboratorija: uzstādīts
aprīkojums un veikta personāla apmācība. Mērīšanas kameras un aparatūras kopīgās izmaksas ir
apmēram 1 mlj. Euro. Elektromagnētiskās saderības un drošības centrs izveidots sadarbībā ar
rūpniecības asociāciju LEtERA un Ventspils pilsētas Domi.
Šo unikālo laboratoriju izmanto studenti pētniecības darbu veikšanai un studiju darbu
eksperimentālās daļas izstrādē. Laboratorijas darbinieki A. Ruško un V. Novikovs sekmīgi studē
doktorantūra.
Šajā mācību gadā papildināts arī Elektronikas studiju programmas nodrošinājums ar
metodiskajiem materiāliem:
1. G. Balodis. RTS lekciju konspekts „Radiolokācijas pamati” Rīga, RTU, 92 lpp. Moodle
vidē.
2. G. Balodis. RTS lekciju konspekts „Informācijas teorija” Rīga, RTU, 90 lpp. Moodle
vidē.
3. G. Balodis. Mobilo sakaru lekciju konspekts „Mobilie sakari” Rīga, RTU, 11 papildinātas
prezentācijas Moodle vidē.
4. G. Balodis. lekciju konspekts „Diskrēto signālu apstrāde” Rīga, RTU, 83 lpp. Moodle
vidē.
5. G. Dziļums. Analogās un ciparu mikroshēmas. 6. sadaļa -: Integrālo shēmu pielietošana:
atmiņas un PLD. 52 lpp. Lekciju konspekts kursam Moodle vidē.
6. J. Šīrs. „Mikrokontroleru pielietošana” 2. daļa - 60 lpp. Papildināta un publicēta
virtuālajā studiju vidē.
7. J. Šīrs. PowerPoint prezentācija „Mikrokontroleru pielietošanas 5. daļai” – 44 slaidi.
8. M.Zeltiņš. Analogās un ciparu mikroshēmas. E-studiju nodrošinājums kursam Moodle
vidē.
9. M.Zeltiņš. Diskrētā shēmtehnika. E-studiju nodrošinājums kursam Moodle vidē.
10. M.Zeltiņš. Datu pārraides interfeisi un protokoli. E-studiju nodrošinājums kursam
Moodle vidē.
11. K. Tomariņš. Ciparu televīzija. Lekciju palīgmateriāli – attēli. 30 lpp. Sagatavots
publicēšanai.
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12. G. Dziļums. Kursam “Analogās un ciparu mikroshēmas” ir sagatavoti slaidi 16 lekcijām
– kopā 295 slaidi
Laboratorijas darbi:
1. G. Balodis. Radiotehniskās sistēmas „Delta modulātora pētīšana LabView vidē”, Rīga,
RTU, 2008 8 lpp.
2. G. Balodis. Radiotehniskās sistēmas „Impulsu signālu atklājējs MatLab/Simulink vidē”,
Rīga, RTU, 2008 8 lpp.
3. V. Ņikitins. Papildināti laboratorijas darbi ar virtuāliem laboratorijas darbiem uz
programmas LABVIEW bāzes kursā “Radiolīniju projektēšana”.
Kursa darbi:
1. G. Balodis. Uzdevumi kursam „Mobilie sakari” izpildei ar ICS TelecomBasic
programmatūru Moodle vidē.
2. G. Balodis. Uzdevumi kursam „Diskrēto signālu apstrāde” izpildei ar MatLab
programmatūru Moodle vidē.
3. G. Dziļums. Uzdevumu piemēri kursam Analogās un ciparu mikroshēmas. 25 lpp.
Lekciju palīgmateriāls kursam Moodle vidē.
4. V. Ņikitins. Kursa projektēšanas materiāli un uzdevumi kursam „Radiolīnijas” Moodle
vidē.
Jau iepriekšējā mācību gadā virkne studiju materiālu izstrādāti ar ESF projektu atbalstu. Bez jau
pieminētā e-studiju nodrošinājuma 12 kursiem vēl izstrādāti šādi metodiskie materiāli:
1. K. Tomariņš. Lekciju palīgmateriāli: zīmējumi un formulas kursā „Radiofonija”.
Rīga, RTU, 32 lpp.
2. A.Fiļipovs. „DATORMĀCĪBA” E-studiju nodrošinājums bakalauru līmeņā kursam
MOODLE vidē.
3. G. Balodis. Uzdevumi kursam „Mobilie sakari” izpildei ar ATDI programmatūru
Moodle vidē.
4. A.Fiļipovs. Mācību metodiskais darbs „TV SIGNĀLU UN ATTĒLU CIPARU
APSTRĀDE”, 20 lpp.
Varam secināt, ka studiju programmas realizācijas resursi sekmīgi tiek papildināti un atjaunoti.
Liela nozīme šā procesa sekmīgā attīstībai bija finansējuma palielināšana izglītībai un ES fondu
līdzekļi.
3.4. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Pēdējos gados bija pieaudzis IZM finansējums zinātniskajiem pētījumiem, no ESF
līdzekļiem tika atbalstīta doktorantūra un akadēmiskais personāls izmantojam arī iespējas
iesaistīties starptautiskos projektos. Tas viss ļāva plašāk iesaistīt pētniecības darbos arī studentus.
Šajā mācību gadā finansējuma apjoms ir būtiski samazinājies, lai gan nelielas iespējas iesaistīt
studentus pētniecībā vēl ir saglabājušās.
Studenti, kuri vēlas nodarboties ar elektronisko ierīču izstrādi, pēc savas iniciatīvas ir
izveidojuši „Elektronikas klubu”, izstrādā robotus un piedalās sacensībās. Iespēju robežās viņi
tiek atbalsti (telpa, aparatūra, elektronikas elementi u.c.) ar Radioelektronikas institūta resursiem.
Studenti piedalās arī LZP grantu un pētniecības programmu realizācijā:
• Valsts pētījumu programma „Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas” vad. Dr. Sc.
Ing. G. Balodis. Finansējums 160000 Ls. Piedalās Ilmārs Slaidiņš, Bruno Žuga,
Jurijs Fadejevs, Andris Ruško, Lauris Cikovskis, Jānis Kūliņš.
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RTU IZM grants nr. 7368
Elektrotehnisko un elektronisko ierīču elektromagnētiskās saderības mērāmo (vērtējamo)
parametru modelēšana 20000 Ls. Piedalās: Andris Ruško, Vladimirs Novikovs, G. Balodis,
• Nr. 05.1646: “Radiofrekvenču elektronikas magnētiskie komponentu un materiālu
efektivitātes paaugstināšanas pētījumi”, vad. J.Jankovskis.
Par pētniecības projektu rezultātiem sagatavotas publikācijas, par tiem ziņots konferencē :
1. Ruško, V. Novikovs, G. Balodis. Case shielding efficiency, high frequency technology.
Kaunas , KTU, May 2008 4 p.
Par Valsts pētījumu programmas „Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas” vad. Dr. Sc. Ing. G.
Balodis bakalaura un maģistra darbus izstrādājuši:
• Alberts Mikiševskis. Bezvadu režģtīklu tehnoloģija. Vad. I. Slaidiņš.
• Andris Rudziks. Bezvadu režģtīkli sadarbībai. Vad. I. Slaidiņš.
• Resit Ulas Koyuncu. Optimization of WMN. Vad. I. Slaidiņš.
ES FP7 infrastruktūras attīstības projektā “BalticGrid-II” par tīklveida skaitļošanas
(gridskaitļošanas) infrastruktūras izveidi Baltijas valstīs bija iesaistīti studenti L. Cikovskis, J.
Kūliņš, Z. Strods un A. Šteinbergs. No 2008. gada maija sākās šī projekta otrā fāze FP7
BaltiGrid-II piedalās doktorants J. Kūliņš un studente K.Višņevska. Par šī projekta tēmām
attiecīgi bakalaura un maģistra darbus ir izstrādājuši un aizstāvējuši:
• Vasilijs Majstrovs. Grid tehnoloģijas pielietojumi. Vad. I. Slaidiņš
• Aivars Mihmalis. Bezvadu režģtīklu tehnoloģijas. Vad. I. Slaidiņš.
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, 2008.g. K. Osmanis ieguva – „SAF-Tehnikas” stipendiju.
3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Ar katru gadu paplašinās starptautiskā sadarbība. Noslēgti Erasmus programmas
sadarbības un apmaiņas līgumi ar Kaseles universitāti (Vācija), Kavalas Tehnoloģisko institūtu
(Grieķija), Budapeštas Augstāko Tehnisko skolu (Ungārija). ERASMUS programmas ietvaros
2008. gada 26.– 29. novembrī fakultātē viesojās Georgios Tsirigotis (Grieķija) un nolasīja
lekcijas par tēmu „Control Engineering” angļu valodā.
Sadarbība ar ārzemju augstskolām notiek dažādu starptautisku projektu ietvaros:
• FP7 I3 BalticGrid-II. Piedalās I. Slaidiņš, O. Belmanis, L. Cikovskis, J. Kūliņš,
• EIE SURVEYOR: Reference Point for Electrical and Information Engineering in
Europe. Projekts Nr. 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP (2005 -2008 ).
Piedalās I.Slaidiņš, M. Treijere.
• ELLEIEC Erasmus Thematic Network Project „Enhancing Lifelong Learning for
the Electrical and Information Engineering Community”, No. 142814-LLP-12008-FR-ERASMUS-ENW (2008-2011). Piedalās I.Slaidiņš, M. Treijere.
• NORDLET. Nordplus Horizontal 2008 project grant. The Nordic Open
Community for Learning, Education, and Training, (2009-2011). Piedalās
I.Slaidiņš, M. Treijere.
Būtiski ir palielinājusies studentu apmaiņa ar ES valstu universitātēm. Katru gadu vairāki
studenti gadā izmanto iespēju mācīties citās universitātēs ERASMUS programmas ietvaros. Gan
akadēmiskā personāla pārstāvji, gan studenti piedalās starptautiskās konferencēs un projektu
pasākumos:
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I. Slaidins. Technology enhanced learning and the quality of education. Baltech
Conference 2009 "Educational Environments of the Future and Quality of
Teaching", Lund University (Sweden), March 26-27, 2009. Available from:
www.baltech.info/failid/Slaidins_Baltech_Lund.pdf
• Ruško, V. Novikovs, G. Balodis. Case shielding efficiency, high frequency
technology. Kaunas , KTU, May 2008 4 p.
• G. Balodis. TC TIST and Domain Commission Meeting. Brisele, Beļģija,
2008.gada 8.09 – 9.09. G.Balodis
• G. Balodis. TC TIST and Domain Commission Meeting. Brisele, Beļģija,
2009.gada 26.02. – 27.02. G.Balodis
• G. Balodis DC ICT Management Commission Meeting, 2009. gada 7.06 – 11.06.,
Santander, Spānija;
• Sakaru universitāšu rektoru konference S-Pēterburga, 23.05-27.05 2009, SPēterburga, Krievija. G. Balodis
• EGEE 2008 Conference. 22-26, September, 2008, Istanbul (Turkey). Piedalījās I.
Slaidiņš, L. Cikovskis, J. Kūliņš, O. Belmanis.
• Baltic Grid Project Open Day Conference and AHM. Minsk (Belarus), October 2731, 2008. Piedalījās I. Slaidiņš, L. Cikovskis, J. Kūliņš, O. Belmanis.
• E-IRG Meeting. Paris (France), December 8, 2008. Piedalījās I. Slaidiņš.
• ELLEIEC project Meeting. Porto (Portugal), March 6, 2009. Piedalījās I. Slaidiņš.
• I. Slaidins, L. Cikovskis. MATLAB implementation and application in Grid. Baltic
Grid Project Open Day Conference and AHM. Riga, May 12-14, 2009. Available
from: 2ahm.sigmanet.lv/uploads/Grid_open_day_matlab-1.ppt
• Baltic Grid Project Open Day Conference and AHM. Riga, May 12-14, 2009.
Piedalījās I. Slaidiņš, L. Cikovskis, J. Kūliņš, O. Belmanis.
• E-IRG Meeting. Prague (Czech Republic), June 17, 2009. Piedalījās I. Slaidiņš.
• ELLEIEC project General Meeting. Valencia (Spain), June 20 - June 21, 2009.
Piedalījās I. Slaidiņš.
• EAEEIE 2009 Conference. Valencia (Spain), June 22 - June 24, 2009. Piedalījās I.
Slaidiņš.
Pēdējos gados veidojas arī veiksmīga sadarbība ar Latvijas universitātēm un augstskolām.
Mūsu partneri BalticGrid projektā ir LU Matemātikas un Informātikas institūts. Gundega Lapiņa
ir LU doktorante (vad. profesore T. Koķe) un savu pētījumu rezultātus par inovācijām izglītībā
aprobē Elektronikas studiju programmā. Gundega Lapiņa kopā ar Vinetu Teteri no Latvijas
Lauksaimniecības universitātes realizēja Inovāciju menedžmenta kursu.
Varam secināt, ka sadarbība ar citām augstskolām Latvijā un ārzemēs sekmīgi attīstās.
3.6. Sadarbība ar darba devējiem
Veidojas aktīvi kontakti ar firmām un citām organizācijām, kurās strādā ELEKTRONIKAS
programmas absolventi. Tādas ir SAF Tehnika, SIA Mikrotīkls, Arcus Elektronika, Radiotehnika
-RRR, Latvijas Radio un Televīzijas Centrs, Latvijas Radio un Latvijas Televīzija, Lattelekom,
Latvijas Mobilais Telefons, Tele2, Elektronisko Sakaru direkcija, a/s “Alfa”, SIA “Hanza
Elektronika”, datoru izplatītāji un ražotāji un daudzas citas.
Nozares eksperti no firmām tiek iesaistīti ESF projektu realizācijā, kuros paredzēts
pilnveidot ELEKTRONIKAS studiju programmu. N. Bergs un D. Liepkalns no SAF Tehnika, I.
Osmanis no Hanza Elektronika, V. Aišpurs no Arcus Elektronikas un vēl daudzi citi piedalījās
EKD modelēšanas semināros par studiju programmas un prakšu pilnveidošanu, izstrādāja
priekšlikumus studiju satura un procesa pilnveidošanai, kā arī recenzēja akadēmiskā personāla
izstrādātos studiju materiālus.
11

ESF projekta 2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007 “RTU Elektronikas
un telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana” ietvaros
notika akadēmiskā personāla stažēšanās firmās, kas tika veiksmīgi realizēta ar firmu atbalstu.
Stažēšanās laikā notika diskusijas ar mūsu absolventiem, kuri strādā firmā un saņemti ieteikumi
studiju satura un procesa pilnveidošanai.
ELEKTRONIKAS inženieru studiju programmu pamatā nodrošina RTU pasniedzēji ar
zinātnisko grādu. Daļu specializēto izvēles priekšmetu pasniedz augstas kvalifikācijas speciālisti
no nozares uzņēmumiem, piemēram, G.Dziļums, J.Šīrs, A.Kamens, L.Zeikats.
Praktiskā darba iemaņu apgūšanai notiek sadarbība ar visas Latvijas elektroniskā
novirziena daudzveidīgām iestādēm un firmām (3. tabula).
3. tabula. Elektronikas programmas studentu iespējamas prakses un darba vietas
SAKARU OPERATORIEM:
SAKARU APARATŪRAS
PIEGĀDĀTĀJIEM UN RAŽOTĀJIEM:

RADIO UN TELEVĪZIJAS RAIDOŠĀS
ORGANIZĀCIJĀM:
DATORU RAŽOTĀJIEM UN
PIEGĀDĀTĀJIEM:
CITIEM:

Lattelekom, Latvijas Mobilais Telefons, Tele2,
Bite u.c.;
DanLat, AvNet Baltronix, Belss, Latvijas
Universitātes Cietvielu Fizikas Instituts, r/a
Alfa, SAF Tehnika;
Latvijas Radio, Latvijas Televīzija, Baltkom
TV, Latvijas radio un televīzijas centrs;
Lattelecom Technologies, MA-1, Elva, IBM;
Latvenergo, G4S, Elektronisko Sakaru direkcija,
CHD,
Hanza
Elektronika,
Nacionālā
Aizsardzības akadēmija

Šie sadarbības partneri dod studentiem iespēju veikt praktizēšanos. Pēc praktizēšanās,
iespēju robežās, notiek publiska darba atskaišu aizstāvēšana ar firmas pārstāvju piedalīšanos.
Tas, savukārt, dod iespēju firmai veikt iespējamā darbinieka - studenta piemērotības pārbaudi un
nodrošināt studentu ar reālu inženierprojekta tēmu.
Jau piekto gadu fakultātē notika Elektronikas olimpiādes pasākums un nozares uzņēmumos
(SIA Hanzas Elektronika, Ogres Biznesa un Inivāciju Inkubators un Latvijas Televīzija) tika
organizētas ekskursijas skolēniem olimpiādes dalībniekiem.
Gadu no gada paplašinās sadarbība ar nozares uzņēmumiem, kuros strādā mūsu absolventi.
Sadarbības varianti arī kļūst arvien daudzveidīgāki.

4. Studentu zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēma
Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanu kontrolē ar tradicionālajiem
pārbaudījumiem (ieskaites, eksāmeni), kā arī laboratorijas darbu atskaišu, studiju projektu,
prakšu atskaišu un inženierprojekta aizstāvēšanu.
Studiju rezultāti Elektronikas studiju programmās tiek vērtēti saskaņā ar RTU Nolikumu
par eksāmenu kārtošanu bakalauru, inženieru un maģistru studijās (2001.g.25.VI.):
• Studiju rezultātus vērtē ar ieskaiti vai atzīmi 10 baļļu sistēmā par eksāmenu.
• Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.
Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos atbilstoši uzstādītajiem mērķiem ir
iekļauti arī praktiskie darbi, laboratorijas darbi, kontroldarbi un studiju darbi. Tie kalpo ne tikai
priekšmeta apguvei, bet arī kā starpnovērtējums. Laboratoriju darbi, kontroldarbi un studiju darbi
tiek novērtēti un studentam tie jāaizstāv, lai pierādītu apgūtās zināšanas un prasmes. Parasti
priekšmets beidzas ar eksāmenu vai ieskaiti.
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Lai gan studentu zināšanu novērtēšanā būtiskākais ir zināšanu novērtējums eksāmenā,
daudzos gadījumos tiek ņemti vērā kontroldarbu, mājas darbu, nodarbību apmeklējuma,
laboratorijas darbu vērtējumi. Procentuāli šo kategoriju nozīme gala vērtējumā ir atšķirīga
dažādos mācību priekšmetos: eksāmens un kontroldarbi – 50-95%, projekti un mājas darbi – 3050%, darbs laboratorijā 15-45%, nodarbību apmeklējums 2- 5%. Studiju programmas
akreditācijas komisija 2004. gadā zināšanu un prasmju novērtēšanas metodes atzinusi par
atšķirīgām dažādiem pasniedzējiem, bet kopumā par profesionālām un sistemātiskām.
Veicot darba davēju aptaujas ESF projektu ietvarosabsolventu kvalifikācija tiek vērtēta kā
laba, bet pietrūkst sagatavotības risināt nozares praktiskos uzdevumus, tāpēc tika realizēts
Valsts eksaminācijas komisija atzīst studentu teorētisko sagatavotību par labu, bet
praktisko sagatavotību par apmierinošu un labu. Tāpēc tika veikta prakšu pilnveidošana ESF
projekta 2005/0170/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0090/0007 ”Prakšu pilnveidošana RTU
Elektronikas II līmeņa profesionālajā studiju programmā”. Izstrādātie metodiskie norādījumi
ietver arī skaidri formulētus prakses mērķus, uzdevumus, organizāciju un atskaitīšanās kārtību.
Semināros par mācību metodiku ESF projektu ietvaros tika uzsvērta nepieciešamība
skaidri formulēt studentiem kursa beigās sasniedzamās zināānas un prasmes. Studiju procesa
laikā un beigās jābūt pārbaudījumiem, kas nodrošina šo sasniegto zināšanu un prasmju
konstatēšanu. Diemžēl agrāk ne visos mācību priekšmetos tas tika ievērots.

5. Studenti
Elektronika kalpo par bāzi ne tikai datortehnikai un telekomunikācijām, kuru attīstību
nosaka elektronikas komponentu progress, bet arī daudzām citām nozarēm. Tāpēc sekmīga valsts
ekonomiskā attīstība nav iedomājama bez elektronikas speciālistiem.
Studenti ir viens no būtiskākiem faktoriem programmas attīstībā. Studentu piesaistīšanai tiek
veltīta aizvien lielāka vērība. Bez atvērto durvju dienām RTU un fakultātē, ar piedalīšanos
izstādēs un ar reklāmas bukletiem, tiek veikti arī citi propagandas pasākumi.
5.1. Studējošo skaits programmā
Uzņemto studentu skaits Elektronikas studiju programmā pēdējos gados ir pieaudzis un
stabilizējies, bet mācību gada beigās pēdējā gadā novērojams samazinājums (1. attēls).
2008./2009. mācību gadā studējošo skaits (uz 1. septembri) bija:
− bakalauru studijās: I kursā – 82; II kursā – 34; III kursā – 36;
− maģistru studijās: I kursā – 26; II kursā – 19;
− 2. līmeņa profesionālajās (inženierstudijās): I kursā – 8; II kursā – 6;
Mācību gada beigās Elektronikas programmā pavisam, skaitot no pirmā kursa, mācījās
197 studenti, bet 2. līmeņa profesionālā inženiera programmā ELEKTRONIKA mācījās 14 studenti.
Būtiskas studentu skaita izmaiņas profesionālajā studiju programmā nenotiek.
Studentu skaits, kuri izvēlas 2. līmeņa profesionālo studiju programmu nav liels tomēr
pieprasījums ir jūtams. Tā kā esošās bakalaura programmas neparedz praksi, tad darba devēji
pamatoti norāda, ka bakalaura programmas absolventiem pietrūkst praktiskas pieredzes
profesionālo uzdevumu risināšanā. Daļa studentu (~ 50%), kuri izvēlas šo programmu studiju
turpināšanai, nāk no citām bakalaura studiju programmām - Telekomunikācijām, Transporta,
EEF studiju programmām.
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Studentu skaita pieaugums elektronikas un
telekomunikāciju fakultātē
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1. attēls. Studentu skaits ETF un programmā Elektronika
Tas saistīts ar lielo studentu atbirumu pirmajā un otrajā kursā.
5.2. Studējošo sekmības raksturojums
Sliktā iepriekšējā sagatavotība matemātikā un fizikā sagādā lielas grūtības sekmīgi apgūt šos
kursus RTU. Analizējot eksāmena atzīmju sadalījumu (2. attēls) matemātikā redzam, ka ļoti
daudz ir nesekmīgu atzīmju (mazāk par 4) un vidējā atzīme pirmajā eksāmena reizē ir 4,5 ! Bez
tam materiālie apstākļi spiež studentus strādāt, lai sagādātu iztikas līdzekļus, tāpēc laika studijām
atliek mazāk.

