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1. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Doktora studiju programmas "Telemātika un loģistika" mērķis ir sabiedrības vajadzību
apmierināšana pēc augstākās kvalifikācijas speciālistiem transporta, loģistikas un transporta
telemātikas jomā, kuri spējīgi patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus; īstenot atbilstoša profila
speciālistu sagatavošanu augstākajās mācību iestādēs un uz zinātniski pamatotu risinājumu bāzes
veikt praktisku tautsaimniecisku uzdevumu risināšanu.

Doktora studiju programmas " Telemātika un loģistika " uzdevumi ir:
• jaunāko pētījumu metožu apgūšana transporta zinātnē un to pielietošana praksē;
• patstāvīga radoša zinātniski pētnieciska darba izpilde konkrētajā zināšanu jomā pēc
individuālā studiju plāna;
• padziļināta transporta un satiksmes zinātnes teorētisko disciplīnu apguve;
• promocijas eksāmenu nokārtošana;
• lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja darba pieredzes pamatu apgūšana;
• patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde, iegūstot zinātniski oriģinālus un praksē
pārbaudītus rezultātus;
• zinātnisko rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos
(izdevumos);
• piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās konferencēs, semināros;
• studiju procesa nodrošinājums ar kvalificētiem mācību spēkiem.
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2. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĒŠANA
2.1. Doktora studiju programmas struktūra
Studiju programma tiek realizēta Transporta un sakaru institūtā. Studiju programmai ir
inovatīvs starpnozaru raksturs.
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Augstākā izglītība (maģistra grāds inženierzinātnēs,
datorzinātnēs, ekonomikā vai vadībzinātnēs).
Izņēmuma kārtā doktorantūrā var uzņemt arī citu radniecīgu nozaru maģistra grādu vai tam
pielīdzinātā akadēmiskā grāda ieguvušos, ja viņiem ir darba pieredze telemātikas un loģistikas
jomā.
Tiek dota iespēja pilna laika (klātienes) un nepilna laika (neklātienes) studijām. Nepilna
laika studijas no pilna laika studijām atšķiras tikai ar kalendāro plānu un apmācības ilgumu.
Pilna laika (klātnes) studijas paredzētas - 3 gadi, nepilna laika (neklātienes) studijaspalielinās par vienu gadu.
Piešķiramais zinātniskais grāds – inženierzinātņu doktors.
Studiju programma satur obligātos studiju priekšmetus un izvēlētā virziena studiju
priekšmetus. Informācija sniegta 2.1. tabulā.
2.1.tabula

Grupu nosaukums
Obligātie studiju priekšmeti (A daļa)
Specializācijas (brīvās izvēles) studiju priekšmeti
(B daļa)
Zinātnisko publikāciju un referātu gatavošana un
piedalīšanās konferencēs (C daļa)
Pedagoģiskais un mācību metodiskais darbs (D daļa)
Doktora darba izstrāde (E daļa)

KOPĀ:

Kredītpunktu skaits
Apjoms
Apjoms
LR
ECTS
%
kredītpunktos kredītpunktos
20
30
16.66
20

30

16.66

14

21

11.68

6
60
120

9
90
180

5
50
100

Specializācijas izvēles priekšmeti tiek pieskaitīti pie ierobežotas izvēles priekšmetiem, jo to
izvēli no piedāvātā priekšmetu klāsta nosaka doktoranta zinātniskais vadītājs, vadoties no
virziena, kādā zinātnisko darbu veic doktorants. Katra doktoranta individuāli veicamos darbus
nosaka individuālais plāns. Šī plāna obligāta sastāvdaļa ir pedagoģiskais darbs, kā arī zinātnisko
publikāciju / referātu gatavošana un piedalīšanās starptautiskās konferencēs.
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2.2. Doktora studiju programmas struktūras izmaiņas pašnovērtējuma periodā
2.2.1. Kredītpunktu izmaiņas
Esošajos studiju priekšmetos kredītpunktu apjoms 2002.-2008. gados netika mainīts.
Atbilstoši nozares attīstības tendencēm programmas kursu saturs modernizēts apmēram
20% apmērā.
2.2.2. Izmaiņas studiju priekšmetos
Informācija sniegta 2.2. tabulā.
2.2. tabula
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Studiju priekšmeta
Studiju priekšmeta
kods
nosaukums
D-01-019
Intelektuālās sistēmas
Matemātiskās metodes un modeļi
D-01-001
loģistiskajos pētījumos
D-01-010
Augstskolas pedagoģija
D-01-009
Eksperimentu plānošana
Biznesa procesu modelēšana
D-01-022

6.

D-01-011

7.

D-01-223

8.

D-01-030

9.

D-01-129

10.

D-01-015

Izmaiņas

Kredītpunktu
skaits
4

Pārcelts uz B daļu
Pārcelts uz A daļu

4

Mainīts nosaukums (B)
Iekļauts programmā (B)
Iekļauts programmā
(B)
Informatīvas sistēmas transportā Iekļauts programmā (B)
Katedras tematikas zinātniskais Iekļauts programmā (B)
seminārs
Haosa teorija un sinerģētika
Izslēgts no programmas
(B)
Lielo sistēmu pašorganizācija
Izslēgts no programmas
(B)
Ekspertsistēmas
Izslēgts no programmas
(B)

4
4
4
4
4
4
4
4

Studiju programmas varianti sniegti 1. pielikumā, studiju priekšmetu apraksti –
9.pielikumā.
2.3. Doktora studiju programmas salīdzinājums
2.3.1. Salīdzinājums ar Latvijas augstskolu līdzīgām studiju programmām
Informācija sniegta 2.3. tabulā.
2.3. tabula
Augstskolas nosaukums
Transporta un sakaru
institūts

Studiju programmas
nosaukums
Telemātika un loģistika

Kr.p.
skaits

Sadalījums blokos (%)
A

B

C

D

E

20

20

14

6

60

120

15

15

6

6

102

144

24

12

8

(8)

100

144

(http://www.tsi.lv/)

Rīgas tehniskā
universitāte

Transports

(http://www.rtu.lv )

Latvijas Universitāte
(http://www.lu.lv )

Datorzinātņu doktora
studiju programma
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Piemēram, 2.4. tabulā ir sniegts dažu studiju priekšmetu salīdzinājums TSI un RTU
studiju programmās.
2.4.tabula
Transporta un sakaru institūts
(Telemātika un loģistika)
Studiju priekšmeta
KredītBloks
nosaukums
punkti
Zinātnisko pētījumu
A
2
metodoloģija
Matemātiskas metodes un
A
4
modeļi loģistiskajos
pētījumos

Rīgas tehniskā universitāte (Transports)
Bloks
A
A

A

Skaitliskās metodes

4

A

A

Sistēmu modelēšana

4

B

B

Biznesa procesu modelēšana
Informācijas sistēmas
transportā
Globālas navigācijas
sistēmas

4

B
B
B

Transporta loģistika

2

Studiju priekšmeta
nosaukums
Zinātniskā eksperimenta
plānošana un apstrāde
Aviācijas transporta
tehniskās ekspluatācijas
matemātiskais pamatojums
Datormatemātika gaisa
transporta uzdevumos
Siltumdzinēju
raksturlielumu modelēšana
un aprēķini

Kredītpunkti
5
5
5
10

B

Aviācijas standarti un
lidojumu noteikumi

5

B

Lidojumu drošības
nodrošināšanas aktīvās
metodes

10

2
4

2.3.2. Salīdzinājums ar Eiropas Savienības un pasaules augstskolu līdzīgām studiju
programmām
Informācija par salīdzinātajām studiju programmām sniegta 2.5. tabulā.
2.5. tabula
Augstskolas nosaukums
The Nortwestern University (USA)
The University of British Columbia
(Canada)
The University of Newcastle (Australia)
Ireland National Institute of Transport and
Logistics (Ireland)
The University of Leeds (UK)
The University of Westminster (UK)
Cranfield University (UK)
Chalmers
(Sweden)

University

of

Technologies

Iegūstamais
grāds

Doktora programmu nosaukums

Ph.D
Ph.D

Transportation
Transportation and Logistics

Dr.Sc.
Ph.D

Transportation Planing and Policy
Transport and Logistics

Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.