Eksāmena atzīmju sadalījums
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1. attēls. Pirmā eksāmena atzīmju sadalījums matemātikā (2006. gads)
ESF projektos uzsvars tiek likts arī uz studiju procesa kvalitātes uzlabošanu, kam vajadzētu
atspoguļoties arī pārbaudījumos. Ļoti svarīgi ir veikt studiju rezultātu statistisko analīzi un sekot
līdz sekmības rādītāju tendencēm saistībā ar izmaiņām studiju procesā. Elektrotehnikas
teorētisko pamatu (ETP) kursā tika pilnveidota metodika, izstrādāts un ieviests e-studiju
nodrošinājums ar pašpārbaudes testiem, mājas uzdevumiem Moodle vidē. Salīdzinot eksāmena
rezultātus ETF kursā 2006. gadā (pirms izmaiņām) un 2007. gadā (ar jaunu metodiku un estudiju nodrošinājumu) varam secināt, ka vidējā atzīme pieauga no 4,63 līdz 5,50. Atzīmju
sadalījums ETF eksāmenā parādīts 3. attēlā
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3. attēls. Atzīmju sadalījums eksāmenā Elektrotehnikas teorētisko pamatu kursā pirms
(2006) un pēc e-studiju nodrošinājuma ieviešanas (2007).
Līdzīgi arī matemātikā pēc e-studiju nodrošinājuma ieviešanas studentu sekmība uzlabojās,
taču kopumā tā tomēr ir neapmierinoša.
5.3. Studentu aptaujas
Regulāri notiek anonīmas studentu aptaujas par studiju procesu un ar rezultātiem tiek
iepazīstināti priekšmetu pasniedzēji. Ar studentiem notiek arī individuālas diskusijas par
problēmām studiju procesā un iespējamiem risinājumiem. Pasniedzēji veic studentu aptaujas gan
par savu priekšmetu, gan par iepriekšējiem studiju priekšmetiem.
Studentu atsauksmes par programmu kopumā ir labas. Tādas ir arī absolventu un darba
devēju atsauksmes.
Studentu aptaujas rezultāti par 2008/09. m. g., kuros dažādos griezumos ir dots attiecīgā
priekšmeta un tā pasniedzēja novērtējums, ir pieejami ORTUS vidē. Vērtējamās pozīcijas ir
sekojošas:
1. Uzsākot studiju priekšmetu, mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta programmu un
informēja par to, kā tiks vērtēta tā apguve
2. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu programmā paredzēto un nodarbību
laiku izmantoja lietderīgi
3. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas saprotami
4. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus
5. Mācībspēka runa bija skaidra un saprotama
6. Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama un palīdzēja apgūt studiju priekšmetu
7. Bija iespējams saņemt mācībspēka konsultācijas
8. Uz nodarbībām mācībspēks parasti ieradās bez kavēšanās
9. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē
10. Studiju priekšmeta izklāsts nedublējās ar citu priekšmetu vielu
11. Kādu daļu no nodarbībām esat apmeklējis?
Aptaujas rezultāti par 2008./2009. mācību gadu apkopoti 4. tabulā.
Tabula. 4
Priekšmets
Radiotehniskās
sistēmas (Sadaļa mikroprocesori un

Pasniedzējs
Juris Šīrs

Apmeklējums
(vidēji cik %
nodarbību)
Vairāk kā 90

Vidējais
vērtējums
4,67 – 5,0

Piezīmes
Ļoti augsts vērtējums!
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kontroleri)
Televīzijas sistēmas

80

4,5

80

3,5 – 4,0

Vairāk kā 90

~ 4,0

80

~ 4,0

80

4,5

Ilmārs
Slaidiņš
Ilmārs
Slaidiņš
Andris
Kamens

80

4,3 – 4,67

83

4,67

80

4,17 – 4,5

Datu pārraides
interfeisi un protokoli

Māris Zeltiņš

80

4,67 – 5,0

Apsardzes iekārtas un
tehnoloģija

Lourenss
Zeikats

70

4,25 – 5.0

Inovāciju
menedžments

Gundega
Lapiņa

60

4,6 – 5,0

Elektroakustika un
Radiofonija

Radiolīnijas
Radiolīnijas (studiju
projekts)
Datoru lietošana
inženieru darbā
Radiouztvērēji
Radiouztvērēji (studiju
projekts)
Radioelektronisko
shēmu modelēšana un
analīze

Aleksandrs
Fiļipovs
Kārlis
Tomariņš

Vadims
Ņikitins
Vadims
Ņikitins
Aleksandrs
Fiļipovs

Galvenā studentu pretenzija, ka
studiju materiālu nodrošinājums
e-studiju vidē nav pietiekošs
(vērtējums 2,0) un nepilnīgi
izmanto audiovizuālos līdzekļus.

Galvenā studentu pretenzija, ka
studiju materiālu nodrošinājums
e-studiju vidē nav pietiekošs.
Par visiem jautājumiem vērtējums
ar mazu izkliedi
Samērā augsts vērtējums par
daudziem aptaujas jautājumiem,
tikai nedaudz zemāks (3,17) par
studiju materiālu pieejamību estudiju vidē un par kursa
struktūru un saprotamību (3,5).
Mazliet zemāks vērtējums par
kursa struktūru un saprotamību
(4,17).
Galvenā studentu pretenzija, ka
studiju materiālu nodrošinājums
e-studiju vidē nav pietiekošs
(vērtējums 3,75).
Augsts vērtējums par daudziem
aptaujas jautājumiem , tikai
nedaudz zemāks (3,8) par studiju
materiālu pieejamību e-studiju
vidē.

Pēc aptaujas rezultātiem varam secināt, ka nodarbību apmeklējums (studentiem, kuri
anketas aizpildījuši) nodarbību apmeklējums vairumā priekšmetu ir bijis augsts – 80% un vairāk.
Arī pasniedzēju darbs pārsvarā ir saņēmis augstu vērtējumu. Atsevišķos priekšmetos gan ir
aizrādījumi par nepilnībām studiju materiālu nodrošinājumam e-studiju vidē, lai gan ESF
projektu ievaros vairumam priekšmetu e-studiju nodrošinājums ir izstrādāts. Vēl daži studenti
izsaka iebildes par priekšmeta strukturējumu un saprotamību.
Studenta komentārs par laboratorijas darbiem kursā „Radiotehniskās sistēmas”: „Patika
priekšmeta organizācija un veids kādā tas tika pasniegts. Teorijas un praktisko zināšanu
sabalansēts izklāsts un pielietojums laboratorijas darbos palīdzēja dziļāk izprast problēmas, kas
saistītas ar mikrokontroleru programmēšanu.”
5.4. Studentu piesaiste un studiju programmas popularizēšana
Studentu skaits 2. līmeņa profesionālajā studiju programmā ir atkarīgs gan no studentu
skaita Elektronikas bakalaura studiju programmā, gan no studiju programmas kvalitātes un
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popularitātes citu elektrozinātņu bakalaura grādu ieguvēju vidū. Tāpēc jārūpējas gan par studentu
piesaisti Elektronikas bakalaura programmai, gan tieši 2. līmeņa profesionālajās studiju
programmas popularizēšanu.
Elektronikas nozare sabiedriskajā telpā netiek bieži pieminēta un reklamēta, tāpēc daudz
populārāka studiju programma ir, piemēram, telekomunikācijas, jo bieži sastopamas Lattelecom,
LMT, Tele 2, un Bite reklāmas.
Studiju programmas reklāmai tiek izmantoti materiāli par Elektronikas studiju programmu
un darba iespējām pēc inženieru kvalifikācijas iegūšanas. Tos izplata skolās, bakalauru
programmā studējošiem un citiem interesentiem. Bez tam regulāri piedalāmies izstādēs, tādejādi
popularizējot savu studiju programmu. Ļoti populāra ir izstāde “Skola”, kuru apmeklē liels skaits
skolu absolventu.
Informāciju par studiju programmām publicējam laikrakstos „Latvijas Avīze”, rajonu
avīzēs un izglītības piedāvājuma katalogos “Izglītības ceļvedis” un “Augstākā izglītība Latvijā
un ārzemēs”. Ar ESF projekta atbalstu tika izveidota videofilma (SIA AGD Grupa), kuru
demonstrēja Latvijas Televīzijas 7. kanālā.
Ziņas par studijām interesenti var atrast arī fakultātes mājas lapā Internetā
http://www.etf.rtu.lv. Mājas lapa tiek nepārtraukti papildināta un atjaunota. Tajā atspoguļojam
notikumus no studentu dzīves (fukšu balle, sporta diena, studentu zinātniskā konference u.c.).
Mājas lapā elektronikas popularizēšanai tiek ievietota aktuālā informācija par notikumiem
Latvijā šajā nozarē.
Katru gadu pavasarī notiek arī atvērto durvju dienas un apmeklētāju skaits nepārtraukti
pieaug. Visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar fakultātes laboratorijām un saņemt
nepastarpinātu informāciju par studiju programmas īpatnībām.
Lai informētu par iespējām studēt RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē (ETF)
un ieinteresētu skolēnus pievērsties šai ļoti mūsdienīgajai specialitātei, jau piekto gadu
organizējām Elektronikas olimpiādi skolēniem. Informācija tika ievietota ETF mājas lapā un tika
apmeklētas arī vairākas skolas.
Reģistrēšanās dalībai olimpiādes pasākumos sākās 2009. gada 14. aprīlī caur ETF mājas
lapu (www.etf.rtu.lv) un turpinājās līdz pat 24. aprīlim.
Olimpiādes pirmais posms sākās 24. aprīlī un notika virtuālajā vidē (internetā) līdz 8.
maijam, tā laikā 47 skolēni piedalījās diskusijās, veica noteiktus uzdevumus un testus.
Pēc pirmā posma rezultātu apkopošanas un publicēšanas internetā (www.etf.rtu.lv) 22
skolēni tika aicināti uz olimpiādes otro posmu 14., 15. maijā Elektronikas un telekomunikāciju
fakultātē klātienē. Pēc uzdevumu risināšanas notika ekskursijas uz SIA SAF tehnika un Latvijas
Radio. Elektronikas olimpiādes pasākumos aktīvi piedalās arī fakultātes studentu pašpārvalde un
organizē izklaides pasākumus olimpiādes dalībniekiem. Olimpiādes laikā notika arī olimpiādes
dalībnieku izgatavoto radioelektronikas ierīču demonstrējumi. Olimpiādes uzvarētāji tika
apbalvoti. Elektronikas olimpiādes pasākumu ietvaros notika efektīva Elektronikas studiju
programmas reklamēšana.
Pēc Real Sound Lab iniciatīvas 2008. gada 17. decembrī fakultātes telpās tika organizēta
lekcija ar praktisku tehnoloģijas prezentāciju. Prezentācijas mērķis bija iepazīstināt studentus ar
firmas galveno produktu - skaļruņu akustiskās jaudas frekvenču raksturlīkņu izlīdzinātāju un
parādīt ceļu kā tas radies.
Firmas dibinātājs un izgudrojuma autors Raimonds Skuruls pastāstīja kā radusies unikālā
skaļruņu korekcijas tehnoloģija un kā no idejas nonākts līdz reālam produktam. Viņš pastāstīja
par šī patentētā produkta tālāko attīstības ceļu un nākotnes plāniem. Prezentācija un praktiskie
demonstrējumi radīja lielu klātesošo interesi un izraisīja daudz jautājumu.
Katru gadu notiek arī reflektantu aptauja, lai noskaidrotu kur iegūta informācija par studiju
programmu un motivācija studiju programmas izvēlei.
Pamatā informāciju par studiju programmām skolu absolventi iegūst internetā, atvērto
durvju dienās un no draugiem. Tas nozīmē, ka ļoti svarīgi uzturēt aktuālu fakultātes mājas lapu.
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Atvērto durvju dienās ne visi nokļūst līdz fakultātei, tāpēc ļoti svarīgi izplatīt fakultātes bukletus
Kaļķu 1. Anketās parādās arī piezīme, ka draugs jau studē fakultāte vai atnācu studēt, jo draugs
izvēlējās šo programmu.
Vairums studentu (70 - 80%) motivējuši programmas izvēli ar perspektīvām nākotnē, ar
interesi par šo nozari un, ka tajā ir nodrošinātas labas iespējas darba tirgū. Sevišķi jāuzsver tas,
ka studiju programma atbilst studenta interesēm atzīmēts ap 70% atbilžu. Tā ir ļoti svarīga
motivācija sekmīgām studijām.
Redzam, ka studiju programmas reklāmas pasākumi ir efektīvi, jo pieaug konkurss uz
studiju programmu Elektronika. No 1. kursā uzņemtajiem studentiem 2008. gadā 72% bija
izvēlējušies programmu Elektronika kā pirmo prioritāti, bet 2009. gada uzņemšanā jau 82%. Tas
nozīmē, ka studiju programmas izvēle ir bijusi ļoti motivēta.

6. Akadēmiskais personāls
Profesionālās studiju programmas realizēšanā specialitātes priekšmetos pamatā tiek
realizēta uz Radioiekārtu katedras bāzes, taču tiek iesaistīts arī citu struktūrvienību akadēmiskais
personāls un dažādu organizāciju speciālisti. Studiju procesa nodrošināšanā piedalās:
6 zinātņu doktori (G.Balodis, V.Jurševičs, V. Ņikitins, I.Slaidiņš, K. Tomariņš, M.Zeltiņš),
5 nozares speciālisti bez zinātniskā grāda (G. Dziļums, A. Fiļipovs, A.Kamens, J. Šīrs,
L.Zeikats).
Profesionālā studiju programma seko pēc akadēmiskā bakalaura programmas
absolvēšanas, kuras realizēšanā piedalās visas Radioelektronikas institūta struktūrvienības:
1 habilitētais zinātņu doktors ( J.Jankovskis),
10 zinātņu doktori (E.Beķeris, G.Balodis, J.Grēve, A.Gulbis, V.Jurševičs, P.Misāns,
J.Semeņako, A.Strauts , I.Slaidiņš, M.Zeltiņš),
6 docētāji bez zinātniskā grāda (K.Brīvkalns, J.Barloti, A. Fiļipovs, A.Pakalns, M.Strauts,
J.Šumahers),
2 lektori un 1 asistents bez zinātniskā grāda ( D.Puriševs, G. Dziļums, L. Zeikats).
Jāatzīmē arī tas, ka pieaudzis doktorantu skaits Elektronikas studiju programmā un daži
no viņiem jau aktīvi iesaistījušies studiju procesa realizēšanā (T. Solovjova, G. Valters, M
Tērauds). Šogad Māris Tērauds jau ir izstrādājis promocijas darbu un tas pieņemts aizstāvēšanai.
Tas nozīmē, ka notiek pakāpenisks akadēmiskā personāla atjaunošanās process, lai gan lēns.
Pasniedzēji, kuri pedagoģisko darbību apvieno ar profesionālu darbību nozarē (G. Dziļums,
A.Kamens, J. Šīrs, L.Zeikats. M. Zeltiņš), veido RTU saiti ar dažādām elektronikas pielietojumu
sfērām Latvijā un viņu pasniegtie studiju priekšmeti parasti ir saistīti ar viņu profesionālās
darbības virzienu.
RTU pasniedzēji, kuri nodrošina Elektronikas studiju programmu, ir kvalificēti speciālisti
elektronikas nozarē. Vairums pasniedzēju paralēli savam pamatdarbam - lekciju lasīšana un
nodarbību vadīšana inženieru studiju programmu studentiem - piedalās zinātnisko darbu izstrādē
vai strādā par ekspertiem un konsultantiem firmās.
Kvalifikācijas līmenis galvenokārt tiek nodrošināts ar zinātnisko darbu un dalību
starptautiskos projektos. Vairāki pasniedzēji ir starptautisku profesionālu organizāciju (IEEE,
EAEEIE u.c.) biedri, kā arī Latvijā darbojošos profesionālo organizāciju biedri. Moderno
datortehnoloģiju izmantošana pētniecības darbā un studiju priekšmetos ir garants nepieciešamā
līmeņa uzturēšanai.
Zinātniskās darbības materiālo pamatu institūtā veido LZP finansētu pētniecības projektu
izstrāde. Radioelektronikas institūts veic sekojošu LZP un IZM finansētu pētniecības projektu
izstrādi:
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•
•

Valsts pētījumu programma „Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas” vad. Dr. Sc.
Ing. G. Balodis. Finansējums 160000 Ls. Piedalās Ilmārs Slaidiņš, Bruno Žuga,
Jurijs Fadejevs, Andris Ruško, Lauris Cikovskis, Jānis Kūliņš.
RTU IZM grants nr. 7368
Elektrotehnisko un elektronisko ierīču elektromagnētiskās saderības mērāmo (vērtējamo)
parametru modelēšana 20000 Ls. Piedalās: Andris Ruško, Vladimirs Novikovs, G. Balodis,

Tiek veikti arī zinātniskie līgumdarbi un starptautiskie projekti:
• FP7 I3 BalticGrid-II. Piedalās I. Slaidiņš, O. Belmanis, L. Cikovskis, J. Kūliņš,
• EIE SURVEYOR: Reference Point for Electrical and Information Engineering in
Europe. Projekts Nr. 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP (2005 -2008 ).
Piedalās I.Slaidiņš, M. Treijere.
• ELLEIEC Erasmus Thematic Network Project „Enhancing Lifelong Learning for
the Electrical and Information Engineering Community”, No. 142814-LLP-12008-FR-ERASMUS-ENW (2008-2011). Piedalās I.Slaidiņš, M. Treijere.
• NORDLET. Nordplus Horizontal 2008 project grant. The Nordic Open
Community for Learning, Education, and Training, (2009-2011). Piedalās
I.Slaidiņš, M. Treijere.
Akadēmiskā personāla locekļi piedalījušies arī dažādos citos pasākumos un tādā veidā
paaugstinājuši savu kvalifikāciju:
• Dalība radioelektronikas pamatu katedras metodiskos semināros 2007./08 gadā. G.
Balodis, I. Slaidiņš.
• Dalība LEITC pirmajā Baltijas EMS konferencē 24/02/2009, Āzenes iela 12, Rīga. G.
Balodis.
• Dalība ar lekciju ciklu BEST Eiropas studentu vasaras skolā 26/07 – 7/08/2009 Rīgā un
Ventspilī. G. Balodis.
Daudzi pasniedzēji pēdējos gados ir publicējuši savus darbus starptautiskos zinātniskos
izdevumos un uzstājušies ar referātiem starptautiskās konferencēs.
Katru otro gadu tiek organizētas starptautiskas zinātniskās konferences par Elektronikas un
Telekomuniokāciju tematiku. Tāda atkal notiks 2009. gada rudenī (oktobrī) RTU 50.
starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros. Tāpat kā agrāk īpaši tiks atbalstīta doktorantūras
studentu piedalīšanās un to zinātnisku pētījumu rezultātu publicēšana.
I. Slaidiņš un M. Treijere piedalījās EAEEIE (European Association for Education in
Electrical and Information Engineering ) konferencē Tallinā par tēmu Introduction of Blended
Learning in the Course Delivery. EAEEIE 2008 Conference. Tallinn, June 30 - July 3, 2008.
Pēdējos gados fakultātes akadēmiskais personāls ir ļoti intensīvi strādājis savas
kvalifikācijas pilnveidošanā izmantojot pētniecības projektu un ESF projektu finansējumu. Gan
pētījumos iegūtie rezultāti, gan metodiskajos semināros gūtās zināšanas un prasmes tiek realizēta
studiju satura un procesa pilnveidošanai.

7. Pašnovērtējums
7.1 Kopējā situācijas analīze
Studiju programma Elektronika un tās profesionālo studiju daļa sekmīgi attīstās. Šajā
pašnovērtējuma ziņojumā parādīts, ka turpinās studiju programmas attīstība un izstrādāts jauns
studiju programmas realizācijas variants.
Iepriekšējos gados bija aktivizējies pētnieciskais darbs (nācis klāt arī finansējums), paplašinājās
starptautiskie kontakti un dalība dažādos projektos. Diemžēl pēdējā gadā finansējuma apjoms ir
samazinājies un tas atsaucas uz attīstības iespējām.
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7.2 SVID analīze
Profesionālās studijas RTU programmā Elektronika ļauj sasniegt noformulētos mērķus
inženiera studijās. Elektronikas programmas turpmākā attīstība lielā mērā ir atkarīga no kopējās
ekonomiskās situācijas valstī. Savukārt, tieši elektronikas nozares uzplaukuma veicināšana var
dot lielu ieguldījumu valsts attīstībā. Elektronikas speciālisti Latvijā ir vajadzīgi un nākotnē būs
vēl vairāk vajadzīgi.
Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus, var izdarīt stāvokļa analīzi
programmā. Stāvokļa analīze konspektīvā veidā ir sniegta SVID 5. tabulā.
5. tabula.

Stiprās puses
• Pieredzējis un kvalificēts akadēmiskais
personāls;
• Absolventi darba tirgū ir pieprasīti un
konkurētspējīgi;
• Studiju materiālu, testu un diskusiju
nodrošinājums ORTUS vidē
• Izveidojusies laba sadarbība ar nozares
uzņemumiem;
• Labas atsauksmes no absolventiem un darba
devējiem;

Vājās puses
• Programma ir grūta un pagaidām nav
populāra vidusskolu absolventiem;
• Reflektantu sagatavotības līmenis ir
neviendabīgs, tāpēc liels atbirums;
• Maz jaunu pasniedzēju;
• Samazināts finansējums studiju darbam un
pētniecībai;

Iespējas
• Elektronikas pielietojumi Latvijā attīstās;
• Pieprasījums darba tirgū pēc elektronikas
speciālistiem ar profesionālu izglītību
turpina pieaugt;
• Pieaug skolēnu interese par elektroniku

Riski
• Nebūs pietiekošā skaitā studēt spējīgu
studentu;
• Neizdosies piesaistīt jaunus kvalificētus (Dr.
sc.) pasniedzējus;
• Latvijas un pasaules ekonomiskā krīze
bremzēs attīstību;

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai
SVID analīze kalpo par pamatu programmas attīstības virzienu noteikšanai. Sevišķa vērība tiek
pievērsta vājo pušu problēmu risinā;sanai un iespējamo risku mazināšanai:
1. Dažādiem līdzekļiem jāturpina veikt studiju programmas un nozares propagandu, lai
piesaistītu motivētus un spējīgus studentus (reklāmas, Elektronikas olimpiāde, braucieni
uz skolām, sadarbība ar fizikas skolotājiem u.c.).
2. Ja izdosies panākt spējīgu studentu piesaisti (1. punkts), tad palielināsies doktorantu
skaits, kuri turpmāk kļūs par jaunajiem pasniedzējiem. Palielināsies arī studentu skaits
profesionālajā studiju programmā.
3. Jāanalizē un jāpilnveido studiju process pirmajos kursos, lai samazinātu atbirumu un tā
kompensētu daudzu reflektantu slikto sagatavotību un nodrošinātu pietiekošu studentu
skaitu profesionālajā studiju programmā pēc bakalaura studijām.
4. Jāturpina dažādu fondu līdzekļus piesaiste studiju satura, procesa un materiālās bāzes
attīstībai, jo diemžēl valsts budžeta finansējums samazinās.
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5. Jāstimulē starptautiskie kontakti un apmaiņa, kā arī jāturpina tālāk attīstīt jau uzsākto
veiksmīgo sadarbību ar nozares uzņēmumiem un citām Latvijas augstskolām.
Pagājušajā gadā izvirzītie uzdevumi
Studiju procesa pilnveidošana

Sasniegumu komentāri
Izstrādāta maģistra profesionālā studiju
programma un paredzēts, ka tā aizvietos 2.
līmeņa profesionālo studiju programmu.
Izstrādātā programma apstiprināta RTU Senāta
sēdē 2009. gada 29. jūnijā.
Akadēmiskā personāla papildināšana un Doktorantu skaits studiju programmā ir jau
atjaunināšana
nedaudz palielinājies un daži doktoranti jau
piedalās studiju prosesā. Šogad promocijas
darbu iesniedzis Māris Tērauds un tas pieņemts
aistāvēšanai. Diemžēl samazinātā finansējuma
dēļ akadēmiskā personāla atjaunošanas process
tiks būtiski bremzēts.
Auditoriju un laboratoriju atjaunošana
ESF projekta iervaros papildināts laboratoriju
aprīkojums un izstrādāti jauni laboratorijas
darbi.
Sadarbības attīstību ar partneriem Latvijā un Veiksmīgi paplašinās sadarbība ar LU, LLU,
ārzemēs
Ventspils augstskolu un ārzemju augstskolām
projektu realizācijā, studentu un pasniedzēju
apmaiņā
Studiju programmas un nozares popularizēšana Turpinām realizēt Elektronikas olimpiādes
pasākumus un citus propagandas pasākumus.
Studiju programma šajā mācību gadā turpināja sekmīgi pilnveidoties gan satura, gan realizācijas
procesa ziņā. To nodrošināja finansējuma pieaugums izglītībai un zinātniskiem pētījumiem no
valsts budžeta iepriekšējos gados un ESF projektu līdzekļi. Nākošajā mācību gadā būtiskas
izmaiņas nav plānotas ierobežotā finansējuma dēļ.
•
•
•

Nākošajās gadā paredzēts:
veikt izstrādātās maģistra profesionālās studiju programmas licensēšanu,
turpināsim studiju procesa pilnveidošanu,
studiju programmas un nozares popularizēšanu.

Pašnovērtējuma ziņojumu sagatavoja Radioiekārtu katedras vadītājs Ilmārs Slaidiņš.

Studiju programmas Elektronika direktors:
Profesors Jānis Jankovskis
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Pielikumi
1. Pielikums. Maģistra profesionālā studiju programma „Elektronika”
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Radioelektronikas institūts

Studiju progr. apstiprināta RTU Senāta sēdē
2009.g. 29. jūnijā, prot. Nr.
Mācību prorektors ………………………..
U. Sukovskis

STUDIJU PROGRAMMA
Programmas nosaukums:
Studiju līmenis:
Izglītības klasifikācijas kods:
Nominālais studiju ilgums:
Studiju apjoms:
Iepriekšējā izglītība:
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija:
Programmas direktors

Elektronika
Electronics
Электроника
maģistra profesionālās studijas
46523
2,5 gadi
100 kredītpunkti
inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē
maģistra profesionālais grāds elektronikā
elektronikas inženieris (PK 214401)
asoc. prof. Arnis Gulbis
Studiju programmas šifrs EGJ0

A.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI
26 KP
Studiju priekšmeti par jaunākiem sasniegumiem nozares teorijā
20 KP
un praksē
Radiolīnijas
3 KP
Radioelektronisko sistēmu modelēšana un analīze
3 KP
Mikroprocesoru un mikrokontrolieru lietošana
3 KP
Mobilo sakaru sistēmas
2 KP
Radiouztvērēji
2 KP
Datu pārraides interfeisi un protokoli
4 KP
Televīzijas sistēmas
2 KP

1.8

Darba aizsardzības pamati

A.1.

A.2.
2.1
2.2
2.3

B.

Pētniecības darba, jaunrades, projektēšanas un vadībzinību
studiju priekšmeti
Zinātniski tehniskā informācija un dokumentācija
Radiolīnijas (studiju projekts)
Radiouztvērēji (studiju projekts)

OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI
B.1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Specializējošie priekšmeti
Radiofonija
Elektroakustika
Apsardzes iekārtas un tehnoloģija
Radiosignālu ģenerēšanas un formēšanas iekārtas
Attēla pārraide

1 KP

6 KP
2 KP
2 KP
2 KP

16 KP
14KP
2 KP
2 KP
3 KP
3 KP
2 KP
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1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Signālprocesoru lietošana
REI EMS
Integrālo shēmu pielietošana radiofonijā un televīzijā
Attēlu ciparu pārraides sistēmas
Projekta izstrāde un vadīšana
Radioelektronisko iekārtu ekspluatācijas pamati
Elektronikas tehnoloģijas
Elektroniskās komunikācijas
Inovāciju menedžments
Datoru pielietojums inženieru darbā

B.2.

Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti

2.1
2.2

Psiholoģija
Pedagoģija

C.
1.
D.
1.

3 KP
2 KP
2 KP
3 KP
2 KP
3 KP
3 KP
3 KP
2 KP
2 KP

2 KP
2 KP
2 KP

PRAKSE
Prakse
Prakse (projektēšanas)
VALSTS PĀRBAUDĪJUMI
Maģistra darbs (ar projekta daļu)
Kopā:

32 KP
26 KP
6 KP
26 KP
26KP
100 KP

Programma akceptēta Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes domes 2009. g. 11. jūnija sēdē, prot. Nr.309
Priekšsēdētājs

G. Balodis

Programma izvērtēta Elektronikas nozares studiju programmu komisijas sēdē 2009. g. 11. jūnijā
Priekšsēdētājs

G. Balodis
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2. Pielikums. Maģistra profesionālās studiju programmas „Elektronika” satura un
realizācijas apraksts
1.

Studiju uzsākšanai nepieciešamā iepriekšējā izglītība

Studiju uzsākšanai nepieciešams inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē.
2. Programmas īstenošanas nosacījumi

2.1. Programmas mērķis un saistība ar Latvijas tautsaimniecības vajadzībām
Pašlaik RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē elektronikas un telekomunikācijas speciālisti tiek
gatavoti pamatā akadēmiskajās studiju programmās. Pēc bakalaura akadēmiskās programmas seko studijas
akadēmiskajā maģistrantūrā vai arī 2. līmeņa profesionālajās studijās (neiegūstot maģistra grādu) tikai elektronikas
programmā. Tā kā esošās bakalaura programmas neparedz praksi, tad darba devēji pamatoti norāda, ka bakalaura
programmas absolventiem pietrūkst praktiskas pieredzes profesionālo uzdevumu risināšanā.
Šīs programmas mērķis ir sniegt maģistra profesionālo izglītību elektronikas nozarē un dot iespēju
absolventiem strādāt gan ar elektroniku saistītā profesionālā vai akadēmiskā darbā, gan turpināt studijas
doktorantūrā.
Studiju programma ir veidota uz akreditētas 2. līmeņa profesionālās inženieru studiju programmas
Elektronika šifrs REIJ0 bāzes. Šo 2. līmeņa profesionālo studiju programmu pēc akadēmiskā bakalaura grāda
elektrozinātnē iegūšanas līdz šim izvēlējās tie Elektronikas, Telekomunikāciju un citu akadēmiskā bakalaura studiju
programmu absolventi, kuri vēlējās iegūt vairāk ar praksi saistītas profesionālās zināšanas, ko diemžēl nenodrošina
akadēmiskās maģistrantūras studiju programmas.
Saskaņā ar 1999. gadā uzsāktā un 2001. gadā pabeigtā pētījumu projekta Career Space rekomendācijām
augstākā izglītība informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozarē ir jāpilnveido atbilstoši darba tirgus
prasībām. Elektronikas nozare arī ietilpst IKT nozaru skaitā un ir viena no Latvijas prioritātēm, tajā novērojama
strauja attīstība, tāpēc darba tirgū ir liels pieprasījums pēc augsti kvalificētiem elektronikas inženieriem.
Elektronikas rūpniecības pārstāvji uzsver, ka sekmīgai nozares attīstībai nepieciešami augsti kvalificēti speciālisti ar
plašām zināšanām ne tikai savā specialitātē, bet arī citās jomās, kā inovāciju menedžmentā, projektu vadīšanā.
Viņiem jābūt labām komunikāciju un komandas darba prasmēm.
Līdz šim 2. līmeņa programmu izvēlējās neliels skaits studentu. Programmas absolventu skaits, kuri aizstāv
inženierprojektu un iegūst inženiera kvalifikāciju, mainās no gada uz gadu, bet pēdējos 5 gados nav bijis lielāks par
6. Šāds absolventu skaits nenodrošina Latvijas elektronikas rūpniecības vajadzības tāpēc jau vairākus gadus notiek
darbs pie studiju programmas satura un realizācijas pilnveidošanas vairāku ESF projektu ietvaros.
ESF projekta "Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas
veicināšanai Latvijā" tika izstrādāta jauna profesionālā bakalaura elektronikas studiju programma, kuras saturs
atbilst jaunajām darba tirgus prasībām nozarē un ietver arī uz inovācijām orientētus studiju priekšmetus. Diemžēl šīs
programmas uzsākšanu kavē nepieciešamība saskaņot tās realizāciju ar Telekomunikāciju akadēmiskā bakalaura
programmu un arī tās eventuālu pārveidošanu par profesionālā bakalaura programmu. Tāpēc tika nolemts iet citu
ceļu un ESF projekta rezultātus ieviest pārveidojot 2. līmeņa profesionālās inženieru studiju programmu par
maģistra profesionālo programmu, kas atbilst arī attīstības stratēģijai Latvijas augstākajā izglītībā un jaunā likuma
projekta „Augstākās izglītības likums” prasībām.
2.2. Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti
Studiju rezultātā programmas absolventi iegūs zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas praktisku nozares
uzdevumu risināšanā.
Studiju programma veidota pamatojoties uz Career Space, ABET u.c. starptautiskām rekomendācijām,
Elektronikas inženiera profesijas standarta PS 0255 prasībām un Latvijas normatīvajiem aktiem.
Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos, patstāvīgajās literatūras
studijās un studiju projektu izstrādes laikā apgūt jaunākos sasniegumus nozares teorijā un praksē, specializēties kādā
no apakšnozarēm, kā arī iegūt zināšanas un prasmes pētniecības darba, jaunrades, projektēšanas, vadībzinību,
pedagoģijas un psiholoģijas jomās.
Studiju programma nodrošina arī zināšanas un prasmes projektu vadīšanā, inovāciju menedžmentā,
komunikāciju un komandas darba prasmes un citas svarīgas prasmes saskaņā ar Career Space rekomendācijām, kas
ļauj profesionāli strādāt nozarē un kontaktēties ar Latvijas un ārzemju speciālistiem.
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2.3. Piedāvājamās izglītības saturs
Studiju programma paredz RTU studentiem, kuri jau ir ieguvuši elektrozinātņu bakalaura grādu, izvēloties
turpināt studijas maģistra profesionālo studiju programmā apgūt šādus studiju priekšmetus par jaunākiem
sasniegumiem nozares teorijā un praksē:
• Radiolīnijas,
• Radioelektronisko sistēmu modelēšana un analīze,
• Mikroprocesoru un mikrokontrolieru lietošana,
• Mobilo sakaru sistēmas,
• Radiouztvērēji,
• Datu pārraides interfeisi un protokoli,
• Televīzijas sistēmas,
• Darba aizsardzības pamati.
Programmas obligāto priekšmetu grupā iekļauti arī pētniecības darba, jaunrades, projektēšanas un vadībzinību
studiju priekšmeti:
• Zinātniski tehniskā informācija un dokumentācija,
• Radiolīnijas (studiju projekts),
• Radiouztvērēji (studiju projekts).
Kā obligātie specializācijas priekšmeti, kas nodrošina specializēšanos šādās jomās: Radiofrekvenču iekārtas un
sistēmas, Datu pārraide, signālu procesori un kontrolieri, Analogo un ciparu shēmu projektēšana paredzēti šādi
priekšmeti:
• Radiofonija,
• Elektroakustika,
• Apsardzes iekārtas un tehnoloģija,
• Radiosignālu ģenerēšanas un formēšanas iekārtas,
• Attēla pārraide,
• Signālprocesoru lietošana,
• Radioelektronisko iekārtu elektromagnētiskā saderība,
• Integrālo shēmu pielietošana radiofonijā un televīzijā,
• Attēlu ciparu pārraides sistēmas,
• Projekta izstrāde un vadīšana,
• Radioelektronisko iekārtu ekspluatācijas pamati,
• Elektronikas tehnoloģijas,
• Elektroniskās komunikācijas,
• Inovāciju menedžments,
• Datoru pielietojums inženieru darbā.
Elektronikas maģistra profesionālajā studiju programmā studentam, veicot mērķtiecīgu izvēli no šiem
obligātās izvēles priekšmetiem 14 KP apjomā, ir iespējama specializēšanos šādās jomās: Radiofrekvenču iekārtas un
sistēmas, Datu pārraide, signālu procesori un kontrolleri, Analogo un ciparu shēmu projektēšana un vēl arī citās
jomās. Studenti varēs brīvi izvēties dažādas šo kursu kombinācijas atbilstoši savām interesēm un vajadzībām.
Atbilstoši specializēšanās virzienam tiek piedāvātas arī prakses vietas uzņēmumos un tēmas maģistra darbam ar
projekta daļu.
Šīs grupas priekšmeti dažādās kombinācijās, kā arī studiju priekšmeti par jaunākiem sasniegumiem nozares
teorijā un praksē, būs noderīgi arī nozares profesionāļu tālākizglītībai, lai pilnveidotu zināšanas un prasmes
attiecīgajās jomās.
Darba tirgū ļoti pieprasīti ir elektronikas inženieri, kuri spētu strādāt par projektu vadītājiem, sistēmu
integratoriem, pārdošanas speciālistiem. Tāpēc studiju programmā iekļauti arī projektu izstrādes un vadīšanas,
inovāciju menedžmenta, pedagoģijas un psiholoģijas kursi. Prakses laikā nozares uzņēmumos jau nāksies izmantot
šīs zināšanas un prasmes darbībā.

2.4. Programmas daļu apjomi un sadalījums
.
A. Obligātie studiju priekšmeti
A.1. Priekšmeti par jaunākiem sasniegumiem nozares teorijā un praksē

26 KP
20 KP
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A.2. Pētniecības, jaunrades, projektēšanas un vadībzinību studiju priekšmeti
6 KP
B. Obligātās izvēles priekšmeti
B.1. Specializēšanās priekšmeti
B.2. Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti
C. Prakse
D. Valsts pārbaudījumi
-----------------------------------------------

16 KP
14 KP
2 KP
32 KP
26 KP
KOPĀ

100 KP

2.5. Valsts pārbaudījumu īpatnības

Svarīgākie nozares teorijas un prakses, kā arī pētniecības darba, projektēšanas un specializācijas
priekšmeti, kas raksturo studiju programmu ir šādi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radiolīnijas,
Radiolīnijas (studiju projekts),
Radioelektronisko sistēmu modelēšana un analīze,
Mikroprocesoru un mikrokontrolieru lietošana,
Mobilo sakaru sistēmas,
Radiouztvērēji,
Radiouztvērēji (studiju projekts),
Datu pārraides interfeisi un protokoli,
Televīzijas sistēmas,
Radiofonija,
Elektroakustika,
Apsardzes iekārtas un tehnoloģija,
Radiosignālu ģenerēšanas un formēšanas iekārtas,
Attēla pārraide,
Signālprocesoru lietošana,
Radioelektronisko iekārtu elektromagnētiskā saderība,
Integrālo shēmu pielietošana radiofonijā un televīzijā,
Attēlu ciparu pārraides sistēmas,
Radioelektronisko iekārtu ekspluatācijas pamati,
Zinātniski tehniskā informācija un dokumentācija.

Valsts pārbaudījuma ietvaros izstrādātais maģistra darbs satur arī projekta daļu kādas ar elektroniskām
sistēmām saistītas problēmas jomā atbilstoši specializēšanās virzienam. Darba mērķis teorētiskajā daļā ir iemācīt
apkopot dažādās publikācijās pieejamo informāciju, formulēt galvenos rezultātus un problēmas, veikt analīzi un
pētījumus, kā arī noteikt uzdevumus tālākam darbam šajā jomā. Darba projekta daļā paredzēts veikt konkrētas
elektroniskās iekārtas izstrādi, atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, veikt ekonomiskos aprēķinus, kā arī novērtēt
nepieciešamos darba aizsardzības pasākumus ražošanas un ekspluatācijas laikā.
Paredzēta maģistra darba publiska aizstāvēšana. Darbu vērtē komisija, kuras sastāvā ir Elektronikas un
telekomunikāciju fakultātes pasniedzēji, kā arī pārstāvji no elektroniskās rūpniecības uzņēmumiem. Komisijas
sastāvu apstiprina ar RTU Rektora rīkojumu.
3. Svarīgāko priekšmetu pasniegšanu īsteno šādi ETF pasniedzēji un speciālisti no nozares
uzņēmumiem:
Guntars Balodis
Ilmārs Slaidiņš
Vadims Ņikitins
Kārlis Tomariņš
Valentīns Juršēvičs
Māris Zeltiņš
Aleksandrs Fiļipovs
Juris Šīrs

Dr. sc.ing., ETF dekāns, Radioiekārtu katedras profesors
Dr. sc.ing. Radioiekārtu katedras vadītājs, profesors
Dr. sc.ing. Radioiekārtu katedras docents
Dr. sc.ing. Radioiekārtu katedras docents
Dr. sc.ing. Radioelektroniskās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas
profesoru grupas asoc. profesors
Dr. sc.ing. Radioiekārtu katedras docents
Radioiekārtu katedras docents
SIA ADI, projektu vadītājs, Radioiekārtu katedras lektors
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Guntars Dziļums
Andris Kamens
Lurenss Zeikats

SIA ADI, projektu vadītājs, Radioiekārtu katedras lektors
A/S Hanzas Elektronika dizaina inženieris - izstrādātājs
SIA „Zeikats”, Radioiekārtu katedras lektors

ESF projekta “RTU ETF akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana”,
Nr.2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007 ietvaros no 2006. gada septembra līdz 2007. gada
jūnija mēnesim Radioiekārtu katedras pasniedzēji G. Balodis, G. Dziļums, A. Fiļipovs, I. Slaidiņš, L. Zeikats un M.
Zeltiņš veica stažēšanos dažādās nozares firmās un piedalījās angļu valodas, Matlab, e-studiju un LabView
mācībās.

4. Struktūrvienības, kas nodrošina svarīgāko sarakstā iekļauto priekšmetu pasniegšanu
RTU ETF Radiolektronikas institūta Radioiekārtu katedra galvenokārt nodrošina programmas priekšmetus
un tie ir pēdējo 2 gadu laikā būtiski pārstrādāti, papildināti un atjaunota laboratoriju bāze.
ESF finansētā projekta „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas
veicināšanai Latvijā’ VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007 ietvaros 12 Elektronikas studiju programmas
mācību kursiem tika izstrādāts e-studiju nodrošinājums un ievietots virtuālajā studiju vidē. No šiem kursiem 7 ir
iekļauti šīs studiju programmas sastāvā. Šī paša projekta ievaros kursiem Radioelektronisko sistēmu modelēšana un
analīze, Elektroakustika un Mikroprocesoru un mikrokontrolieru lietošana ir izstrādāti jauni laboratorijas darbi un
iegādāts atbilstošais aprīkojums.
Arī citos ESF finansētajos projektos tika izstrādāts e-studiju nodrošinājums atsevišķiem mācību
priekšmetiem. No programmas obligātajiem studiju priekšmetiem 70% un no obligātās izvēles priekšmetiem
apmēram 50% ir e-studiju nodrošinājums, kas vēl nepārtraukti tiek papildināts un pilnveidots.
5.

Programmas apgūšanai nepieciešamo laborantu un inženieru skaits un kvalifikācija

Novērtējums izdarīts par tiem obligātajiem un specializācijas mācību priekšmetiem, kuru pasniegšanā ir
iesaistītas Radioiekārtu katedra un Radioelektroniskās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas profesoru grupa.
Vajadzīgi 5 inženieri (augstākā izglītība) un 2 laboranti (vismaz vidējā speciālā izglītība). Laborantu skaits vērtēts
gadījumam, ja katrā kursā studentu skaits nav lielāks par 25.
6.