Transport Planing
Transport Planing and Management
Transportation Management and
Logistics
Management of Transportation

Dr.Sc.
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Pamata transporta kursi visu universitāšu programmās ir vieni un tie paši (ar nelielām
variācijām nosaukumos). Dažādu universitāšu programmām ir dažādi apakšvirzieni - atkarībā no
attiecīgās universitātes akadēmiskā personāla specializācijas (un, acīmredzot, arī atkarībā no
attiecīgā reģiona darba tirgus).
Tā, piemēram, Chalmers University of Technologies studiju programmā uzsvars ir likts
uz intelektuālo sistēmu projektēšanu, kas neapšaubāmi ir saistīts ar Zviedrijas darba tirgu.

Salīdzinot TSI studiju programmu ar The University of British Columbia, konstatējam,
ka pēdējā Dr.Sc. programmā ir ietverti 2 varianti: 3 gadu pilna laika un 4 gadu nepilna laika
klātienes programmas. Atšķirībā no TSI The University of British Columbia nav visiem
doktorantiem obligāto teorētisko kursu, ir lielāka elastība - individuāli nosaka katra doktoranta
studiju plānu, bet studiju kursu apguvei jāatbilst 6 mēnešu darbam. Doktoranta vadīšanai var būt
nozīmēti vairāki zinātniskie vadītāji. Doktorantiem jāsagatavo vismaz viens lekciju kurss. Ir
skaidri noteiktas Universitātes tiesības pārtraukt doktoranta studijas, ja netiek izpildīts plāns.

Cranfield University doktorantiem nav obligāto teorētisko kursu, viss tiek virzīts uz
disertācijas izstrādi. Nav arī starpeksāmenu un eksāmena specialitātē. Jāsecina, ka TSI studiju
ietvaros paredz lielāku kontroli. Cranfield University pirms aizstāvēšanas (promocijas) neprasa 5
publikācijas starptautiski atzītos izdevumos, kā tas ir Latvijā. Toties pēc aizstāvēšanas Anglijā
tiek publicēta monogrāfija par disertācijas būtību. Jāatzīst, ka šinī aspektā TSI prasības ir stipri
augstākas.

The Nortwestern University doktora studiju programma ir apstiprināta 60 kredītpunktu
apjomā 4 gadiem. Tas ir ievērojami mazāk salīdzinot ar TSI 120 kredītpunktiem. Doktora
studijām nav vispārobligātas programmas, katrs doktorants kopā ar vadītāju plānu sastāda
individuāli.
Tuvas pēc sava satura un specializācijas mums ir University of Westminster, The
University of Newcastle, Ireland National Institute of Transport and Logistics un The University
of Leeds programmas. Šajās programmās, tāpat kā TSI programmā, liels uzsvars tiek likts uz
sistēmu analīzi un modelēšanu, uz objektorientētajām sistēmu uzbūves metodēm.

Kopumā jāsecina, ka piedāvātā Transporta un sakaru institūta doktora studiju programma
pēc sava statusa, apjoma un izvēles iespējām pilnībā atbilst Rietumu universitāšu tipiskām
doktoru programmām šajā jomā. Daļēji tas ir saistīts arī ar to, ka visās šajās programmās pamatā
tiek izmantotas vienas un tās pašas mācību grāmatas.
7

2.4. Doktora studiju programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem
Doktora studiju programma pilnībā atbilsts TSI mērķiem un uzdevumiem, kas noteikti TSI
Satversmē (9. pants -TSI galvenie mērķi un 10. pants -TSI uzdevumi).
2.5. Doktora studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Augstas studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs fakultātes uzdevums, kura
atrisināšana nodrošina TSI absolventu augstu konkurētspēju darba tirgū.
Konceptuāli šī uzdevuma risinājums balstīts uz visu studijas procesa dalībnieku
(administrācijas, mācību spēku un studentu) savstarpējas un reālas ieinteresētības principa
realizāciju šī procesa pilnveidošanā un augstu rezultātu sasniegšanā.
•

Studiju procesa plānošana
Nodarbību saraksta sastādīšanas posmā tiek nodrošināta mācāmo studiju priekšmetu

pēctecība saskaņā ar priekšmetu metodiskajiem plāniem. Šajā studiju procesa plānošanas posmā
fakultātes dekāns kontrolē metodisko plānu un citas mācību metodiskās dokumentācijas
atbilstību

apstiprinātajām

studiju

programmām.