Programmas apgūšanai nepieciešamā materiālā bāze
6.1. Esošā materiālā bāze

Visus virziena obligātos un izvēles mācību priekšmetus var nodrošināt esošās Radioiekārtu katedras un
Radioelektroniskās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas profesoru grupas specializētās laboratorijas, kā arī
RTU Elektromagnētiskās saderības centra laboratorija, kas atrodas fakultātē un varētu tikt izmantota
Radioelektronisko iekārtu elektromagnētiskā saderības priekšmetā un maģistra darbu izstrādē. Visas laboratorijas ir
pēdējos gados atjaunotas un papildinātas ar jaunu aprīkojumu.
Vienlaicīgi strādājošo studentu darba vietu skaits visās minētajās specializētajās mācību laboratorijās ir no 6
līdz 12, kas ir pietiekami 25 studentu grupai, attiecīgi plānojot nodarbības.
Par ES finansējumu Radioiekārtu katedras laboratorijās 2007. gadā veikts kosmētiskais remonts un tajās daļēji
atjaunots arī aprīkojums. Jau 2007. gadā par ESF un IZM finansēto pētniecības projektu līdzekļiem iegādāti:
• R&S spektra analizators FSL6 – 1 gab.
• Barošanas avoti EL 302D – 6 gab.
• Agilent firmas osciloskopi – 3 gab.
• Serveris virtuālajai laboratorijai – 1 gab.
• Speciālais aprīkojums virtuālajai laboratorijai uz National Instruments LabView bāzes
• Darbstacijas PC ar GPIB interfeisa karti – 4 gab.
• Specializētais programnodrošinājums LabVIEW Professional Development System 8.2 Accademic edition
50 licences
• Digitālais Funkciju ģenerators Tektronix AFG3021B – 4 gab.
• Digitālais Osciloskops Tektronix TDS 2004B – 4 gab.
• Spektra analizators Agilent N9320A – 1 gab.
• Barošanas bloks ar GPIB vadību Agilent E3646A – 1 gab.
• Barošanas bloks PeakTech 6035D – 7 gab.
• Multimetrrs GWinstek GDM-396 – 4 gab.
• Maketēšanas komplekts laboratorijas darbiem Flite Electronics IDL-160 – 4 gab.
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• Kontroliera MSP430F4168 maketi un atbilstošu programmatūru – 8 gab.
ESF finansētā projekta „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas
veicināšanai Latvijā’ VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007 ietvaros ir iegādāts aprīkojums laboratorijām:
• Personālie datori un MATLAB/SIMULINK programmnodrošinājums – 12 gab.
• Tektronix TDS 2004B osciloskopi – 5 gab.
• Texas Instruments mikrokontroleru izstrādes moduļi MSP-EXP430FG4618 – 12 gab.
ESF projektā “Elektronikas augstākās izglītības attīstība reģionos ar tālmācības metodēm” izstrādāts e-studiju
nodrošinājums vairākos studiju priekšmetos un no attāluma vadāmi laboratorijas darbi, kas ļaus paaugstināt studiju
procesa kvalitāti.
Lai radītu iespēju strādājošiem un studentiem RTU filiālēs virtuāli iesaistīties profesoru lekcijās Rīgā, kā arī pēc
vajadzības atkārtoti noskatīties lekciju videoierakstus, tika realizēts projekts "RTU inženierzinātņu studiju
programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošana ar moderniem IKT risinājumiem". Šī projekta
ietvaros ir izveidota videokonferenču sistēma un izstrādāts studiju nodrošinājums atsevišķiem priekšmetiem.
Videokonferenču sistēma varētu tikt efektīvi izmantota tālākizglītības vajadzībām arī šīs studiju programmas
ietvaros.
6.2. Vispārējs vērtējums
Radioiekārtu katedras un Radioelektroniskās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas profesoru grupas
pasniedzēju sastāvs un laboratoriju aprīkojums atļauj sagatavot profesionālos maģistrus Elektronikas programmā.
Saskaņā ar RTU saņemto valsts budžeta finansējuma apjomu programmas EGJ0 Elektronika izmaksām uz
vienu studentu gadā jāiekļaujas 3000 Ls robežās.

Radioelektronikas institūta direktors

A. Gulbis
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Abstract — Following the Bologna recommendations and situation in the country study programmes at the Riga
Technical University were modified in 1994. Now after more than ten years of experience it was decided that the curricula
as well as the study process must be reviewed and modified according to the new needs.
This paper focuses on the methodology and results obtained in the improvement of study process by introduction the
blended learning schema in course delivery in the Electronics study program at the Riga Technical University.

I. INTRODUCTION
In the Faculty of Electronics and Telecommunications at the Riga Technical University substantial changes in the
study programmes of Electronics and Telecommunications were made to fit them to Bologna principles. These
changes started already in 1994 and were implemented in few years.
At the same time reform was carried out in the general education in Latvia as well. After several years from the
start of the reform, graduates of the secondary education entering the university had different knowledge and skills
basis than before.
Evaluating the results of these changes after 10 years experiencing this system we observe significant decrease of
the level of knowledge and skills of our graduates and their competitiveness in the labour market.
Now we are making an attempt to review and update the Electronics study programme in respect to the content as
well as the organization of the study process. The main objective is to improve quality of the study programme.
The program content must be updated taking into account new technologies as well as increasing demand from
employers on specialists with a range of new skills as innovativeness, communication, teamwork etc.
The study process must be organized using up to date pedagogical methodologies and technologies enhancing the
learning process. As a most appropriate solution for our situation blended learning approach was chosen. It allows to
combine large variety of pedagogical methods applicable in face to face standings with e-learning technologies and
related methodologies.
The process of this transformation and improvement of the Electronics study programme at the Riga Technical
University in a well coordinated way is supported by several ERAF and ESF projects. Here we represent the results
obtained in one of these projects.
In this paper we will review model of education system in Latvia and problems observed on last 10 years as a
wider background and environment which influences every study programs and must be taken into account in every
process of change. Then we will focus on description of the project objectives, activities, benefits of the
introduction of blended learning and the results obtained.
II. EDUCATION SYSTEM IN LATVIA
Description of education system in Latvia is based on information from [1].
Main education levels in Latvia are:
• Basic education (9 years from the age of 7),
• Secondary education (2-4 years),
• Tertiary or higher education.
A. Basic and Secondary Education
Basic education (ISCED level 1 and 2) is compulsory and has single structure. At the end of this education level
pupils receive a Certificate of the basic education and a statement of records that qualify them for admission for
secondary level educational programs.
There are two types of secondary education programs: general secondary and vocational secondary education
programs. The most popular are 3-year general secondary schools. The curriculum of these schools is fixed by the
National Standard in the following profiles:
• general comprehensive,
• humanitarian / social,
• mathematics / natural science / technical,
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• vocational/professional (arts, music, business, sports).
All educational programs must contain 8 compulsory and 3-6 selected subjects according to the profile. To
receive a Certificate of the secondary education students have to take at least 5 centralized national examinations
and received a positive assessment in all subjects according to the chosen profile and the national examinations. The
certificate of the secondary education and the certificates of the passed centralized exams with the score qualify
them and serve as a screening criterion for admission in higher-level education program.
There are also several vocational education and training programs at secondary education level (ISCED level 3
and 4) with different options and study length. There could be one or two level programs with study length from 12 years up to 4-5 year studies. More detailed information could be found in [1].
Students who have passed the final subject and qualification exams of vocational education programme are
awarded a diploma or certificate (depending of the program level). Only holders of a diploma of the vocational
secondary education are eligible for access to tertiary education.
B. Higher Education in Latvia
The system of higher education in Latvia is binary with academic and professional higher education but it is not
strictly institutionalised. Universities and other institutions of higher education mostly run both academic and
professional programmes. There can be distinguished three groups of programmes: academic programmes leading to
academic degrees, professional programmes based upon a standard of the first academic degree thus making
graduates eligible for further academic studies and the applied professional programmes oriented towards higher
professional qualifications but not providing background for direct admission to further academic studies.
The 3-4-year Bachelor’s degree is considered as a complete academic qualification. Master’s degree is awarded
after the second stage of academic education and requires at least 5 years of university studies.
The admission procedure is not centralised: each higher education institution has its own admissions board and
criteria. From the year 2004 the entrance examinations are replaced by the results of the national centralised
secondary education examinations.
C. Grading System
Among other changes education system reform introduced new grading system at 10 levels replacing existing 5
level grading system. Such grading system is applied to all education levels.
Educational achievements are now assessed in a following grading system:
10 with distinction,
9 excellent,
8 very good,
7 good,
6 almost good,
5 satisfactory,
4 almost satisfactory,
3 weak,
2 very weak,
1 very very weak.
A minimum assessment grade to recognize students achievement in the subject as a positive is 4.
D. Financing of the Higher Education in Latvia
Higher education in Latvia is very popular. In 2007./2008. academic study year there are registered 127 050
students at the higher education level in Latvia [2]. It ranks Latvia in a second position in the world in number of
students per capita (552 students to 10000 inhabitants). With 580 in first place is Canada and US is just behind
Latvia with 520 score.
Of course, high demand of higher education raises lot of problems. How to provide appropriate financing,
maintain quality and balance between study fields – are just few most acute problems among many more.
Total budget of higher education in Latvia has increased 5 times (!) in 10 years from 31.5 million LVL in 1996 to
158,9 million LVL (226 million EUR) in 2006 or 1.4% of GDP. State support in this budget now is 52.6 %. In
average spending for one student education has increased 2 times from 675 LVL/year in 1996 to 1250 LVL/year
(1779 EUR) in 2006. In the engineering study programs spending is even higher. For calculation of state support for
a study place coefficient system is applied. The study place in engineering receives 2 times higher financial support
than the study place in social sciences.
Financing deficit of education in early 90’ties was one of the reasons for curriculum reform at the Riga Technical
University searching for the ways leading to optimisation of the education process. Another reason was an attempt
to adjust our education system to EU and global standards.
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E. Promotion of the Engineering Education
In recent years the Ministry of Education and Science Republic of Latvia is undertaking efforts to promote
Engineering and Science profession and education.
According to the recent report from 2007, in the Engineering study programs state supports 7380 study places or
53% of the total number of study places, in the Science and IT state supports 4364 study places or 67% and only
6208 study places or 9% receives state support in the Social sciences, economics and law [2].
Situation is gradually changing and the number of the state supported study places in Engineering was increased
by 6.6% in last year.
Still, the total number of study places in the Social sciences, economics and law is 69 000 ! Therefore in 2007
distribution of graduates from the tertiary education level is the following: 56% of the higher education graduates
come from the Social sciences, economics and law and just 11.8% - from the science and engineering. It means that
students are ready to pay study fee instead of choosing study programmes in science and engineering for free.
III. THE CURRICULA REFORM AT THE RIGA TECHNICAL UNIVERSITY
Reform of education system in Latvia and the curricula reform at the Riga Technical University took many years.
Now we can review the situation – what kind of student do we have,
A. The Curriculum Reform
Economics, business, law, social sciences etc. were the most popular study programs in Latvia in 1994. Number
of students applying for studies in the engineering programmes was very small and state financial support for higher
education was distributed upon number of students. Therefore we had to make engineering education more
attractive and efficient.
Following the Bologna recommendations study process in the Electronics Engineering programme was modified
from 5+3 schema (Diploma Engineer after 5 years) to 3+2+3 with introducing intermediate Bachelor of Science
degree after 3 year studies and Master of Science degree after 5 year studies.
Due to the shortage of financial resources and following the example of some western universities number of face
to face lectures and classes was decreased 2 times from 32-36 hours/week and 18 week semester to 20 hours/week
and 16 week semester.
According to the new legislation face to face classes had to be not more than 50% of the total time planned for
learning of the subject. In previous system some 60-70% of study time was face to face. According to the new
system we were more relying on student self-study.
Industrial placement (22 weeks) was cancelled for the main study branch (Bachelor and Master) due to problems
of realization in the period of restructuring of Electronics industry in Latvia after regaining the independence in
1991. This was a forced measure and clearly against the best practice we experience till these changes and against
Career Space recommendations produced some 5 years later [3].
Still, as an alternative to Master study program, professional Electronics Engineering branch (2 year studies)
remained with the Industrial placement and the final Project. Unfortunately Master of Science degree appeared to be
much more popular than professional qualification of the Engineer and only the very small number of students after
the graduation of the Bachelor program chooses this professional program instead of the Master program.
Partitioning of the former courses to basic (for bachelors) and advanced (for masters) part was made. It was a
difficult task and seems was done not based on comprehensive analysis, but mainly following administrative
regulations. Even more, with overall decrease in the number of hours for the study programme, total number of
hours allowed for the subject also had to decrease 2 times. As a financially more efficient a lecturing in large
auditoriums of 200–500 students was largely plasticized. Practice and laboratory work hours with small groups of
students was minimized.
There was also an attempt of full unification of first and, partly, second year curricula of all study programs at the
RTU thus allowing students to make choice on study programme and differentiate the study path just after the
second year. After few years of testing such system was recognized not to be efficient and student admission to the
particular study programme was restored. Still some unification of curricula at the level of whole university exists.
B. Admission to the Riga Technical University
For becoming a student of the Riga Technical University engineering study program applicant must have
certificate of the centralized examination in Mathematics and Physics or Foreign Language. At admission
preference is given to Physics and score of Foreign Language is taken with coefficient 0.79.
Before the reform of education system all graduates of the secondary schools had compulsory graduation
examinations in Mathematics and Physics.
After the reform of education Mathematics is still among compulsory subjects in secondary schools, but Physics
for almost 10 years was elective and just small portion of students of secondary schools have chosen the Physics.
Those students who have not studied Physics in school have problems to continue education at tertiary level in the
Science and Technology fields.
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As knowledge and skills level of these students is not satisfactory for successful studies at the university it leads
to excessive dropouts. According to the observations of industry and academy experts many first year students in the
Faculty of Electronics and Telecommunications have difficulties to study Mathematics, Physics and other subjects
[3].
Situation is gradually changing and in 2007 was observed 9% increase in number of students in secondary
schools in Latvia choosing the Physics as one of the graduation examinations, but still just 22% of graduates have
chosen Physics.
Distribution of applications (Fig. 1) shows that mostly 1-3 graduates from one school have chosen to continue
studies in the Faculty of Electronics and Telecommunications.
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Fig. 1 Distribution of the number of applicants from the same school.

It is obvious that the graduate’s choice of future study field is very personal or even occasional and there is no
any promotion of electronics and telecommunication engineering profession in these schools. In 2006 most of
applicants (86% - first 3 bars) for studies in Electronics or Telecommunications came from such schools.
Just 14% of applicants came in larger groups – 3 to 7 graduates from the same school. This behaviour deviates
from the fully stochastic choice, because number of graduates in one school is not very large. Deeper analysis shows
that among these are schools with the strong traditions in teaching of Physics and Mathematics.
From this analysis we can conclude that improvement of teaching of Physics and making it compulsory is crucial
to increase number of well prepared applicants to the Engineering study programs.
C. Analysis of the Curricula
A desktop review of the existing curricula at the Riga Technical University and implementation process was
made in 2005. Response from the students and the industry experts was collected and comparison of the existing
curricula in respect to Career Space recommendations made [4].
Career Space consortium recommends general structure of the curriculum (Fig. 2) consisting of subjects
providing Scientific base, Technology base, Application base and System solution methodology as well as Personal
and business skills. In addition Curricula must include an Industry placement and the Project.

Fig. 2 Career space recommended structure of the curricula [3].
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Comparing the existing Electronics study programme at RTU with the Career Space recommended model (Table
1) we see that in the existing curricula the Scientific base and Technology base together makes – 60,6%, Application
base and System Solution methodology – 26,6%, and personal and business skills – 12,8%. The project last 5
months and the industrial practice – 6 months.
TABLE I
COMPARISON OF RTU ELECTRONICS STUDY PROGRAMME WITH THE CAREER SPACE RECOMMENDATIONS

Scientific and
Technology base
Application base
and System
Solution
methodology
Personal and
business skills
Industrial
Placement
Project

Career Space
60%

60,6%

RTU

25%

26,6%

15%

12,8%

3 months

6 months

3 months

5 months

In general the structure of the Curricula corresponds to the recommended. However, the Latvian employers are
not satisfied with the qualification of the study program graduates. The conclusion is that the problem lies not in the
content of the Curricula, but in the quality of the studies, methodology, outdated laboratory equipment and a
qualification of the academic staff.
The further analysis revealed several drawbacks. Based on this analysis some recommendations were elaborated
for the improvement of the Curricula and study process:
• Regular improvement of the content with the latest achievements in electronics technology must take place in
cooperation with the industry on improvement of curriculum and study process. The study programme must
be reviewed and the subjects, promoting the students personal and business skills according to the
international labour market requirements must be included.
• Methodology must be improved by continuous implementation of up-to-date pedagogical methods in the
study process, substituting traditional teaching methods (e.g. lectures) with more advanced ones. It is
important to integrate the elements of personal and business skills development in technical subjects.
• More attention must be paid to development of the personal skills required by the labour market (problem
solving skills, team working, negotiation skills, presentation skills, skills to act in international area and be
tolerant against cultural differences).
• Systematic improvement of the qualification of the academic staff, by involving it in international projects,
staff exchange programmes and methodological seminars, as well as attraction of new staff to the academic
process must take place.
IV. DESCRIPTION OF THE PROJECT
After joining the European Union new opportunities appeared for improvement of the study program. Earlier
collected information, interviews with the experts from the industry, desktop research gave us a firm background
for initiation the European Social Fund supported project “Innovative Solutions in the Electronics Study Programme
at the Riga Technical University to Facilitate Knowledge Economy in Latvia”.
A. Project background
Response from the students and the industry experts revealed several problems:
• not enough practical skills of the graduates,
• technology developments are not well reflected in the curricula,
• the teaching methods are outdated etc.
Based on this project schema was devised consisting of several steps:
• Industry needs analysis and recommendations for update of the content of the Electronics study programme;
• Elaboration of recommendations for introduction of the soft-skill courses (Innovation Management etc.);
• Review of the study process and the methodology,
• Training of the academic staff in up-to-date technology enhanced delivery methods and advanced pedagogical
approaches;
• Development and piloting of e-learning resources for implementation of blended learning;
• Building up of a new upgraded study programme and marketing;
• Quality management and evaluation.
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B. Project activities
Special brainstorming session with industry representatives and academic staff members was organised to collect
the opinions on needed changes in curricula and implementation of the study process. The Enterprise Knowledge
Development (EKD) method was used to support the brainstorming.
The project experts discussed the most important and common program development questions, such as the
program compliance to the industrial needs, Latvian electronics engineer profession standard and international
requirements. Taking into account the Career Space recommendations [3] and the project team opinions, there
should be implemented new study methodologies in all the subjects.
Based on Career Space recommendations on increased demand for the new Technical Skills Profiles (Fig. 3) was
decided to introduce 3 specialization modules in the study program:
• Data Communication,
• Product Design,
• Radio Frequency Systems.
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Fig. 3 Career Space recommended Technical Skills Profiles [3].

These specialisation modules well fit to the expertise of the faculty and the most demanded Technical Skills
Profiles.
Each module contains 3-5 courses. For these courses full resource for the implementation of the blended learning
was developed.
C. Training of the Academic Staff
The new paradigm in education states that the academic staff must be able to motivate learner and support
learning. To reach this goal new tools and methods must be implemented into the study process.
There were organized several workshops on the new educational methods as project based learning, problem
based learning and application of technologies in education for the academic staff.
Later on the questionnaires were used to collect opinions of academic staff on their readiness and ability to
implement these methods and tools into their practice. Results are very promising and academic staff members now
seem are aware on application of new pedagogical tools.
Blended learning approach was agreed to be the best solution to compensate limited face to face contacts with the
students and improve the quality of learning process.
Special training course on application of e-learning technology and methodology in the study process was
designed and training provided. Some most important issues covered in training sessions:
• Systematic approach and methodology of course design;
• Formulation of the learning objectives and design of the appropriate learning strategy;
• Awareness on the need to implement active learning and organize feedback;
• Skills needed for test development in virtual learning environment.
An added value of the training sessions was the exchange of experiences and discussion on the study programme
implementation matters as it was revealed from the questionnaires.
Results of this training and needs for modification of the study process are presented in more detail elsewhere
[5].
The most challenging part of the Project was course development and piloting in the virtual learning system in
combination with traditional teaching settings.
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D. Learning Management System “Blackboard”
As a Virtual Learning Environment for the implementation of blended learning we used “Blackboard” Learning
Management System (LMS). “Blackboard” is one of the most popular commercial LMS and is used for learning
support at the Riga Technical University several years already.
“Blackboard” provides all basic needed functionality:
• Announcements,
• Course and Staff Information,
• Course Materials,
• Assessments (online quizzes, surveys),
• Communication Tools (E-mail, Discussion Board, Groups, Digital Drop Box etc.),
• External Links,
• Grade Book (Check Grade),
• Course Management, User Management, Course Statistics etc.
Starting from 2005 in the framework of several EU supported projects started design and development of elearning resources for the basic science courses mathematics, physics, computer basics as well as some
specialization courses. In two years e-learning resources for blended learning was introduced in all main subjects of
the Electronics study programme at the Bachelor level.
E. The Resource Development for Blended Learning and Piloting
In this project devoted to improvement and upgrade of the Electronics study programme were developed and
piloted e-learning resources for 12 specialization courses. Following the best practice besides course description,
lecture notes and homework tasks, there are designed tests and moderated discussion for raising the motivation of
students.
One of the problems revealed during the revision of the study process and learning results was low motivation of
first year students and lack of appropriate learning support. It seems to be difficult to accommodate to decreased
amount of face to face classes from 36 hours/week in secondary schools to 20 hours/week at the university. First
year students need more guidance and better scheduled and controlled study process as presented in research made
by teachers of the Physics course of the Electronics program [5].
Introducing the tests and motivating the students by bonus points for successful passing the test show that average
mark obtained in the final examination increased. For subsequent sample groups of 80-100 students with and
without the e-learning resource with tests and discussion average mark in Mathematics increased from 4.50 to 5.26,
in Physics from 5.05 to 5.62, in Electrical Circuits (Fig. 4) from 4.63 to 5.50.
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Fig. 4 Distribution of the Examination marks in the Electrical Circuits course before (light blue) and after (dark red) the introduction of blended
learning.

In questionnaires students expressed their satisfaction of having tests with feedback and virtual discussion space.
Well done scheduling of homework tasks and tests in the Electrical Circuit course was welcome by students.
V. CONCLUSION
The introduction of blended learning in the study program of Electronics made to improve the accessibility of
learning resources and facilitate learning and motivation of students.
Analysis of piloting results show that motivation of students increased and study results evaluated as a marks
received in examinations are better.
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Work in the project revealed new challenges and opportunities for improvement of the study program. These
ideas will be implemented in future projects.
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Ievads
Elektroniskās ierīces tiek izmanotas visās dzīves jomās un to pielietojumu jomas
paplašinās. Līdz ar to gadu no gada pieaug pieprasījums pēc elektronikas inženieriem, bet mēs
diemžēl nevaram nodrošināt augošo pieprasījumu, jo studiju programmā studentu skaits ir
neliels. Lai padarītu studiju programmu pievilcīgāku ir jāveic aktīva specialitātes propaganda, kā
arī jāpilnveido studiju programma un studiju process, jāpielāgojot to mainīgajām vajadzībām.
Iepriekšējos gados studiju programmas attīstību veicināja Eiropas Sociālā Fonda (ESF)
projekti, taču šajā atskaites posmā šādu iespēju nebija, bet valsts budžeta finansējums jau 2009.
gada laikā tika samazināts kopumā par 67% (algu fonda līdzekļi).
Neskatoties uz sapringto finansu situāciju turpinās studiju programmas realizācija un par
attīstība, galvenokārt uz iepriekšējos gados veiktajām iestrādēm.
Kopš studiju programmas akreditācijas 2004. gadā uz 6 gadiem, tā tiek sekmīgi realizēta
un notiek arī nepārtraukta programmas satura un realizācijas procesa pilnveidošana, pielāgojot to
nozares attīstības tendencēm pasaulē un specifiskajām vajadzībām Latvijā. Šajā gadā ir jāveic
atkārtota studiju programmas akreditācija un tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem.
Šajā atskaites gadā turpinājās ESF projektu rezultātu un tajos iegūto atziņu ieviešana, lai
pilnveidotu studiju procesu. Arvien papildinās un pilnveidojas ORTUS portāla un virtuālās
studiju vides iespējas. Tiek meklēti arī citi ceļi studiju programmas pilnveidošanai.

1.Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Programmas attīstības gaitā tika nolemts pārveidojot 2. līmeņa profesionālās inženieru
studiju programmu par maģistra profesionālo programmu, kas atbilst arī attīstības stratēģijai
Latvijas augstākajā izglītībā un jaunā likuma projekta „Augstākās izglītības likums” prasībām. Šī
studiju programma jau ir apstiprināta RTU Senātā 2009. gada 29. jūnijā, protokols Nr. 533.
Atbilstoši pasaules un Latvijas elektronikas nozares stāvoklim un attīstības tendencēm ir
definēti un papildināti (treknā drukā) profesionālās studiju programmas Elektronika mērķi un
uzdevumi.
Mērķis: gatavot speciālistus, kuri zina nozares attīstības tendences pasaulē un ir spējīgi
strādāt elektroniskās aparatūras pētniecības, izstrādes, uzstādīšanas, ekspluatācijas un
modernizācijas jomā; prot apkalpot elektroniskās sistēmas; pārzina moderno
elektronisko līdzekļu un programmatūras lietošanu, projektu izstrādi un realizāciju,
apguvuši praktiskā darba iemaņas atbilstoši elektronikas inženiera kvalifikācijai, kā arī
pētnieciskā darba iemaņas, spēj strādāt komandā, komunicēt ar citiem speciālistiem,
apguvuši pedagoģiska darba pamatus un paši prot patstāvīgi mācīties, spēj
iedziļināties klientu vajadzībās, zina inovāciju, biznesa un mārketinga pamatus.
Studiju programmas un studiju procesa uzdevumi:
− sniegt studējošiem zināšanas par elektronikā izmantojamiem fizikāliem procesiem un
shēmu tehniskajiem risinājumiem;
− sniegt studējošiem zināšanas par elektroniskās aparatūras ekspluatāciju, projektēšanu un
ražošanu;
− sniegt studējošiem zināšanas par datoru pielietošanu elektroniskās aparatūras analīzē un
projektēšanā;
− attīstīt studentu praktiskā darba iemaņas;
− dot iespēju iegūt pētnieciskā, problēmu formulēšanas un analīzes, inovāciju,
stratēģijas izstrādes, projektu definēšnas un īstenošanas, kā arī organizatoriskā
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darba iemaņas, t.sk. teorētiskos un eksperimentālos pētījumos un literatūras
analīzē;
− sniegt pedagoģiska darba uzsākšanai nepieciešamās zināšanas;
− sniegt zināšanas un iemaņas turpmākajām patstāvīgajām studijām akadēmiskās un
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai;
Balstoties uz iepriekšminēto kopējo bāzi, programmā ietilpstošie specializējošie priekšmeti
nodrošina padziļinātas studijas ar orientāciju uz:
− radiofonijas, televīzijas programmu veidošanas, izplatīšanas un uztveršanas, kā arī
mobilo sakaru elektronisko aparatūru;
− programmējamo integrālo shēmu un sistēmu (mikroprocesoru, kontroleru, datoru)
programmēšanu un pielietošanu dažādās elektroniskās sistēmās.
Šo uzdevumu realizēšanai atbilstoši tiek veidots studiju saturs un studiju process. Studiju
programmā ir iekļauti mācību priekšmeti, kas nodrošina programmas uzdevumos izvirzīto
zināšanu un prasmju apgūšanai nepieciešamo informāciju. Lai bez zināšanām studenti apgūtu arī
profesionālajā darbā tik nepieciešamās prasmes, studiju procesā ir iekļauti laboratorijas darbi,
studiju projekti, prakse uzņēmumā, kā arī pētījumu veikšana, kas papildina inženierprojekta
daļu.
Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanu kontrolē ar tradicionālajiem
pārbaudījumiem (ieskaites, eksāmeni), kā arī laboratorijas darbu atskaišu, studiju projektu,
prakšu atskaišu un nobeiguma darba aizstāvēšanu, kas satur pētniecisko un projekta daļu.

2. Studiju programmas attīstība
Šajā gadā turpinājās ESF projektu rezultātu ieviešanas paplašināšana.
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā
Jau no 2009./2010. studiju gada pavasara semestra tiek realizēta pārveidotā profesionālās
studiju programmas Elektronika pēc pielāgota studiju plāna. Ar RTU Senāta lēmumu pilnveidotā
studiju programma ir iekļaujama 2010./2011. studiju gadā īstenojamo studiju programmu skaitā
pilna laika un nepilna laika (neklātienes) studiju formā.
2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Pašlai inženiera kvalifikācijas iegūšanai reflektanti studijas sāk bakalaura programmā
Elektronika (3 gadi) ar jebkuru vidējo izglītību un turpina 2 gadus profesionālajā studiju
programmā Elektronika, iegūstot inženiera kvalifikāciju. Kopējais mācību laiks ir 5 gadi.
Gan pastāvošā 2. līmeņa profesionālā studiju programma, gan jaunā studiju programma ir
veidota, lai tā atbilstu ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2004. gada 20. aprīļa rīkojumu Nr. 241
apstiprinātam profesijas standartam reģistrācijas numuru PS 0255 profesijai „Elektronikas
inženieris” piektajam kvalifikācijas līmenim.
Pilnveidotā studiju programma paredzēta 2,5 gadu ilgām studijām un atbilst arī maģistra
profesionālo studiju programmu standartam.
Ļoti svarīgi nodrošināt, lai studiju programmas saturs un realizācija atbilstu rūpniecības
vajadzībām. Jau agrāk bija veikts pētījums par Elektronikas studiju programmas atbilstību
rūpniecības vajadzībām un starptautiskām rekomandācijām (G. Lapiņa, I. Slaidiņš)1. Tā rezultātā
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G. Lapiņa, I. Slaidiņš. RTU Elektronikas profesionālās studiju programmas analīze un perspektīvā attīstība.
„Pētījumi pieaugušo pedagoģijā”. Redaktore T. Koķe. Latvijas universitāte, 2005. 77-87 lpp.
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izstrādātas rekomendācijas esošās studiju programmas uzlabošanai. Pētījums balstās uz EK
Pētniecības un tehnoloģiju attīstības 5. ietvarprogrammā 1999. gadā uzsāktā Eiropas deviņu
lielāko IKT uzņēmumu projekta Career Space (2001) rezultātiem un rekomendācijām.
Jau iepriekšējos pašnovērtējuma ziņojumos tika veikts elektronikas profesionālās studiju
programmas salīdzinājums ar Career Space rekomendācijām, ietverot visu studiju posmu no
pirmā kursa (bakalaura studijas). Analizējot iegūtos datus, secinājām, ka studiju programmā
sniegtā zinātniskā un tehnoloģiskā pamata kopīgais apjoms atbilst Career Space
rekomendācijām. Lietojuma un sistēmiskās domāšanas kategorijas priekšmetu apjoms studiju
programmā arī kopumā atbilst Career Space rekomendētajam. Personīgo un biznesa prasmju
kategorijā Elektronikas programmā ir nedaudz mazāks īpatsvars personīgo prasmju attīstībai
nekā Career Space rekomendācijās. Tomēr skaitliskā ziņā šī atšķirība nav būtiska. Praksei un
projektu izstrādei ir atvēlēts divreiz lielāks laiks nekā Career Space rekomendācijā. Ņemot vērā,
ka Career Space rekomendācijā ir sacīts “vismaz 3 mēnešus”, tad ETF studenti iegūst divreiz
vairāk laika nekā būtu minimālā prasība.
No programmu salīdzinājuma varam secināt, ka Elektronikas profesionālās studiju
programmas saturs kvantitatīvi atbilst Career Space rekomendācijām. Tomēr, ņemot vērā EKD
modelēšanas rezultātus ir jāpilnveido gan studiju programmas saturs, bet gan studiju
organizācija, metodika, materiāli tehniskie līdzekļi un akadēmiskā personāla kvalifikācija. Tas
tika realizēts ESF projektos un tagad pakāpeniski notiek šo rezultātu ieviešana.

3. Studiju programmas praktiskā realizācija
Visām RTU inženierstudiju programmām priekšmetu sadalījumu reglamentē 2002. gada
2. aprīļa RTU Senāta lēmums “Par otrā līmeņa profesionālo studiju programmu struktūru”.
Atbilstoši šim lēmumam ir veidotas Elektronikas profesionālā studiju programma ar priekšmetu
grupu apjomu un attiecībām, norādītām 1. tabulā.
1. tabula. Studiju programmas priekšmetu grupu apjomi un attiecības
Programmas daļas
Obligātie priekšmeti ( A daļa)
Ierobežotā izvēle ( B1 daļa ),
Izvēle ekonomikā ( B2 daļa ),
Izvēle humanitārā ( B3 daļa )
Brīvā izvēle ( C daļa )
Praktiskais darbs ( D daļa )
Gala pārbaudījums ( E daļa )
Kopā

RTU Senāta
prasības
KP
>20
6
4
4
4
26
10
80

Inženieris elektronikā

%
32
9
5
5
5
32
12
100

KP
26
7
4
4
4
26
10
81

Inženiera profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda inženieru studiju programma,
jānostrādā prakse un publiski jāaizstāv inženierprojekts studiju virzienam atbilstošā Valsts
Eksaminācijas komisijā. Atbilstoši RTU Senāta lēmumam komisijas sastāvu veido nozarē
strādājošie inženieri no iestādēm, firmām un organizācijām. Inženierprojekta apjoms ir 10 KP.
Elektronikas inženierstudiju programma sniedz iespējas noteiktā apjomā apgūt arī
ierobežotās izvēles neprofilējošos priekšmetus ( 2. tabula).
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Priekšmetu grupas
Ekonomikas un vadības
Humanitārie / sociālie
Brīvā izvēle

2. tabula. Ierobežotās izvēles neprofilējošie priekšmeti.
Elektronikas inženieris pēc bakalaura
4 KP
4 KP
4 KP

3.1. Izmaiņas studiju programmas realizācijā
Pašlaik akreditētajā profesionālajā Elektronikas studiju programmā studiju process ir
veidots pēc kursu (semestru) principa ar noteiktiem studiju plāniem. Profesionālās studiju
programmas Elektronika ietvaros studenti apgūst obligātos un specializējošos, ekonomiskos un
humanitāros priekšmetus. Inženierprogrammu priekšmetu kopumu veido divu veidu tehniskie programmas obligātie ( A daļa ) un ierobežotās izvēles ( B1 daļa) priekšmeti, ekonomisko
priekšmetu izvēles ( B2 daļa ), humanitāro priekšmetu izvēles ( B3 daļa ) un brīvās izvēles
priekšmeti ( C daļa ), kā arī prakse ( D daļa ) un gala pārbaudījums – inženierprojekts ( E daļa ).
Studiju apjoms inženierstudiju sākumposmā - trīsgadīgo bakalaura programmā ir 121 KP,
kas tiek realizēts 3 gados, bet tieši inženierstudijas ilgst divus gadus un to apjoms ir 81 KP.
Sekojot elektronikas attīstības tendencēm pasaulē, lai stimulētu jauno tehnoloģiju
ienākšanu Latvijā, jaunākie sasniegumi elektronikā tiek atspoguļoti lekciju kursos.
Saskaņā ar mācību prorektora Rīkojumu no 2008. gada maija mēneša Radiouztvērēju
priekšmetā un Radiolīniju priekšmetā atsevišķi izdalīts studiju projekts.
Lai uzlabotu prakšu realizāciju studiju programmā, jau 2006. gadā tika realizēts ESF
finansēts projekts „Prakšu pilnveidošana RTU elektronikas II līmeņa profesionālajā studiju
programmā„ (vadītājs G. Balodis).
ESF projekta „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu
ekonomikas veicināšanai Latvijā” ietvaros tika aktualizēts saturs 12 kursiem un tiem izstrādāts
e-studiju nodrošinājums, studiju programmas vajadzībām tika adaptēts inovāciju menedžmenta
kurss. Šajā mācību gadā e-studiju nodrošinājums ir izstrādāts arī 2 jauniem kursiem –
„Elektronikas tehnoloģijas” un „Elektroniskās komunikācijas”, kas kopumā ļauj realizēt studiju
programmu arī nepilna laika studiju (neklātienes/tālmācības) variantā.
3.2. Pasniegšanas metodikas pilnveidošana
Nepārtraukti tiek pilnveidots studiju process, lai sekmētu programmas mērķu un uzdevumu
sasniegšanu. Tiek ieviesti moderni studiju materiāli un datorprogrammas, jaunākie sasniegumi
pedagoģijas metodikā un arī modernās tālmācības tehnoloģijas, piemēram, e-studiju
nodrošinājums kursiem Moodle (ORTUS) vidē. Daudzos priekšmetos tas notiek jau 4-5 gadus.
Piemēram, Radiouztvērēju priekšmeta materiāli un diskusijas notiek Moodle (agrāk Blackboard)
vidē, priekšmetu Attēla pārraide un Mobilie sakari lekciju materiāli atrodami Moodle vidē.
Virtuālo studiju vidi jau sen izmanto arī pirmā kursa studentiem priekšmetos „Komercdarbība”,
„Ievads studiju nozarē”, kā arī augstākajā matemātikā un fizikā.
Sekmības uzlabošanai ir ļoti svarīgi realizēt aktīvas studijas. Tās tiek veicinātas ieviešot
vairāk praktisku uzdevumu, laboratorijas darbu, studiju darbu, kā arī stimulējot studentus veikt
patstāvīgu studiju darbu. To var panākt ar regulāriem pašpārbaudes jautājumiem un testiem,
kontroldarbiem u.c. Semināru gaitā iegūtās zināšanas akadēmiskais personāls izmantoja, lai
pilnveidotu studiju procesu savos kursus, kuriem ESF projektu ietvaros tika izstrādāts e-studiju
nodrošinājums.
Aktīvu studiju veicināšanai iegādāta un jau izmēģināta Qwizdom Actionpoint auditorijas
balsošanas sistēma. Katram studentam nodarbības laikā tiek izsniegta tālvadības pults un
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PowerPoint prezentācijā pasniedzējs piedāvā studentiem testus. Ar pults palīdzību katrs students
izvēlas, pēc viņa domām, pareizo atbildi (balso). Tad pasniedzējs demonstrē atbilžu sadalījumu
un komentē pareizās/nepareizās atbildes. Pirmie izmēģinājumi bija pozitīvi un izraisīja lietu
atsaucību no studentu puses, tāpēc sistēma nākošajā studiju gadā pakāpeniski tiks ieviesta studiju
procesā.
Semināros par mācību metodiku sevišķi tika uzsvērta nepieciešamība katram kursam
formulēt mācību rezultātus ( kursa beigās sasniedzamās zināšanas un prasmes), kas atvasināti no
studiju programmas kopīgiem mērķiem un uzdevumiem. Tad jāizstrādā tāda mācību metodika,
kas nodrošina šo zināšanu un prasmju sasniegšanu un tādi pārbaudījumi, kas nodrošina šo
sasniegto zināšanu un prasmju konstatēšanu. Šajā studiju gadā tiek pārskatīts kursu reģistrs un
visu kursu apraksti ir jāpapildina ar kursa mērķiem un uzdevumiem, izteikti
kompetencēs un prasmēs, sasniedzamo studiju rezultātu un to vērtēšanas aprakstiem, kā arī
patstāvīgā darba un studiju procesa organizācijas aprakstiem.
3.3. Programmas realizācijas resursu analīze
Pēdējos gados studiju programmas Elektronika materiālais stāvoklis ir ticis būtiski uzlabots
izmantojot ESF finansējumu. Studiju programmas materiālās bāzes papildināšana un atjaunošana
turpināsies arī turpmāk izmantojot galvenokārt ESF projektu finansējumu.
Jau 2006./2007. mācību gadā tika pabeigti remonti mācību telpās, tās apgādātas ar jaunām
mēbelēm, datoriem un daļēji arī ar jaunu mēraparatūru.
Tagad 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
licencētas paketes – Office97, Matlab 5.3, MatCAD 7, VISIO, MS Project, SPSS, MWO 2000,
Sonnet lite un citas.
ESF
projekta
2006/0247/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0061/0007
"RTU
inženierzinātņu studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošana ar
moderniem IKT risinājumiem" ietvaros tiks nodrošinātas videokonferenču iespējas no lekciju
auditorijas Āzenes ielā 12 – 105 uz RTU filiālēm Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī izmantojot
TANDBERG 990 MXP videokonferenču tiltu un TANDBERG 770 MXP videokonferenču
iekārtas. Šī aparatūra 2007./2008. mācību gadā jau tika uzstādīta un vairākos priekšmetos
(Fizika, Matemātika, Materiālzinības, Ievads studiju nozarē u.c.) jau notika izmēģinājuma
lekcijas filiāļu studentiem no Āzenes ielas 12-105.
2009./2010. mācību gadā papildinātā laboratoriju materiālā bāze uz vietējo finansu
resursi rēķina, jo ESF un citu projektu finansējums ir beidzies. Radioiekārtu katedras
laboratorijas papildinātas ar šādu aparatūru un programmatūru:
• Radiosistēmu laboratorijā (415. telpa) atjaunota licence Ansoft daudzkodolu
procesoru programmatūrai - FHSS11 SAF lauku modelēšanai.
• Radiosistēmu laboratorijā (415. telpa) iegūta savstarpējo traucējumu analīzes
programma SEAMCAT (no ITU).
• Radiosistēmu laboratorijā (415. telpa) programmējami analogie-ciparu interfeisi
USB-6211 – 10 gab.
• Radiouztvērēju Laboratorijā (413. telpa) radiouztvērējs Sony ICF-SW 7600GR
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Sadarbībā ar R&D Akustika 2009. gadā iegādāts un akustikas laboratorijā uzstādīts
datorizēts akustiko sistēmu parametru mērīšanas komplekss CLIO Win 8.0. Izstrādāti arī
laboratorijas darbi uz šī mērīšanas kompleksa bāzes (Dzintars Lasis).
2010. gadā iegādāta un jau izmēģināta Quizdom bezvadu balsošanas sistēma ar 20 studentu
pultīm. Šī sistēma ļauj nodarbības laikā Power Point prezentācijā iekļaut testus un katrs students
ar pults palīdzību ievada atbildi. Izmēģinājumu laikā 85% studentu atzina, ka šāda sistēma
veicina labāku nodarbības tēmas apguvi un atgriezenisko saiti. No 2010./2011. mācību gada šī
sistēma tiks pilnībā izmantota mācību procesā.
PHARE projekta Nr.2003/004-979-06-03 „Latvijas elektronikas un elektrotehnikas
nozares attīstība” ietvaros ETF telpās Āzenes ielā 12 jau 2006. gadā tika izveidota
Elektromagnētiskās saderības (EMS) un elektrodrošības (ED) testēšanas laboratorija: uzstādīts
aprīkojums un veikta personāla apmācība. Mērīšanas kameras un aparatūras kopīgās izmaksas ir
apmēram 1 mlj. Euro. Elektromagnētiskās saderības un drošības centrs izveidots sadarbībā ar
rūpniecības asociāciju LEtERA un Ventspils pilsētas Domi.
Šo unikālo laboratoriju izmanto studenti pētniecības darbu veikšanai un studiju darbu
eksperimentālās daļas izstrādē. Laboratorijas darbinieki A. Ruško un V. Novikovs sekmīgi studē
doktorantūra.
Šajā mācību gadā papildināts arī Elektronikas studiju programmas nodrošinājums ar
metodiskajiem materiāliem:
1. G. Balodis. Bioloģisko signālu apstrāde lekciju konspekts, Rīga, RTU, 11 papildinātas
prezentācijas Moodle vidē;
2. G. Balodis. Diskrēto ziņojumu pārraide un apstrāde lekciju konspekts, Rīga, RTU, 15
papildinātas prezentācijas Moodle vidē;
3. G. Balodis. Diskrēto signālu apstrāde lekciju konspekts, Rīga, RTU, 18 papildinātas
prezentācijas Moodle vidē;
4. A.Fiļipovs. „Attēlu pārraide”. E-studiju nodrošinājums bakalauru līmeņa kursam
MOODLE vidē.
5. A.Fiļipovs. „Datoru lietošana inženieru darbā”. E-studiju nodrošinājums inženieru līmeņa
kursam MOODLE vidē.
6. A.Fiļipovs. „Televīzijas sistēmas”. E-studiju nodrošinājums inženieru līmeņa kursam
MOODLE vidē.
7. A.Fiļipovs. „Datormācība” E-studiju nodrošinājums koledžas līmeņa kursam MOODLE
vidē.
8. A.Fiļipovs. „Datormācība”
E-studiju nodrošinājums bakalauru līmeņa kursam
MOODLE vidē.
9. A.Fiļipovs. „Datormācība ekonomistiem” E-studiju nodrošinājums bakalauru līmeņa
kursam MOODLE vidē.
10. G. Dziļums. Analogās un ciparu mikroshēmas. 6. sadaļa -: Integrālo shēmu pielietošana:
atmiņas un PLD. 52 lpp. Lekciju konspekts kursam ORTUS vidē.
11. M.Zeltiņš. G. Dziļums. Elektroniskās tehnoloģijas. RRI 494. E-studiju nodrošinājums
kursam ORTUS vidē.
12. M.Zeltiņš. Elektroniskās komunikācijas. RRI 495. E-studiju nodrošinājums kursam
ORTUS vidē.
13. I.Slaidiņš. Papildināts e-studiju nodrošinājums Statistiskās radiotehnikas un
Radiouztvērēju kursam ORTUS vidē (3 jaunas PowerPoint prezentācijas un papildinātas
7 prezentācijas ar 126 slaidiem).
Lekciju konspekti:
1. T.Tambovceva, A.Fiļipovs. Datormācības pamati. Metodiskie noradījumi MS Word
2007. –Rīga:RTU, 2009.-94.lpp.
2. K. Tomariņš. Ciparu televīzija. Lekciju palīgmateriāli – attēli. 30 lpp.
8

3. L. Zeikats. Apsardzes iekārtas un tehnoloģija. Kursa apraksts un lekciju konspekts. 20
lpp.
4. G. Balodis. Diskrēto ziņojumu pārraide un apstrāde. Lekciju konspekts, Rīga, RTU. 158
lpp.
5. G. Balodis. Mobilo sakaru lekciju konspekts „Mobilie sakari” Rīga, RTU, 16 papildinātas
prezentācijas Moodle vidē;
6. G. Balodis. lekciju konspekts „Diskrēto signālu apstrāde” Rīga, RTU, 112 lpp. Moodle
vidē;
Laboratorijas darbi:
1. G. Balodis. Radiotehniskās sistēmas „Delta modulātora pētīšana LabView vidē”,
uzlabots, Rīga, RTU, 2010 8 lpp.
2. G. Balodis. Radiotehniskās sistēmas „Impulsu signālu atklājējs MatLab/Simulink vidē”,
uzlabots, Rīga, RTU, 2010 8 lpp.
3. A.Fiļipovs. Datoru lietošana inženieru darbā. „AM un BM signālu modulatora
modelēšana LabView vidē”.
Kursa darbi:
1. Mājas darba uzdevumi kursam „Mobilie sakari” izpildei ar ICS TelecomBasic
programmatūru Moodle vidē.
2. Mājas darba uzdevumi kursam „Diskrēto signālu apstrāde” izpildei ar MatLab
programmatūru Moodle vidē.
Varam secināt, ka studiju programmas realizācijas resursi sekmīgi tiek papildināti un atjaunoti.
3.4.

Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā

Šajā mācību gadā finansējuma apjoms ir būtiski samazinājies, lai gan nelielas iespējas
iesaistīt studentus pētniecībā vēl ir saglabājušās.
Doktorantūrā studē un veic pētījumus A. Ruško, V. Novikovs, S. Vdovins un no
2010./2011. studiju gada arī L. Cikovskis.
Studenti, kuri vēlas nodarboties ar elektronisko ierīču izstrādi, pēc savas iniciatīvas ir
izveidojuši „Elektronikas klubu”, izstrādā robotus un piedalās sacensībās. Iespēju robežās viņi
tiek atbalsti (telpa, aparatūra, elektronikas elementi u.c.) ar Radioelektronikas institūta resursiem.
Studenti piedalās arī LZP grantu un pētniecības programmu realizācijā:
3. V7552.1 Valsts pētījumu programmas Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze projekts
nr. 5 - Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas – 119460 Ls. Piedalās. I. Slaidiņš, B.
Žuga, L. Cikovskis, J. Kūliņš, J. Fadejevs, A. Ruško. Vadītājs G. Balodis
4. V7641.1 Valsts pētījumu programmas 2. projekta „Inovatīvu daudzfunkcionālu
materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem
zinātņu ietilpīgiem produktiem”, 2. projekta „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas
viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai”. Vad. Dr. Sc. Ing. G. Balodis. Piedalās
I. Slaidiņš, A. Ruško, V. Novikovs, L. Cikovskis, S. Vdovins.
Par pētniecības projektu rezultātiem sagatavotas publikācijas, par tiem ziņots 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. Ruško, V. Novikovs, G. Balodis Modified Estimation of Shielding Efficiency for
Hole; Tallinn , TTU, October 2010 2 p.
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Par Valsts pētījumu programmas „Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas” vad. Dr. Sc. Ing. G.
Balodis bakalaura un maģistra darbus izstrādājuši:
1. I. Litavniece. Frekvenču kanāli un to savstarpējie traucējumi. Vad. G. Balodis.
2. K. Kalniņš. Datu pārraide hibrīdos bezvadu režģtīklos. Vad. I. Slaidiņš.
3. M. Zakrevskis. Maršrutēšana ad-hoc tīklos. Vad. I. Slaidiņš.
4. A. Ivanovs. Bezvadu tehnoloģijas kombinētās studijās. Vad. I. Slaidiņš.
ES FP7 infrastruktūras attīstības projektā “BalticGrid-II” par tīklveida skaitļošanas
(gridskaitļošanas) infrastruktūras izveidi Baltijas valstīs bija iesaistīti studenti L. Cikovskis, J.
Kūliņš, Z. Strods un A. Šteinbergs. No 2008. gada maija sākās šī projekta otrā fāze FP7
BaltiGrid-II, kura sekmīgi beidzas 2010. gadā. Projektā piedalās doktorants J. Kūliņš un studente
K.Višņevska. Projekta ietvaros ir izstrādāts e-studiju kurss par grid skaitļošanu. Tā
izmēģinājumos iesaistīts arī 1. kursa students Oskars Pakers.
3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Ar katru gadu paplašinās starptautiskā sadarbība. Noslēgti Erasmus programmas
sadarbības un apmaiņas līgumi ar Kaseles universitāti (Vācija), Kavalas Tehnoloģisko institūtu
(Grieķija), Budapeštas Augstāko Tehnisko skolu (Ungārija). Būtiski ir palielinājusies studentu
apmaiņa ar ES valstu universitātēm. Katru gadu vairāki studenti gadā izmanto iespēju mācīties
citās universitātēs ERASMUS programmas ietvaros.
Sadarbība ar ārzemju augstskolām notiek arī dažādu starptautisku projektu ietvaros:
• FP7 I3 BalticGrid-II. Piedalās I. Slaidiņš, O. Belmanis, L. Cikovskis, J. Kūliņš,
• ELLEIEC Erasmus Thematic Network Project „Enhancing Lifelong Learning for
the Electrical and Information Engineering Community”, No. 142814-LLP-12008-FR-ERASMUS-ENW (2008-2011). Piedalās I.Slaidiņš, M. Treijere.
• NORDLET. Nordplus Horizontal 2008 project grant. The Nordic Open
Community for Learning, Education, and Training, (2009-2011). Piedalās
I.Slaidiņš, M. Treijere.
Elektrozinātņu un informācijas tehnoloģiju inženieru mūžizglītības veicināšana - tā varētu
tulkot ELLEIEC (Enhancing Lifelong Learning in Electrical and Information Engineering)
projekta nosaukumu. Tas ir 3 gadu ilgs (2008. gada oktobris – 2011. gada septembris) un ir
ERASMUS programmas tematisko tīklu projekts, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Savienība.
RTU ir viens no 60 projekta partneriem un profesors Ilmārs Slaidiņš pārstāv RTU šajā projektā.
Projekta galvenais mērķis ir izveidot Eiropas Virtuālo Uzņēmējdarbības centru
elektrozinātņu un informācijas tehnoloģiju inženieru mūžizglītības veicināšanai. Kā otru
uzdevumu varētu minēt vadlīniju izstrādi e-studiju efektivitātes novērtējumam šajā mūžizglītības
tīklā. RTU piedalās vairākās projekta aktivitātēs, taču galvenais mūsu uzdevums ir piedalīties estudiju rīku efektivitātes vērtēšanas metodikas izstrādē. Ilmārs Slaidiņš piedalījās ELLEIEC
projekta sanāksmē Vigo (Spānija), 15.-16. janvāris, 2010 un Palangā (Lietuva), 25.-27. jūnijs,
2010.
Arvien biežāk studiju procesā izmantojam globālajā tīmeklī brīvi pieejamos studiju
materiālus. Elektronikas nozarē viens no pirmajiem bija Masačūsetas Tehnoloģiskais Institūts
ASV, kas publicēja brīvai pieejai savu mācību kursu materiālus. Radioiekārtu katedra ir
iesaistījusies arī Ziemeļvalstu un Baltijas valtu kopīgā projektā par brīvi pieejamiem mācību
materiāliem Nordlet. Nordlet projekts ir sācies 2009. gada 1. janvārī un tam ir jābeidzas 2011.
gada 31. decembrī. Projektā ir iesaistīti 10 partneri no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm.
Projekta realizēšanai ir saņemts NordPlus grants. Latviju šajā projektā pārstāv RTU (Ilmārs
Slaidiņš). Ilmārs Slaidiņš piedalījās pirmajā Nordlet Open Forum konferencē, 18. septembrī,
2009, Umea (Zviedrija).
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Nordlet projekta vīzija ir izveidot Ziemelvalstu un Baltijas Atvērtās Izglītības komūnu
(The Nordic Baltic Community for Open Education) balstoties uz Ziemeļvalstu tradīciju –
atvērta dinamiska izglītība visiem. Šīs idejas realizācijai ir paredzēts izmantot tehnoloģiskos
līdzekļus, kuri veicina sadarbību un kontaktus, apmaiņu ar mācību materiāliem, kā arī
pedagoģisko un tehnoloģisko pieredzi.
Nordlet projekta reģionālais seminārs Latvijā notika 2009. gada 23. novembrī,
Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes telpās Āzenes ielā 12.
Šī semināra mērķi bija:
• Apzināt tīmeklī brīvi pieejamos mācību materiālus Latvijā
• Apspriest to izmantošanas iespējas un līdzšinējo pieredzi
• Kā efektīvāk izmantot izglītībā iesaistītos resursus (mācību materiālus, ekspertus,
pieredzi, tehnoloģijas)?
• Kā veicināt sadarbību?
Seminārā bez RTU ETF darbiniekiem piedalījās arī pārstāvji no LU, Ogres pašvaldības un
videokonferences veidā seminārā piedalījās arī Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla
pārstāvji.
Gan akadēmiskā personāla pārstāvji, gan studenti piedalās dažādās starptautiskās
konferencēs un projektu pasākumos:
• G. Balodis. TC TIST and Domain Commission Meeting. Brisele, Beļģija,
2009.gada 14.09 – 15.09. G.Balodis
• G. Balodis. TC TIST and Domain Commission Meeting. Brisele, Beļģija,
2010.gada 4.03. – 5.03. G.Balodis
• G. Balodis DC ICT Management Commission Meeting, 2010. gada 29.06 – 30.06.,
Tallinn, Igaunija
• G. Balodis. The 14th international Conference „Baltic IT&T 2010”; April 21-22,
Rīga, Latvia.
• „MIKON-2010” G. Balodis. Dalība konferences tehniskajā programmu komisijā un
dalība šajā konferencē 14-15. jūnijā, Viļņā, Lietuva.
• EGEE 2009 Konference. 21-25, Septembris, 2008, Barselona (Spānija). Piedalījās
I. Slaidiņš, L. Cikovskis, J. Kūliņš, O. Belmanis.
• RTU 50. starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskā sekcija “Elektronika un
telekomunikācijas”. (2009. gada 14-16. oktobrī). Prezentācija “ Ad-hoc and
Wireless Mesh Networks for a Mobile Peer-to-Peer Collaboration” L. Cikovskis.
Līdzautori J. Kūliņš, S. Vdovins. I. Slaidiņš, B. Žuga.
• G. Balodis. Dalība RTU 50. starptautiskajā zinātniskajā konferencē. (2009. gada
14-16. oktobrī).
• E-IRG sanāksmes. Upsala (Zviedrija), 16. oktobris un 30. novembris 2009.
Piedalījās I. Slaidiņš.
• Baltic Grid Project Open Day Conference and AHM. Poznaņa (Polija), 9-11,
decembris 2009. Piedalījās I. Slaidiņš, L. Cikovskis, J. Kūliņš, O. Belmanis.
• eInfra NET projekta uzsākšanas sanāksme. Dublina (Īrija), 27.-28. janvāris, 2010.
Piedalījās I. Slaidiņš.
• ECRI conference. Barselona (Spānija). 22.-25. marts, 2010. Piedalījās I. Slaidiņš.
• EGEE 2010 lietotāju forums. 12-15, Aprīlis, 2010, Upsala (Zviedrija). Piedalījās I.
Slaidiņš, L. Cikovskis, O. Belmanis.
• eInfra NET projekta sanāksme. Lēvene (Beļģija), 15.-16. aprīlis, 2010. Piedalījās I.
Slaidiņš.
• E-IRG sanāksmes. Madride (Spānija), 17.-18. jūnijs, 2010. Piedalījās I. Slaidiņš.
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Pēdējos gados veidojas arī veiksmīga sadarbība ar Latvijas universitātēm un augstskolām.
Mūsu partneri BalticGrid projektā ir LU Matemātikas un Informātikas institūts. Laba sadarbība ir
izveidojusies ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un Liepājas Universitāti.
Varam secināt, ka sadarbība ar citām augstskolām Latvijā un ārzemēs sekmīgi attīstās.
3.6. Sadarbība ar darba devējiem
Veidojas aktīvi kontakti ar firmām un citām organizācijām, kurās strādā ELEKTRONIKAS
programmas absolventi. Tādas ir SAF Tehnika, SIA Mikrotīkls, Arcus Elektronika, Radiotehnika
-RRR, Latvijas Radio un Televīzijas Centrs, Latvijas Radio un Latvijas Televīzija, Lattelekom,
Latvijas Mobilais Telefons, Tele2, Elektronisko Sakaru direkcija, a/s “Alfa”, SIA “Hanza
Elektronika”, datoru izplatītāji un ražotāji un daudzas citas.
Seminārs par profesionālās augstākās izglītības maģistra programmu “Elektronika” tika
organizēts 2010. gada 10. martā. Tajā piedalījās 14 firmu pārstāvji, 15 ETF pasniedzēji un
studenti.
ELEKTRONIKAS inženieru studiju programmu pamatā nodrošina RTU pasniedzēji ar
zinātnisko grādu. Daļu specializēto izvēles priekšmetu pasniedz augstas kvalifikācijas speciālisti
no nozares uzņēmumiem, piemēram, G.Dziļums, J.Šīrs, A.Kamens, L.Zeikats.
Praktiskā darba iemaņu apgūšanai notiek sadarbība ar visas Latvijas elektroniskā
novirziena daudzveidīgām iestādēm un firmām (3. tabula).
3. tabula. Elektronikas programmas studentu iespējamas prakses un darba vietas
SAKARU OPERATORIEM:
SAKARU APARATŪRAS
PIEGĀDĀTĀJIEM UN RAŽOTĀJIEM:

RADIO UN TELEVĪZIJAS RAIDOŠĀS
ORGANIZĀCIJĀM:
DATORU RAŽOTĀJIEM UN
PIEGĀDĀTĀJIEM:
CITIEM:

Lattelekom, Latvijas Mobilais Telefons, Tele2,
Bite u.c.;
DanLat, AvNet Baltronix, Belss, Latvijas
Universitātes Cietvielu Fizikas Instituts, r/a
Alfa, SAF Tehnika;
Latvijas Radio, Latvijas Televīzija, Baltkom
TV, Latvijas radio un televīzijas centrs;
Lattelecom Technologies, MA-1, Elva, IBM;
Latvenergo, G4S, Elektronisko Sakaru direkcija,
CHD,
Hanza
Elektronika,
Nacionālā
Aizsardzības akadēmija

Šie sadarbības partneri dod studentiem iespēju veikt praktizēšanos. Pēc praktizēšanās,
iespēju robežās, notiek publiska darba atskaišu aizstāvēšana ar firmas pārstāvju piedalīšanos.
Tas, savukārt, dod iespēju firmai veikt iespējamā darbinieka - studenta piemērotības pārbaudi un
nodrošināt studentu ar reālu inženierprojekta tēmu.
Jau sesto gadu fakultātē notika Elektronikas olimpiādes pasākums un nozares uzņēmumos
(SAF Tehnika, SIA Hanzas Elektronika, Ogres Biznesa un Inivāciju Inkubators un Elektronisko
Sakaru direkcijas monitoringa centrs) tika organizētas ekskursijas skolēniem olimpiādes
dalībniekiem.
Gadu no gada paplašinās sadarbība ar nozares uzņēmumiem, kuros strādā mūsu absolventi.
Sadarbības varianti arī kļūst arvien daudzveidīgāki.
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4. Studentu zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēma
Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanu kontrolē ar tradicionālajiem
pārbaudījumiem (ieskaites, eksāmeni), kā arī laboratorijas darbu atskaišu, studiju projektu,
prakšu atskaišu un inženierprojekta aizstāvēšanu.
Studiju rezultāti Elektronikas studiju programmās tiek vērtēti saskaņā ar RTU Nolikumu
par eksāmenu kārtošanu bakalauru, inženieru un maģistru studijās (2001.g.25.VI.):
• Studiju rezultātus vērtē ar ieskaiti vai atzīmi 10 baļļu sistēmā par eksāmenu.
• Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.
Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos atbilstoši uzstādītajiem mērķiem ir
iekļauti arī praktiskie darbi, laboratorijas darbi, kontroldarbi un studiju darbi. Tie kalpo ne tikai
priekšmeta apguvei, bet arī kā starpnovērtējums. Laboratoriju darbi, kontroldarbi un studiju darbi
tiek novērtēti un studentam tie jāaizstāv, lai pierādītu apgūtās zināšanas un prasmes. Parasti
priekšmets beidzas ar eksāmenu vai ieskaiti.
Lai gan studentu zināšanu novērtēšanā būtiskākais ir zināšanu novērtējums eksāmenā,
daudzos gadījumos tiek ņemti vērā kontroldarbu, mājas darbu, nodarbību apmeklējuma,
laboratorijas darbu vērtējumi. Procentuāli šo kategoriju nozīme gala vērtējumā ir atšķirīga
dažādos mācību priekšmetos: eksāmens un kontroldarbi – 50-95%, projekti un mājas darbi – 3050%, darbs laboratorijā 15-45%, nodarbību apmeklējums 2- 5%. Studiju programmas
akreditācijas komisija 2004. gadā zināšanu un prasmju novērtēšanas metodes atzinusi par
atšķirīgām dažādiem pasniedzējiem, bet kopumā par profesionālām un sistemātiskām.
Semināros par mācību metodiku ESF projektu ietvaros tika uzsvērta nepieciešamība
skaidri formulēt studentiem kursa beigās sasniedzamās zināānas un prasmes. Studiju procesa
laikā un beigās jābūt pārbaudījumiem, kas nodrošina šo sasniegto zināšanu un prasmju
konstatēšanu.

5. Studenti
Elektronika kalpo par bāzi ne tikai datortehnikai un telekomunikācijām, kuru attīstību
nosaka elektronikas komponentu progress, bet arī daudzām citām nozarēm. Tāpēc sekmīga valsts
ekonomiskā attīstība nav iedomājama bez elektronikas speciālistiem.
Studenti ir viens no būtiskākiem faktoriem programmas attīstībā. Studentu piesaistīšanai tiek
veltīta aizvien lielāka vērība. Bez atvērto durvju dienām RTU un fakultātē, ar piedalīšanos
izstādēs un ar reklāmas bukletiem, tiek veikti arī citi propagandas pasākumi.
5.1. Studējošo skaits programmā
Uzņemto studentu skaits Elektronikas studiju programmā pēdējos gados ir pieaudzis un
stabilizējies, bet mācību gada beigās pēdējā gadā novērojams samazinājums (1. attēls).
2009./2010. mācību gadā studējošo skaits (uz 1. septembri) bija:
− bakalauru studijās: I kursā – 80; II kursā – 34; III kursā – 24;
− maģistru studijās: I kursā – 24; II kursā – 19;
− 2. līmeņa profesionālajās (inženierstudijās): I kursā – 13; II kursā – 7;
Mācību gada beigās Elektronikas programmā pavisam, skaitot no pirmā kursa, mācījās
202 studenti, bet 2. līmeņa profesionālā inženiera programmā ELEKTRONIKA mācījās 20 studenti.
Būtiskas studentu skaita izmaiņas profesionālajā studiju programmā nenotiek.
Studentu skaits, kuri izvēlas 2. līmeņa profesionālo studiju programmu nav liels tomēr
pieprasījums ir jūtams. Tā kā esošās bakalaura programmas neparedz praksi, tad darba devēji
pamatoti norāda, ka bakalaura programmas absolventiem pietrūkst praktiskas pieredzes
profesionālo uzdevumu risināšanā. Daļa studentu (~ 50%), kuri izvēlas šo programmu studiju
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turpināšanai, nāk no citām bakalaura studiju programmām - Telekomunikācijām, Transporta,
EEF studiju programmām.
Studentu skaita pieaugums elektronikas un
telekomunikāciju fakultātē
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1. attēls. Studentu skaits ETF un programmā Elektronika
Tas saistīts ar lielo studentu atbirumu pirmajā un otrajā kursā.
5.2. Studējošo sekmības raksturojums
ESF projektos uzsvars tiek likts arī uz studiju procesa kvalitātes uzlabošanu, kam vajadzētu
atspoguļoties arī pārbaudījumos. Ļoti svarīgi ir veikt studiju rezultātu statistisko analīzi un sekot
līdz sekmības rādītāju tendencēm saistībā ar izmaiņām studiju procesā. Elektrotehnikas
teorētisko pamatu (ETP) kursā tika pilnveidota metodika, izstrādāts un ieviests e-studiju
nodrošinājums ar pašpārbaudes testiem, mājas uzdevumiem Moodle vidē. Salīdzinot eksāmena
rezultātus ETF kursā 2006. gadā (pirms izmaiņām) un 2007. gadā (ar jaunu metodiku un estudiju nodrošinājumu) varam secināt, ka vidējā atzīme pieauga no 4,63 līdz 5,50. Atzīmju
sadalījums ETF eksāmenā parādīts 2. attēlā
Eksāmena atzīmju sadalījums ETP (%)
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2. attēls. Atzīmju sadalījums eksāmenā Elektrotehnikas teorētisko pamatu kursā pirms
(2006) un pēc e-studiju nodrošinājuma ieviešanas (2007).
Līdzīgi arī matemātikā pēc e-studiju nodrošinājuma ieviešanas studentu sekmība uzlabojās,
taču kopumā tā tomēr ir neapmierinoša.
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5.3. Studentu aptaujas
Regulāri notiek anonīmas studentu aptaujas par studiju procesu un ar rezultātiem tiek
iepazīstināti priekšmetu pasniedzēji. Ar studentiem notiek arī individuālas diskusijas par
problēmām studiju procesā un iespējamiem risinājumiem. Pasniedzēji veic studentu aptaujas gan
par savu priekšmetu, gan par iepriekšējiem studiju priekšmetiem.
Studentu atsauksmes par programmu kopumā ir labas. Tādas ir arī absolventu un darba
devēju atsauksmes.
Studentu aptaujas rezultāti par 2009/10. m. g., kuros dažādos griezumos ir dots attiecīgā
priekšmeta un tā pasniedzēja novērtējums, ir pieejami ORTUS vidē. Vērtējamās pozīcijas ir
sekojošas:
1. Uzsākot studiju priekšmetu, mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta programmu un
informēja par to, kā tiks vērtēta tā apguve
2. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu programmā paredzēto un nodarbību
laiku izmantoja lietderīgi
3. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas saprotami
4. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus
5. Mācībspēka runa bija skaidra un saprotama
6. Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama un palīdzēja apgūt studiju priekšmetu
7. Bija iespējams saņemt mācībspēka konsultācijas
8. Uz nodarbībām mācībspēks parasti ieradās bez kavēšanās
9. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē
10. Studiju priekšmeta izklāsts nedublējās ar citu priekšmetu vielu
11. Kādu daļu no nodarbībām esat apmeklējis?
Aptaujas rezultāti par 2009./2010. mācību gadu apkopoti 4. tabulā.
Tabula. 4
Priekšmets
Radiotehniskās
sistēmas (Sadaļa mikroprocesori un
kontroleri)
Televīzijas sistēmas
Elektroakustika un
Radiofonija

Radiolīnijas
Radiolīnijas (studiju
projekts)
Datoru lietošana
inženieru darbā
Radiouztvērēji
Radiouztvērēji (studiju
projekts)
Radioelektronisko

Pasniedzējs
Juris Šīrs

Aleksandrs
Fiļipovs
Kārlis
Tomariņš

Vadims
Ņikitins
Vadims
Ņikitins
Aleksandrs
Fiļipovs
Ilmārs
Slaidiņš
Ilmārs
Slaidiņš
Andris

Apmeklējums
(vidēji cik %
nodarbību)
Vairāk kā 90

Vidējais
vērtējums

80

4,5

80

3,5 – 4,0

Vairāk kā 90

~ 4,0

80

~ 4,0

80

4,5

80

4,3 – 4,67

83

4,67

80

4,17 – 4,5

4,67 – 5,0

Piezīmes
Ļoti augsts vērtējums!