Visa

metodiskā

dokumentācija

TSI

studējošajiem un darbiniekiem ir pieejama Internet iekšējā saitā – TSI-Intra (intra.tsi.lv/root/).
•

Kontrole
Studiju procesa kontrolei un tā efektivitātes paaugstināšanai, katra semestra sākumā

studējošajiem, vienlaikus ar nodarbību un eksāmenu sarakstu, tiek izsniegti patstāvīgo darbu
grafiki. Studiju procesa kvalitātes un studiju programmas realizācijas kontrole tiek īstenota
nodarbību apmeklētības, kārtējās sekmības stāvokļa un akadēmisko parādu likvidēšanas,
nodarbību satura atbilstības apstiprinātajiem metodiskajiem plāniem (pēc ierakstiem grupu
žurnālos) monitoringa veidā. Ir paredzēta nodarbību saraksta ievērošanas, semestra studiju plāna
un studiju programmas izpildes kontrole, kā arī nodarbību metodiskā nodrošinājuma kontrole,
studentu sekmības pārbaude, atklāto nodarbību organizēšana. Nepieciešamā informācija par
kontroli TSI studējošajiem un darbiniekiem ir pieejama Internet iekšējā saitā – TSI-Intra
(intra.tsi.lv/root/).
1. sadaļā minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta doktorantu ikgadējās atestācijas
laikā, atskaitē Transporta un loģistikas nozares zinātniskajos semināros, kur tiek pieņemts speciāls
lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai.
•

Lēmumu analīze un pieņemšana
Pamatojoties uz nodarbību kontrolapmeklējumu rezultātu un gala pārbaudījumu komisiju

darba analīzi, studējošo anonīmo aptauju analīzi par apmācības saturu un kvalitāti (anketēšanas
veidā), studiju procesa plānošanu un organizēšanu, tiek atklāti šī procesa panākumi, trūkumi un
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nepilnības, ko izmanto studiju satura un apmācības metodikas koriģēšanai, citu augstskolas
darbības jomu uzlabošanai.
Visos studiju procesa plānošanas un realizācijas posmos tiek nodrošināta šī procesa
dalībnieku demokrātiska līdzdalība:
• mācību spēku, mācību palīgpersonāla un studējošo-darbojoties Akadēmiskajā sapulcē;
• mācību spēku – ar katedru, fakultātes Domes, institūta Senāta līdzdalību;
• studējošajiem – ar anketēšanas palīdzību, ar studentu pašpārvaldes studiju komisiju un
Senāta līdzdalību.
Visa studiju procesa kvalitātes līmeņa celšanas pasākumu efektivitāti analizē semestra
(akadēmiskā gada) noslēgumā Senāta Mācību metodiskās komisijas un vadības sēdē.
Pamatojoties uz šo analīzi, tiek izstrādāts konkrēts pasākumu plāns nākamajam akadēmiskajam
gadam un tālākajai perspektīvai.
Studiju programmas efektivitāte un aktualitāte tiek vērtēta ikgadējā studiju programmas
pašnovērtējuma gaitā. Pašnovērtējuma rezultāti tiek apspriesti TSI Senāta Mācību metodiskās
komisijas sēdē un apstiprināti TSI Senātā.
Studiju programmu vadības procesus kontrolē augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēma
(apstiprināta ar 08.01.2004. rīkojumu Nr.01/4-V). Izglītības pakalpojumu izstrādes rokasgrāmatā
aprakstīti studiju programmu izstrādes un apstiprināšanas procesi, to aktualitātes periodiskās
pārbaudes un nepieciešamo izmaiņu veikšanas procesi. Kvalitātes pārvaldības sistēmas procesu
efektivitāte ik gadu tiek pārbaudīta iekšējā audita laikā. Iekšējā audita rezultāti tiek apspriesti
vadības, fakultāšu un katedru sēdēs. Augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēmas detalizēts
raksturojums sniegts Kvalitātes rokasgrāmatā ( sk. 8. pielikumu).
Katru semestri tiek veikta studējošo anketēšana, anketās tiek uzdoti jautājumi, kas ietver
institūta zinātnisko, mācību metodisko un saimniecisko darbību. Pēc tam tiek veikta anketēšanas
rezultātu statistiskā apstrāde un pārskata veidošana. Pārskati tiek izmantoti augstskolas visu
darbības jomu uzlabošanai katedru, fakultātes un visas augstskolas līmenī kopumā
(sk. 2. pielikumu).
Pedagoģiskā darba iemaņu un pieredzes gūšanai visi studiju programmas doktoranti ir
iesaistīti mācību procesā, lasot atsevišķas lekcijas bakalaura studiju studentiem, vadot
laboratorijas un praktiskos darbus, pārbaudot un vērtējot studiju un eksāmenu darbus.
Ik gadu doktoranti uzstājas ar referātu savā zinātnisko pētījumu tematā TSI zinātniski
praktiskās un mācību metodiskās konferences „Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē” speciālā
sekcijā „Telemātika un loģistika”.
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3. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
3.1. Izmantoto vērtēšanas metožu apraksts, izvēles pamatojums:

Studējošo zināšanas tiek vērtētas pēc 10-ballu sistēmas saskaņā ar LR Izglītības un
zinātnes ministrijas 14.04.1998. rīkojumu Nr. 208 un MK 03.01.2002. noteikumu Nr.2 II.punkta
6.apakšpunktu.
Zināšanu vērtējuma objektivitāti nodrošina šādu pasākumu realizēšana:
•

eksāmenu un ieskaišu rakstiskā veidā un mutvārdos, kombinēšana;

•

ieskaišu novērtējums ar atzīmi;

•

eksperimentālie darbi un projektu aizstāvēšana;

•

studiju darba rezultātu publiska aizstāvēšana (semināri un konferences);

•

ārējo uzņēmumu un organizāciju pārstāvju iekļaušana gala pārbaudījumu komisiju
sastāvā.

3.2. Rezultātu analīze
TSI doktora studijas organizē Doktorantūras studiju padome šādā sastāvā: prof. Igors
Kabaškins (priekšsēdētājs), prof. Jevgeņijs Kopitovs, prof. Aleksandrs Grakovskis, prof. Irina
Jackiva un prof. Aleksandrs Medvedevs.
TSI doktora studiju programmu sekmīgi absolvējušie doktoranti iegūst tiesības aizstāvēt
promocijas darbu promocijas padomē, iegūstot inženierzinātņu doktora (Dr.sc.inž.) zinātnisko
grādu. Promocijas nosacījumi ir definēti Nolikumā par promocijas kārtību un kritērijiem.
Programma paredz, ka doktorants jau ar pirmo studiju gadu vienlaicīgi ar teorētisko kursu
un praktisko iemaņu apguvi uzsāk promocijas darba izstrādāšanu. Tādējādi pilna laika studijās
promocijas darba izstrādāšana ilgst 3 gadus, nepilna laika studijās - 4 gadus.
Doktorants, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju, ņemot vērā apakšnozares
profesora ieteikumus, izstrādā studiju individuālo plānu.
Studiju nozares programmas apguvi kontrolē doktorantūras padome, programmas
direktors, apakšnozares profesors un darba zinātniskais vadītājs.
Profesors regulāri pārbauda studiju gaitas atbilstību plānam un studiju gada beigās,
atbilstoši TSI doktorantūras izstrādātajām prasībām, sniedz informāciju programmas direktoram.
Par studiju un pētniecības darba rezultātiem doktorants vienu reizi gadā atskaitās
Transporta un loģistikas zinātnes nozares zinātniskajos semināros, konferencēs, kur tiek
pieņemts speciāls lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai. Seminārus
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un konferences organizē doktorantūras padome. Pēc doktoranta uzstāšanās un diskusijas
doktorantūras padome lemj par doktoranta studiju sekmēm un studiju turpināšanu.
Galīgo lēmumu par teorētisko kursu apguves apjomu, atbilstību doktora studiju
programmas prasībām un rezultātu kvalitāti pieņem doktorantūras padome, pieaicinot zinātnisko
vadītāju.
Doktorantūrai beidzoties, doktorantūras padomes organizētā seminārā tiek izvērtēti un
apspriesti studiju un pētnieciskā darba rezultāti, par ko tiek pieņemts lēmums ar ieteikumu virzīt
darbu uz aizstāvēšanu vai turpināt tā pilnveidošanu.
Pēc doktora studiju pabeigšanas TSI Doktorantūras daļa, vadoties no ierakstiem
doktoranta individuālajā studiju kartē, izsniedz doktorantūras beigšanas apliecību (14.pielikums).
Obligāts priekšnoteikums apliecības izsniegšanai ir pozitīvs vērtējums par promocijas darba
izstrādes pabeigšanu.
Lai pielaistu pie promocijas darba aizstāvēšanas, doktorantam jānokārto promocijas
eksāmeni apakšnozarē un svešvalodā.
Promocijas eksāmens apakšnozarē ir integrēts doktora studiju nobeiguma posms.
Promocijas eksāmena programmu apakšnozarē izstrādā doktorantūras padome.
Promocijas eksāmena programmu svešvalodā izstrādā TSI lingvistikas katedra.
Promocijas eksāmenu apakšnozarē pieņem doktorantūras studiju padomes izveidotā
eksāmenu komisija, kuru apstiprina ar Rektora rīkojumu. Tās sastāvā ietilpst 3-5 apakšnozares
speciālisti.
Eksāmeni TSI doktorantūrā notiek mutvārdos pie habilitācijas padomes priekšsēdētāja
apstiprinātas komisijas, kuras sastāvā ir jābūt trim zinātņu doktoriem.
Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baļļu sistēmā vai ieskaite.
Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.