Galvenā studentu pretenzija, ka
studiju materiālu nodrošinājums
e-studiju vidē nav pietiekošs
(vērtējums 2,0) un nepilnīgi
izmanto audiovizuālos līdzekļus.

Galvenā studentu pretenzija, ka
studiju materiālu nodrošinājums
e-studiju vidē nav pietiekošs.
Par visiem jautājumiem vērtējums
ar mazu izkliedi
Samērā augsts vērtējums par
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shēmu modelēšana un
analīze

Kamens

Datu pārraides
interfeisi un protokoli

Māris Zeltiņš

80

4,67 – 5,0

Apsardzes iekārtas un
tehnoloģija

Lourenss
Zeikats

70

4,25 – 5.0

Inovāciju
menedžments

Gundega
Lapiņa

60

4,6 – 5,0

daudziem aptaujas jautājumiem,
tikai nedaudz zemāks (3,17) par
studiju materiālu pieejamību estudiju vidē un par kursa
struktūru un saprotamību (3,5).
Mazliet zemāks vērtējums par
kursa struktūru un saprotamību
(4,17).
Galvenā studentu pretenzija, ka
studiju materiālu nodrošinājums
e-studiju vidē nav pietiekošs
(vērtējums 3,75).
Augsts vērtējums par daudziem
aptaujas jautājumiem , tikai
nedaudz zemāks (3,8) par studiju
materiālu pieejamību e-studiju
vidē.

Pēc aptaujas rezultātiem varam secināt, ka nodarbību apmeklējums (studentiem, kuri
anketas aizpildījuši) nodarbību apmeklējums vairumā priekšmetu ir bijis augsts – 80% un vairāk.
Arī pasniedzēju darbs pārsvarā ir saņēmis augstu vērtējumu. Atsevišķos priekšmetos gan ir
aizrādījumi par nepilnībām studiju materiālu nodrošinājumam e-studiju vidē, lai gan ESF
projektu ievaros vairumam priekšmetu e-studiju nodrošinājums ir izstrādāts. Vēl daži studenti
izsaka iebildes par priekšmeta strukturējumu un saprotamību.
Studenta komentārs par laboratorijas darbiem kursā „Radiotehniskās sistēmas”: „Patika
priekšmeta organizācija un veids kādā tas tika pasniegts. Teorijas un praktisko zināšanu
sabalansēts izklāsts un pielietojums laboratorijas darbos palīdzēja dziļāk izprast problēmas, kas
saistītas ar mikrokontroleru programmēšanu.”
5.4. Studentu piesaiste un studiju programmas popularizēšana
Studentu skaits profesionālajā studiju programmā ir atkarīgs gan no studentu skaita
Elektronikas bakalaura studiju programmā, gan no studiju programmas kvalitātes un
popularitātes citu elektrozinātņu bakalaura grādu ieguvēju vidū. Tāpēc jārūpējas gan par studentu
piesaisti Elektronikas bakalaura programmai, gan tieši profesionālajās studiju programmas
popularizēšanu.
Elektronikas nozare sabiedriskajā telpā netiek bieži pieminēta un reklamēta, tāpēc daudz
populārāka studiju programma ir, piemēram, telekomunikācijas, jo bieži sastopamas Lattelecom,
LMT, Tele 2, un Bite reklāmas. 2010. gada vasarā pieteikumu skaits uz Telekomunikāciju
studiju programmu bija vislielākais no RTU studiju programmām – 913 uz 140 budžeta
finansētajām studiju vietām.
Studiju programmas reklāmai tiek izmantoti materiāli par Elektronikas studiju programmu
un darba iespējām pēc inženieru kvalifikācijas iegūšanas. Tos izplata skolās, bakalauru
programmā studējošiem un citiem interesentiem. Bez tam regulāri piedalāmies izstādēs, tādejādi
popularizējot savu studiju programmu. Ļoti populāra ir izstāde “Skola”, kuru apmeklē liels skaits
skolu absolventu.
Lai veicinātu kontaktus ar skolām I.Slaidiņš un M. Treijere piedalījās Latvijas fizikas
skolotāju asociācijas 11. konference. Pļaviņu novada ģimnāzijā 2009. gada 7. novembrī un
pastāstīja par studiju iespējām RTU tieši elektrotehnikas, elektronikas un IKT jomā, kā arī
informēja par Elektronikas olimpiādi skolēniem.
Ziņas par studijām interesenti var atrast arī fakultātes mājas lapā Internetā
http://www.etf.rtu.lv. Mājas lapa tiek nepārtraukti papildināta un atjaunota. Tajā atspoguļojam
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notikumus no studentu dzīves (fukšu balle, sporta diena, studentu zinātniskā konference u.c.).
Mājas lapā elektronikas popularizēšanai tiek ievietota aktuālā informācija par notikumiem
Latvijā šajā nozarē.
Katru gadu pavasarī notiek arī atvērto durvju dienas un apmeklētāju skaits nepārtraukti
pieaug. Visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar fakultātes laboratorijām un saņemt
nepastarpinātu informāciju par studiju programmas īpatnībām.
Lai informētu par iespējām studēt RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē (ETF)
un ieinteresētu skolēnus pievērsties šai ļoti mūsdienīgajai specialitātei, jau sesto gadu
organizējām Elektronikas olimpiādi skolēniem. Informācija tika ievietota ETF mājas lapā un tika
apmeklētas arī vairākas skolas.
Reģistrēšanās dalībai olimpiādes pasākumos sākās 6. aprīlī caur ETF mājas lapu
(www.etf.rtu.lv) un turpinājās līdz pat 23. aprīlim. Olimpiādes pirmais posms sākās 23. aprīlī un
notika virtuālajā vidē (internetā) līdz 7. maijam, tā laikā vairāk kā 50 skolēni piedalījās
diskusijās, veica noteiktus uzdevumus un testus.
Pēc pirmā posma rezultātu apkopošanas un publicēšanas internetā (www.etf.rtu.lv) 18
skolēni tika aicināts uz olimpiādes otro posmu 13., 14. maijā Elektronikas un telekomunikāciju
fakultātē klātienē. Pēc uzdevumu risināšanas notika ekskursijas uz SAF Tehnika, Ogres Biznesa
un Inovāciju inkubatoru, SIA Hanzas Elektronika un Elektronisko Sakaru direkcijas monitoringa
centru. Olimpiādes uzvarētāji tika apbalvoti.
Elektronikas olimpiādes pasākumos aktīvi piedalās arī fakultātes studentu pašpārvalde un
organizē izklaides pasākumus olimpiādes dalībniekiem. Olimpiādes uzvarētāji tika apbalvoti.
Elektronikas olimpiādes pasākumu ietvaros notika efektīva Elektronikas studiju programmas
reklamēšana.
Katru gadu notiek arī reflektantu aptauja, lai noskaidrotu kur iegūta informācija par studiju
programmu un motivācija studiju programmas izvēlei.
Pamatā informāciju par studiju programmām skolu absolventi iegūst internetā, atvērto
durvju dienās un no draugiem. Tas nozīmē, ka ļoti svarīgi uzturēt aktuālu fakultātes mājas lapu.
Atvērto durvju dienās ne visi nokļūst līdz fakultātei, tāpēc ļoti svarīgi izplatīt fakultātes bukletus
Kaļķu 1. Anketās parādās arī piezīme, ka draugs jau studē fakultāte vai atnācu studēt, jo draugs
izvēlējās šo programmu.
Vairums studentu (70 - 80%) motivējuši programmas izvēli ar perspektīvām nākotnē, ar
interesi par šo nozari un, ka tajā ir nodrošinātas labas iespējas darba tirgū. Sevišķi jāuzsver tas,
ka studiju programma atbilst studenta interesēm atzīmēts ap 70% atbilžu. Tā ir ļoti svarīga
motivācija sekmīgām studijām.
Redzam, ka studiju programmas reklāmas pasākumi ir efektīvi, jo pieaug konkurss uz
studiju programmu Elektronika. No 1. kursā uzņemtajiem studentiem 2008. gadā 72% bija
izvēlējušies programmu Elektronika kā pirmo prioritāti, bet 2009. gada uzņemšanā jau 82%. Tas
nozīmē, ka studiju programmas izvēle ir bijusi ļoti motivēta.

6. Akadēmiskais personāls
Profesionālās studiju programmas realizēšanā specialitātes priekšmetos pamatā tiek
realizēta uz Radioiekārtu katedras bāzes, taču tiek iesaistīts arī citu struktūrvienību akadēmiskais
personāls un dažādu organizāciju speciālisti. Studiju procesa nodrošināšanā piedalās:
6 zinātņu doktori (G.Balodis, V.Jurševičs, V. Ņikitins, I.Slaidiņš, K. Tomariņš, M.Zeltiņš),
5 nozares speciālisti bez zinātniskā grāda (G. Dziļums, A. Fiļipovs, A.Kamens, J. Šīrs,
L.Zeikats).
Profesionālā studiju programma seko pēc akadēmiskā bakalaura programmas
absolvēšanas, kuras realizēšanā piedalās visas Radioelektronikas institūta struktūrvienības:
1 habilitētais zinātņu doktors ( J.Jankovskis),
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10 zinātņu doktori (E.Beķeris, G.Balodis, J.Grēve, A.Gulbis, V.Jurševičs, P.Misāns,
J.Semeņako, A.Strauts , I.Slaidiņš, M.Zeltiņš),
6 docētāji bez zinātniskā grāda (K.Brīvkalns, J.Barloti, A. Fiļipovs, A.Pakalns, M.Strauts,
J.Šumahers),
2 lektori un 1 asistents bez zinātniskā grāda ( D.Puriševs, G. Dziļums, L. Zeikats).
Jāatzīmē arī tas, ka pieaudzis doktorantu skaits Elektronikas studiju programmā un daži
no viņiem jau aktīvi iesaistījušies studiju procesa realizēšanā (T. Solovjova, G. Valters).
Doktorantūrā studē arī A. Ruško, V. Novikovs, S. Vdovins un no 2010./2011. studiju gada arī L.
Cikovskis. Māris Tērauds šajā studiju gadā ir aizstāvējis promocijas darbu un kļuvis par zinātņu
doktoru. Tas nozīmē, ka notiek pakāpenisks akadēmiskā personāla atjaunošanās process, lai gan
lēns.
Pasniedzēji, kuri pedagoģisko darbību apvieno ar profesionālu darbību nozarē (G. Dziļums,
A.Kamens, J. Šīrs, L.Zeikats. M. Zeltiņš), veido RTU saiti ar dažādām elektronikas pielietojumu
sfērām Latvijā un viņu pasniegtie studiju priekšmeti parasti ir saistīti ar viņu profesionālās
darbības virzienu.
RTU pasniedzēji, kuri nodrošina Elektronikas studiju programmu, ir kvalificēti speciālisti
elektronikas nozarē. Vairums pasniedzēju paralēli savam pamatdarbam - lekciju lasīšana un
nodarbību vadīšana inženieru studiju programmu studentiem - piedalās zinātnisko darbu izstrādē
vai strādā par ekspertiem un konsultantiem firmās.
Kvalifikācijas līmenis galvenokārt tiek nodrošināts ar zinātnisko darbu un dalību
starptautiskos projektos. Vairāki pasniedzēji ir starptautisku profesionālu organizāciju (IEEE,
EAEEIE u.c.) biedri, kā arī Latvijā darbojošos profesionālo organizāciju biedri. Moderno
datortehnoloģiju izmantošana pētniecības darbā un studiju priekšmetos ir garants nepieciešamā
līmeņa uzturēšanai.
Zinātniskās darbības materiālo pamatu institūtā veido LZP finansētu pētniecības projektu
izstrāde. Radioelektronikas institūts veic sekojošu LZP un IZM finansētu pētniecības projektu
izstrādi:
• Valsts pētījumu programma „Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas” vad. Dr. Sc.
Ing. G. Balodis. Finansējums 160000 Ls. Piedalās Ilmārs Slaidiņš, Bruno Žuga,
Andris Ruško, Lauris Cikovskis, Jānis Kūliņš.
• V7641.1 Valsts pētījumu programmas 2. projekta „Inovatīvu daudzfunkcionālu
materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem
zinātņu ietilpīgiem produktiem”, 2. projekta „Inovatīvas signālapstrādes
tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai”. Vad. Dr. Sc. Ing. G.
Balodis. Piedalās I. Slaidiņš, A. Ruško, V. Novikovs, L. Cikovskis, S. Vdovins.
Tiek veikti arī zinātniskie līgumdarbi un starptautiskie projekti:
• FP7 I3 BalticGrid-II. Piedalās I. Slaidiņš, O. Belmanis, L. Cikovskis, J. Kūliņš,
• EIE SURVEYOR: Reference Point for Electrical and Information Engineering in
Europe. Projekts Nr. 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP (2005 -2008 ).
Piedalās I.Slaidiņš, M. Treijere.
• ELLEIEC Erasmus Thematic Network Project „Enhancing Lifelong Learning for
the Electrical and Information Engineering Community”, No. 142814-LLP-12008-FR-ERASMUS-ENW (2008-2011). Piedalās I.Slaidiņš, M. Treijere.
• NORDLET. Nordplus Horizontal 2008 project grant. The Nordic Open
Community for Learning, Education, and Training, (2009-2011). Piedalās
I.Slaidiņš, M. Treijere.
Akadēmiskā personāla locekļi piedalījušies arī dažādos citos pasākumos un tādā veidā
paaugstinājuši savu kvalifikāciju:
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•

Dalība radioelektronikas pamatu katedras metodiskos semināros 2009./2010. gadā. G.
Balodis, I. Slaidiņš.
• Dalība LEITC otrajā Baltijas EMS konferencē 30/04//2009, Āzenes iela 12, Rīga. G.
Balodis.
• Radioiekārtu katedras metodiskais seminārs 30. jūnijā 2010. Jaunie kursi "Elektronikas
tehnoloģijas" un "Elektroniskās komunikācijas" (G. Dziļums, M. Zeltiņš), Qwizdom
auditorijas balsošanas sistēmas demonstrējums (I. Slaidiņš), prakses un maģistra darbs
jaunajā studiju programmā (V. Ņikitins). Piedalās visi katedras darbinieki.
Daudzi pasniedzēji pēdējos gados ir publicējuši savus darbus starptautiskos zinātniskos
izdevumos un uzstājušies ar referātiem starptautiskās konferencēs.
Katru otro gadu tiek organizētas starptautiskas zinātniskās konferences par Elektronikas un
Telekomuniokāciju tematiku. Tāda atkal notika 2009. gada rudenī (oktobrī) RTU 50.
starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros. Tāpat kā agrāk īpaši tiiek atbalstīta doktorantūras
studentu piedalīšanās un to zinātnisku pētījumu rezultātu publicēšana.
Pēdējos gados fakultātes akadēmiskais personāls ir ļoti intensīvi strādājis savas
kvalifikācijas pilnveidošanā izmantojot pētniecības projektu un ESF projektu finansējumu. Gan
pētījumos iegūtie rezultāti, gan metodiskajos semināros gūtās zināšanas un prasmes tiek realizēta
studiju satura un procesa pilnveidošanai.

7. Pašnovērtējums
7.1 Kopējā situācijas analīze
Studiju programma Elektronika un tās profesionālo studiju daļa sekmīgi attīstās. Šajā
pašnovērtējuma ziņojumā parādīts, ka turpinās studiju programmas attīstība, izstrādāts un
uzsākta īstenošana jaunam studiju programmas realizācijas variantam.
Iepriekšējos gados bija aktivizējies pētnieciskais darbs (nācis klāt arī finansējums), paplašinājās
starptautiskie kontakti un dalība dažādos projektos. Diemžēl 2 pēdējos gados finansējuma
apjoms ir samazinājies un tas atsaucas uz attīstības iespējām.
7.2 SVID analīze
Profesionālās studijas RTU programmā Elektronika ļauj sasniegt noformulētos mērķus
inženiera studijās. Elektronikas programmas turpmākā attīstība lielā mērā ir atkarīga no kopējās
ekonomiskās situācijas valstī. Savukārt, tieši elektronikas nozares uzplaukuma veicināšana var
dot lielu ieguldījumu valsts attīstībā. Elektronikas speciālisti Latvijā ir vajadzīgi un nākotnē būs
vēl vairāk vajadzīgi.
Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus, var izdarīt stāvokļa analīzi
programmā. Stāvokļa analīze konspektīvā veidā ir sniegta SVID 5. tabulā.
1. tabula.

Stiprās puses
• Pieredzējis un kvalificēts akadēmiskais
personāls;
• Absolventi darba tirgū ir pieprasīti un
konkurētspējīgi;
• Studiju materiālu, testu un diskusiju
nodrošinājums ORTUS vidē
• Izveidojusies laba sadarbība ar nozares
uzņemumiem;
• Labas atsauksmes no absolventiem un darba
devējiem;

Vājās puses
• Programma ir grūta un pagaidām nav
populāra vidusskolu absolventiem;
• Reflektantu sagatavotības līmenis ir
neviendabīgs, tāpēc liels atbirums;
• Maz jaunu pasniedzēju;
• Samazināts finansējums studiju darbam un
pētniecībai;
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Iespējas
• Elektronikas pielietojumi Latvijā attīstās;
• Pieprasījums darba tirgū pēc elektronikas
speciālistiem ar profesionālu izglītību
turpina pieaugt;
• Pieaug skolēnu interese par elektroniku

Riski
• Nebūs pietiekošā skaitā studēt spējīgu
studentu;
• Neizdosies piesaistīt jaunus kvalificētus (Dr.
sc.) pasniedzējus;
• Latvijas un pasaules ekonomiskā krīze
bremzēs attīstību;

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai
SVID analīze kalpo par pamatu programmas attīstības virzienu noteikšanai. Sevišķa vērība tiek
pievērsta vājo pušu problēmu risināšanai un iespējamo risku mazināšanai:
1. Dažādiem līdzekļiem jāturpina veikt studiju programmas un nozares propagandu, lai
piesaistītu motivētus un spējīgus studentus (reklāmas, Elektronikas olimpiāde, braucieni
uz skolām, sadarbība ar fizikas skolotājiem u.c.).
2. Ja izdosies panākt spējīgu studentu piesaisti (1. punkts), tad palielināsies doktorantu
skaits, kuri turpmāk kļūs par jaunajiem pasniedzējiem. Palielināsies arī studentu skaits
profesionālajā studiju programmā.
3. Jāanalizē un jāpilnveido studiju process pirmajos kursos, lai samazinātu atbirumu un tā
kompensētu daudzu reflektantu slikto sagatavotību un nodrošinātu pietiekošu studentu
skaitu profesionālajā studiju programmā pēc bakalaura studijām.
4. Jāturpina dažādu fondu līdzekļus piesaiste studiju satura, procesa un materiālās bāzes
attīstībai, jo diemžēl valsts budžeta finansējums samazinās.
5. Jāstimulē starptautiskie kontakti un apmaiņa, kā arī jāturpina tālāk attīstīt jau uzsākto
veiksmīgo sadarbību ar nozares uzņēmumiem un citām Latvijas augstskolām.
Pagājušajā gadā izvirzītie uzdevumi
Studiju procesa pilnveidošana

Sasniegumu komentāri
Izstrādāta maģistra profesionālā studiju
programma un paredzēts, ka tā aizvietos 2.
līmeņa profesionālo studiju programmu.
Izstrādātā programma apstiprināta RTU Senāta
sēdē 2009. gada 29. jūnijā.
Akadēmiskā personāla papildināšana un Šajā studiju gadā promocijas darbu ir
atjaunināšana
aizstāvējis Māris Tērauds un kļuvis par zinātņu
doktoru. Doktorantu skaits Elektronikas studiju
programmā palielinās un tam nākotnē
vajadzētu nodrošināt akadēmiskā personāla
atjaunošanas procesu. Diemžēl samazinātā
finansējuma dēļ akadēmiskā personāla
atjaunošanas process tiek būtiski bremzēts.
Auditoriju un laboratoriju atjaunošana
Papildināts
aprīkojums
Radiosistēmu
laboaratorijā un Akustikas laboratorijā.
Iegādāta Qwizdom Actionpoint sistēma
interaktīvu nodarbību realizēšanai.
Sadarbības attīstību ar partneriem Latvijā un Veiksmīgi paplašinās sadarbība ar Latvijas un
ārzemēs
ārzemju augstskolām projektu realizācijā,
studentu un pasniedzēju apmaiņā
Studiju programmas un nozares popularizēšana Turpinām realizēt Elektronikas olimpiādes
pasākumus un citus propagandas pasākumus.
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Studiju programma šajā mācību gadā turpināja sekmīgi pilnveidoties gan satura, gan realizācijas
procesa ziņā. Nākošajā mācību gadā būtiskas izmaiņas nav plānotas ierobežotā finansējuma dēļ.
•
•
•

Nākošajās gadā paredzēts:
veikt izstrādātās maģistra profesionālās studiju programmas īstenošanas uzsākšanu,
turpināsim studiju procesa pilnveidošanu,
studiju programmas un nozares popularizēšanu.