Studiju programmas apguves galvenie pārbaudes veidi ir eksāmeni un diferencētas
ieskaites – rakstiskā vai mutiskā veidā pēc studiju priekšmeta apguves. Pārbaudes veidu nosaka
saskaņā ar studiju programmu. Zināšanu pārbaudes veida (rakstiskā, mutiskā) izvēle ir atkarīga
no apmācāmā studiju priekšmeta specifikas un docētāja individuālās pieejas studējošā zināšanu
vērtēšanai. Lielākā zināšanu kontroles daļa notiek rakstiskā veidā. Zināšanu pārbaudi realizē
docētājs, kas vada nodarbību, bet pēc augstākstāvošu amatpersonu norīkojuma, pārbaudē var
iesaistīt katedras vadītāju un citus katedras docētājus. Ar konkrētā studiju priekšmeta apjomu,
prasībām, zināšanu pārbaudes veidiem un formām docētājs studējošo iepazīstina pirmajā
nodarbībā.
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Studiju programmas katrā priekšmetā paredzēta pārbaude, kas tiek realizēta semestra
laikā, t.i. kontroldarbi, patstāvīgie darbi, eksperimentālie darbi un citi darbi. Tekošās pārbaudes
apjomu nosaka atbilstoši studiju programmas konkrētajam studiju priekšmetam. Darbu
nodošanas termiņus nosaka semestra studiju plāna grafiks, atbilstoši studiju programmas apguves
gadam.
Gala vērtējums programmas atsevišķos studiju priekšmetos tiek noteikts pēc tekošās
kontroles rezultātiem, studējošā aktivitātes lekciju laikā, semināros, praktiskajās nodarbībās un
ieskaites/eksāmena vērtējuma.
Studējošā attieksme attiecībā uz apgūstamajiem studiju priekšmetiem tiek novērtēta katru
semestri, veicot anonīmu anketēšanu par apmācības kvalitāti. Anketas jautājumi sniedz iespēju
novērtēt sekojošus aspektus: lekciju pieejamību un saturu, docētāju kompetenci un personīgās
īpašības, prasību līmeni, iespēju apmeklēt konsultācijas ārpus mācību laika utt.
Gala rezultāti tiek apspriesti attiecīgo katedru sēdēs, metodiskās un administratīvās
sanāksmēs. Pēc to apspriešanas, tiek izstrādāti pasākumi, kas vērsti uz apmācības procesa
pilnveidošanu.
Mūsdienās apgūtās programmas visi gala pārbaudījumu līmeņi tiek vērtēti pēc 10 ballu
vērtējuma sistēmas, zemākais pozitīvais vērtējums ir “4 (gandrīz viduvēji)”.
Studējošo sekmība tiek regulāri analizēta un apspriesta sanāksmēs, metodiskajās
konferencēs, utt.
Studiju kvalitāte tiek nodrošināta atbilstoši Kvalitātes rokasgrāmatai (sk. 8. pielikumā).
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4. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
4.1. Izmantotās studiju metodes un formas
Studiju programmā tiek izmantotas apmācības metodes – lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, eksperimentālie darbi, „prāta vētra”, individuālais un grupu darbs.
Doktorantiem nodrošināta palīdzība mācībās konsultāciju veidā. Katram docētājam
obligāti ir ieplānotas - ne mazāk, kā 2 konsultāciju stundas nedēļā, šīs konsultācijas ir iekļautas
elektroniskajā nodarbību sarakstā un ir pieejamas studentiem.
Augstskolā izstrādāta un ieviesta 2-līmeņu studiju apmaksas sistēmu, kura stimulē
studējošos nokārtot sesiju savlaicīgi. Labākajiem studējošajiem tiek piešķirtas studiju maksas
atlaides vai bezmaksas studiju vietas. Lai paaugstinātu studējošu motivāciju, tiek izmantotas arī
tikšanās ar darba devējiem un absolventiem. Reizi gadā augstskolā tiek rīkotas Karjeras dienas.
Aizvadītajā laika posmā, modernizēta un būtiski paplašināta doktorantu apmācība,
izmantojot pieeju e-apmācības videi un izstrādājot jaunus e-kursus. Doktorantu aptaujas liecina,
ka e-apmācības iespējas tiek augsti novērtētas.