Pašnovērtējuma ziņojumu sagatavoja Radioiekārtu katedras vadītājs Ilmārs Slaidiņš.

Studiju programmas Elektronika direktors:
Arnis Gulbis
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Pielikumi
1. Pielikums. Maģistra profesionālā studiju programma „Elektronika”
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Radioelektronikas institūts

Studiju progr. apstiprināta RTU Senāta sēdē
2009.g. 29. jūnijā, prot. Nr.
Mācību prorektors ………………………..
U. Sukovskis

STUDIJU PROGRAMMA
Programmas nosaukums:
Studiju līmenis:
Izglītības klasifikācijas kods:
Nominālais studiju ilgums:
Studiju apjoms:
Iepriekšējā izglītība:
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija:
Programmas direktors

Elektronika
Electronics
Электроника
maģistra profesionālās studijas
46523
2,5 gadi
100 kredītpunkti
inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē
maģistra profesionālais grāds elektronikā
elektronikas inženieris (PK 214401)
asoc. prof. Arnis Gulbis
Studiju programmas šifrs EGJ0

A.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI
26 KP
Studiju priekšmeti par jaunākiem sasniegumiem nozares teorijā
20 KP
un praksē
Radiolīnijas
3 KP
Radioelektronisko sistēmu modelēšana un analīze
3 KP
Mikroprocesoru un mikrokontrolieru lietošana
3 KP
Mobilo sakaru sistēmas
2 KP
Radiouztvērēji
2 KP
Datu pārraides interfeisi un protokoli
4 KP
Televīzijas sistēmas
2 KP

1.8

Darba aizsardzības pamati

A.1.

2.1
2.2
2.3

Pētniecības darba, jaunrades, projektēšanas un vadībzinību
studiju priekšmeti
Zinātniski tehniskā informācija un dokumentācija
Radiolīnijas (studiju projekts)
Radiouztvērēji (studiju projekts)

B.1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI
Specializējošie priekšmeti
Radiofonija
Elektroakustika
Apsardzes iekārtas un tehnoloģija
Radiosignālu ģenerēšanas un formēšanas iekārtas
Attēla pārraide
Signālprocesoru lietošana
REI EMS

A.2.

B.

1 KP
6 KP
2 KP
2 KP
2 KP

16 KP

14KP
2 KP
2 KP
3 KP
3 KP
2 KP
3 KP
2 KP
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1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Integrālo shēmu pielietošana radiofonijā un televīzijā
Attēlu ciparu pārraides sistēmas
Projekta izstrāde un vadīšana
Radioelektronisko iekārtu ekspluatācijas pamati
Elektronikas tehnoloģijas
Elektroniskās komunikācijas
Inovāciju menedžments
Datoru pielietojums inženieru darbā

B.2.

Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti

2.1
2.2

Psiholoģija
Pedagoģija

C.
1.
D.
1.

2 KP
3 KP
2 KP
3 KP
3 KP
3 KP
2 KP
2 KP

2 KP
2 KP
2 KP

PRAKSE
Prakse
Prakse (projektēšanas)
VALSTS PĀRBAUDĪJUMI
Maģistra darbs (ar projekta daļu)
Kopā:

32 KP
26 KP
6 KP
26 KP
26KP
100 KP

Programma akceptēta Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes domes 2009. g. 11. jūnija sēdē, prot. Nr.309
Priekšsēdētājs

G. Balodis

Programma izvērtēta Elektronikas nozares studiju programmu komisijas sēdē 2009. g. 11. jūnijā
Priekšsēdētājs

G. Balodis
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2. Pielikums. Maģistra profesionālās studiju programmas „Elektronika” satura un
realizācijas apraksts
1.

Studiju uzsākšanai nepieciešamā iepriekšējā izglītība

Studiju uzsākšanai nepieciešams inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē.
2. Programmas īstenošanas nosacījumi
2.1. Programmas mērķis un saistība ar Latvijas tautsaimniecības vajadzībām
Pašlaik RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē elektronikas un telekomunikācijas speciālisti tiek
gatavoti pamatā akadēmiskajās studiju programmās. Pēc bakalaura akadēmiskās programmas seko studijas
akadēmiskajā maģistrantūrā vai arī 2. līmeņa profesionālajās studijās (neiegūstot maģistra grādu) tikai elektronikas
programmā. Tā kā esošās bakalaura programmas neparedz praksi, tad darba devēji pamatoti norāda, ka bakalaura
programmas absolventiem pietrūkst praktiskas pieredzes profesionālo uzdevumu risināšanā.
Šīs programmas mērķis ir sniegt maģistra profesionālo izglītību elektronikas nozarē un dot iespēju
absolventiem strādāt gan ar elektroniku saistītā profesionālā vai akadēmiskā darbā, gan turpināt studijas
doktorantūrā.
Studiju programma ir veidota uz akreditētas 2. līmeņa profesionālās inženieru studiju programmas
Elektronika šifrs REIJ0 bāzes. Šo 2. līmeņa profesionālo studiju programmu pēc akadēmiskā bakalaura grāda
elektrozinātnē iegūšanas līdz šim izvēlējās tie Elektronikas, Telekomunikāciju un citu akadēmiskā bakalaura studiju
programmu absolventi, kuri vēlējās iegūt vairāk ar praksi saistītas profesionālās zināšanas, ko diemžēl nenodrošina
akadēmiskās maģistrantūras studiju programmas.
Saskaņā ar 1999. gadā uzsāktā un 2001. gadā pabeigtā pētījumu projekta Career Space rekomendācijām
augstākā izglītība informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozarē ir jāpilnveido atbilstoši darba tirgus
prasībām. Elektronikas nozare arī ietilpst IKT nozaru skaitā un ir viena no Latvijas prioritātēm, tajā novērojama
strauja attīstība, tāpēc darba tirgū ir liels pieprasījums pēc augsti kvalificētiem elektronikas inženieriem.
Elektronikas rūpniecības pārstāvji uzsver, ka sekmīgai nozares attīstībai nepieciešami augsti kvalificēti speciālisti ar
plašām zināšanām ne tikai savā specialitātē, bet arī citās jomās, kā inovāciju menedžmentā, projektu vadīšanā.
Viņiem jābūt labām komunikāciju un komandas darba prasmēm.
Līdz šim 2. līmeņa programmu izvēlējās neliels skaits studentu. Programmas absolventu skaits, kuri aizstāv
inženierprojektu un iegūst inženiera kvalifikāciju, mainās no gada uz gadu, bet pēdējos 5 gados nav bijis lielāks par
6. Šāds absolventu skaits nenodrošina Latvijas elektronikas rūpniecības vajadzības tāpēc jau vairākus gadus notiek
darbs pie studiju programmas satura un realizācijas pilnveidošanas vairāku ESF projektu ietvaros.
ESF projekta "Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas
veicināšanai Latvijā" tika izstrādāta jauna profesionālā bakalaura elektronikas studiju programma, kuras saturs
atbilst jaunajām darba tirgus prasībām nozarē un ietver arī uz inovācijām orientētus studiju priekšmetus. Diemžēl šīs
programmas uzsākšanu kavē nepieciešamība saskaņot tās realizāciju ar Telekomunikāciju akadēmiskā bakalaura
programmu un arī tās eventuālu pārveidošanu par profesionālā bakalaura programmu. Tāpēc tika nolemts iet citu
ceļu un ESF projekta rezultātus ieviest pārveidojot 2. līmeņa profesionālās inženieru studiju programmu par
maģistra profesionālo programmu, kas atbilst arī attīstības stratēģijai Latvijas augstākajā izglītībā un jaunā likuma
projekta „Augstākās izglītības likums” prasībām.
2.2. Programmas uzdevumi un plānotie rezultāti
Studiju rezultātā programmas absolventi iegūs zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas praktisku nozares
uzdevumu risināšanā.
Studiju programma veidota pamatojoties uz Career Space, ABET u.c. starptautiskām rekomendācijām,
Elektronikas inženiera profesijas standarta PS 0255 prasībām un Latvijas normatīvajiem aktiem.
Studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos, patstāvīgajās literatūras
studijās un studiju projektu izstrādes laikā apgūt jaunākos sasniegumus nozares teorijā un praksē, specializēties kādā
no apakšnozarēm, kā arī iegūt zināšanas un prasmes pētniecības darba, jaunrades, projektēšanas, vadībzinību,
pedagoģijas un psiholoģijas jomās.
Studiju programma nodrošina arī zināšanas un prasmes projektu vadīšanā, inovāciju menedžmentā,
komunikāciju un komandas darba prasmes un citas svarīgas prasmes saskaņā ar Career Space rekomendācijām, kas
ļauj profesionāli strādāt nozarē un kontaktēties ar Latvijas un ārzemju speciālistiem.
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2.3. Piedāvājamās izglītības saturs
Studiju programma paredz RTU studentiem, kuri jau ir ieguvuši elektrozinātņu bakalaura grādu, izvēloties
turpināt studijas maģistra profesionālo studiju programmā apgūt šādus studiju priekšmetus par jaunākiem
sasniegumiem nozares teorijā un praksē:
• Radiolīnijas,
• Radioelektronisko sistēmu modelēšana un analīze,
• Mikroprocesoru un mikrokontrolieru lietošana,
• Mobilo sakaru sistēmas,
• Radiouztvērēji,
• Datu pārraides interfeisi un protokoli,
• Televīzijas sistēmas,
• Darba aizsardzības pamati.
Programmas obligāto priekšmetu grupā iekļauti arī pētniecības darba, jaunrades, projektēšanas un vadībzinību
studiju priekšmeti:
• Zinātniski tehniskā informācija un dokumentācija,
• Radiolīnijas (studiju projekts),
• Radiouztvērēji (studiju projekts).
Kā obligātie specializācijas priekšmeti, kas nodrošina specializēšanos šādās jomās: Radiofrekvenču iekārtas un
sistēmas, Datu pārraide, signālu procesori un kontrolieri, Analogo un ciparu shēmu projektēšana paredzēti šādi
priekšmeti:
• Radiofonija,
• Elektroakustika,
• Apsardzes iekārtas un tehnoloģija,
• Radiosignālu ģenerēšanas un formēšanas iekārtas,
• Attēla pārraide,
• Signālprocesoru lietošana,
• Radioelektronisko iekārtu elektromagnētiskā saderība,
• Integrālo shēmu pielietošana radiofonijā un televīzijā,
• Attēlu ciparu pārraides sistēmas,
• Projekta izstrāde un vadīšana,
• Radioelektronisko iekārtu ekspluatācijas pamati,
• Elektronikas tehnoloģijas,
• Elektroniskās komunikācijas,
• Inovāciju menedžments,
• Datoru pielietojums inženieru darbā.
Elektronikas maģistra profesionālajā studiju programmā studentam, veicot mērķtiecīgu izvēli no šiem
obligātās izvēles priekšmetiem 14 KP apjomā, ir iespējama specializēšanos šādās jomās: Radiofrekvenču iekārtas un
sistēmas, Datu pārraide, signālu procesori un kontrolleri, Analogo un ciparu shēmu projektēšana un vēl arī citās
jomās. Studenti varēs brīvi izvēties dažādas šo kursu kombinācijas atbilstoši savām interesēm un vajadzībām.
Atbilstoši specializēšanās virzienam tiek piedāvātas arī prakses vietas uzņēmumos un tēmas maģistra darbam ar
projekta daļu.
Šīs grupas priekšmeti dažādās kombinācijās, kā arī studiju priekšmeti par jaunākiem sasniegumiem nozares
teorijā un praksē, būs noderīgi arī nozares profesionāļu tālākizglītībai, lai pilnveidotu zināšanas un prasmes
attiecīgajās jomās.
Darba tirgū ļoti pieprasīti ir elektronikas inženieri, kuri spētu strādāt par projektu vadītājiem, sistēmu
integratoriem, pārdošanas speciālistiem. Tāpēc studiju programmā iekļauti arī projektu izstrādes un vadīšanas,
inovāciju menedžmenta, pedagoģijas un psiholoģijas kursi. Prakses laikā nozares uzņēmumos jau nāksies izmantot
šīs zināšanas un prasmes darbībā.

2.4. Programmas daļu apjomi un sadalījums
.
A. Obligātie studiju priekšmeti
A.1. Priekšmeti par jaunākiem sasniegumiem nozares teorijā un praksē

26 KP
20 KP
25

A.2. Pētniecības, jaunrades, projektēšanas un vadībzinību studiju priekšmeti
6 KP
B. Obligātās izvēles priekšmeti
B.1. Specializēšanās priekšmeti
B.2. Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti
C. Prakse
D. Valsts pārbaudījumi
-----------------------------------------------

16 KP
14 KP
2 KP
32 KP
26 KP
KOPĀ

100 KP

2.5. Valsts pārbaudījumu īpatnības

Svarīgākie nozares teorijas un prakses, kā arī pētniecības darba, projektēšanas un specializācijas
priekšmeti, kas raksturo studiju programmu ir šādi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radiolīnijas,
Radiolīnijas (studiju projekts),
Radioelektronisko sistēmu modelēšana un analīze,
Mikroprocesoru un mikrokontrolieru lietošana,
Mobilo sakaru sistēmas,
Radiouztvērēji,
Radiouztvērēji (studiju projekts),
Datu pārraides interfeisi un protokoli,
Televīzijas sistēmas,
Radiofonija,
Elektroakustika,
Apsardzes iekārtas un tehnoloģija,
Radiosignālu ģenerēšanas un formēšanas iekārtas,
Attēla pārraide,
Signālprocesoru lietošana,
Radioelektronisko iekārtu elektromagnētiskā saderība,
Integrālo shēmu pielietošana radiofonijā un televīzijā,
Attēlu ciparu pārraides sistēmas,
Radioelektronisko iekārtu ekspluatācijas pamati,
Zinātniski tehniskā informācija un dokumentācija.

Valsts pārbaudījuma ietvaros izstrādātais maģistra darbs satur arī projekta daļu kādas ar elektroniskām
sistēmām saistītas problēmas jomā atbilstoši specializēšanās virzienam. Darba mērķis teorētiskajā daļā ir iemācīt
apkopot dažādās publikācijās pieejamo informāciju, formulēt galvenos rezultātus un problēmas, veikt analīzi un
pētījumus, kā arī noteikt uzdevumus tālākam darbam šajā jomā. Darba projekta daļā paredzēts veikt konkrētas
elektroniskās iekārtas izstrādi, atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, veikt ekonomiskos aprēķinus, kā arī novērtēt
nepieciešamos darba aizsardzības pasākumus ražošanas un ekspluatācijas laikā.
Paredzēta maģistra darba publiska aizstāvēšana. Darbu vērtē komisija, kuras sastāvā ir Elektronikas un
telekomunikāciju fakultātes pasniedzēji, kā arī pārstāvji no elektroniskās rūpniecības uzņēmumiem. Komisijas
sastāvu apstiprina ar RTU Rektora rīkojumu.
3. Svarīgāko priekšmetu pasniegšanu īsteno šādi ETF pasniedzēji un speciālisti no nozares
uzņēmumiem:
Guntars Balodis
Ilmārs Slaidiņš
Vadims Ņikitins
Kārlis Tomariņš
Māris Zeltiņš
Aleksandrs Fiļipovs
Juris Šīrs
Guntars Dziļums
Andris Kamens

Dr. sc.ing., ETF dekāns, Radioiekārtu katedras profesors
Dr. sc.ing. Radioiekārtu katedras vadītājs, profesors
Dr. sc.ing. Radioiekārtu katedras docents
Dr. sc.ing. Radioiekārtu katedras docents
Dr. sc.ing. Radioiekārtu katedras docents
Radioiekārtu katedras docents
SIA ADI, projektu vadītājs, Radioiekārtu katedras lektors
SIA ADI, projektu vadītājs, Radioiekārtu katedras lektors
A/S Hanzas Elektronika dizaina inženieris - izstrādātājs
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Lurenss Zeikats

SIA „Zeikats”, Radioiekārtu katedras lektors

ESF projekta “RTU ETF akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana”,
Nr.2006/0113/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0148/0007 ietvaros no 2006. gada septembra līdz 2007. gada
jūnija mēnesim Radioiekārtu katedras pasniedzēji G. Balodis, G. Dziļums, A. Fiļipovs, I. Slaidiņš, L. Zeikats un M.
Zeltiņš veica stažēšanos dažādās nozares firmās un piedalījās angļu valodas, Matlab, e-studiju un LabView
mācībās.
4.

Struktūrvienības, kas nodrošina svarīgāko sarakstā iekļauto priekšmetu pasniegšanu

RTU ETF Radiolektronikas institūta Radioiekārtu katedra galvenokārt nodrošina programmas priekšmetus
un tie ir pēdējo 2 gadu laikā būtiski pārstrādāti, papildināti un atjaunota laboratoriju bāze.
ESF finansētā projekta „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas
veicināšanai Latvijā’ VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007 ietvaros 12 Elektronikas studiju programmas
mācību kursiem tika izstrādāts e-studiju nodrošinājums un ievietots virtuālajā studiju vidē. No šiem kursiem 7 ir
iekļauti šīs studiju programmas sastāvā. Šī paša projekta ievaros kursiem Radioelektronisko sistēmu modelēšana un
analīze, Elektroakustika un Mikroprocesoru un mikrokontrolieru lietošana ir izstrādāti jauni laboratorijas darbi un
iegādāts atbilstošais aprīkojums.
Arī citos ESF finansētajos projektos tika izstrādāts e-studiju nodrošinājums atsevišķiem mācību
priekšmetiem. No programmas obligātajiem studiju priekšmetiem 70% un no obligātās izvēles priekšmetiem
apmēram 50% ir e-studiju nodrošinājums, kas vēl nepārtraukti tiek papildināts un pilnveidots.
5.

Programmas apgūšanai nepieciešamo laborantu un inženieru skaits un kvalifikācija

Novērtējums izdarīts par tiem obligātajiem un specializācijas mācību priekšmetiem, kuru pasniegšanā ir
iesaistītas Radioiekārtu katedra un Radioelektroniskās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas profesoru grupa.
Vajadzīgi 5 inženieri (augstākā izglītība) un 2 laboranti (vismaz vidējā speciālā izglītība). Laborantu skaits vērtēts
gadījumam, ja katrā kursā studentu skaits nav lielāks par 25.
6.

Programmas apgūšanai nepieciešamā materiālā bāze
6.1. Esošā materiālā bāze

Visus virziena obligātos un izvēles mācību priekšmetus var nodrošināt esošās Radioiekārtu katedras un
Radioelektroniskās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas profesoru grupas specializētās laboratorijas, kā arī
RTU Elektromagnētiskās saderības centra laboratorija, kas atrodas fakultātē un varētu tikt izmantota
Radioelektronisko iekārtu elektromagnētiskā saderības priekšmetā un maģistra darbu izstrādē. Visas laboratorijas ir
pēdējos gados atjaunotas un papildinātas ar jaunu aprīkojumu.
Vienlaicīgi strādājošo studentu darba vietu skaits visās minētajās specializētajās mācību laboratorijās ir no 6
līdz 12, kas ir pietiekami 25 studentu grupai, attiecīgi plānojot nodarbības.
Par ES finansējumu Radioiekārtu katedras laboratorijās 2007. gadā veikts kosmētiskais remonts un tajās daļēji
atjaunots arī aprīkojums. Jau 2007. gadā par ESF un IZM finansēto pētniecības projektu līdzekļiem iegādāti:
• R&S spektra analizators FSL6 – 1 gab.
• Barošanas avoti EL 302D – 6 gab.
• Agilent firmas osciloskopi – 3 gab.
• Serveris virtuālajai laboratorijai – 1 gab.
• Speciālais aprīkojums virtuālajai laboratorijai uz National Instruments LabView bāzes
• Darbstacijas PC ar GPIB interfeisa karti – 4 gab.
• Specializētais programnodrošinājums LabVIEW Professional Development System 8.2 Accademic edition
50 licences
• Digitālais Funkciju ģenerators Tektronix AFG3021B – 4 gab.
• Digitālais Osciloskops Tektronix TDS 2004B – 4 gab.
• Spektra analizators Agilent N9320A – 1 gab.
• Barošanas bloks ar GPIB vadību Agilent E3646A – 1 gab.
• Barošanas bloks PeakTech 6035D – 7 gab.
• Multimetrrs GWinstek GDM-396 – 4 gab.
• Maketēšanas komplekts laboratorijas darbiem Flite Electronics IDL-160 – 4 gab.
• Kontroliera MSP430F4168 maketi un atbilstošu programmatūru – 8 gab.
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ESF finansētā projekta „Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas
veicināšanai Latvijā’ VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0107/0007 ietvaros ir iegādāts aprīkojums laboratorijām:
• Personālie datori un MATLAB/SIMULINK programmnodrošinājums – 12 gab.
• Tektronix TDS 2004B osciloskopi – 5 gab.
• Texas Instruments mikrokontroleru izstrādes moduļi MSP-EXP430FG4618 – 12 gab.
ESF projektā “Elektronikas augstākās izglītības attīstība reģionos ar tālmācības metodēm” izstrādāts e-studiju
nodrošinājums vairākos studiju priekšmetos un no attāluma vadāmi laboratorijas darbi, kas ļaus paaugstināt studiju
procesa kvalitāti.
Lai radītu iespēju strādājošiem un studentiem RTU filiālēs virtuāli iesaistīties profesoru lekcijās Rīgā, kā arī pēc
vajadzības atkārtoti noskatīties lekciju videoierakstus, tika realizēts projekts "RTU inženierzinātņu studiju
programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošana ar moderniem IKT risinājumiem". Šī projekta
ietvaros ir izveidota videokonferenču sistēma un izstrādāts studiju nodrošinājums atsevišķiem priekšmetiem.
Videokonferenču sistēma varētu tikt efektīvi izmantota tālākizglītības vajadzībām arī šīs studiju programmas
ietvaros.
6.2. Vispārējs vērtējums
Radioiekārtu katedras un Radioelektroniskās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas profesoru grupas
pasniedzēju sastāvs un laboratoriju aprīkojums atļauj sagatavot profesionālos maģistrus Elektronikas programmā.
Saskaņā ar RTU saņemto valsts budžeta finansējuma apjomu programmas EGJ0 Elektronika izmaksām uz
vienu studentu gadā jāiekļaujas 3000 Ls robežās.

Radioelektronikas institūta direktors

A. Gulbis
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