4.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Visi vadošie augstskolas docētāji, kuri intensīvi piedalās zinātniskajos pētījumos, plaši
pielieto iegūtos zinātniskos rezultātus studiju procesā: gatavojoties lekcijām, izstrādājot kursa
darbu un gala pārbaudījuma darbu tematiku. Laboratorijas iekārtas un programmatūra, kas
iegādāta zinātnisko pētījumu vajadzībām, pēc projektu beigām tiek nodotas mācību
laboratorijām. TSI izveidota speciāla lietojumprogrammas līdzekļu laboratorija, individuālam
darbam projektos. Laboratorijas iespējas aktīvi izmanto studējošie kvalifikācijas darba izstrādē,
kā arī tā tiek izmantota augstskolas maģistrantu un doktorantu vajadzībām. Visos zinātniskajos
projektos piedalās doktoranti. Kā piemēru studējošo līdzdalībai konkursos un projektos pēdējā
gada laikā varam minēt projektu Dienvidu tilta mezgla modelēšanā pēc Rīgas domes un
kompānijas „Tilts” pasūtījuma, kuru veica 2. kursa studējošie un TSI doktoranti J. Jurševiča un
M. Savrasovs profesores I. Jackivas vadībā.
Doktoranta A.Berežnoja darbs (vadītājs I.Kabaškins), kurš veltīts pilsētas transporta
sistēmas optimizācijai, ieņēma pirmo vietu Rīgas Domes atklātā starptautiskā konkursā „Par
labāko doktorantu, maģistrantu, studentu un skolēnu pētniecisko darbu, saistītu ar Rīgas pilsētas
satiksmes problēmēm.”
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Doktorantu zinātniskie darbi regulāri tiek publicēti atsevišķā rakstu krājumā, daļa no
doktorantu rakstu krājumiem tiek izdoti kopīgi ar ārvalstu partneraugstskolām. TSI docētāju
zinātniskās publikācijas par pēdējo 2008.gadu sniegtas 6. pielikumā.
Institūts aktīvi piedalās starptautiskos un nacionālos zinātniskajos projektos, projektu
saraksts par pēdējiem 5 gadiem sniegts 14.pielikumā. No tiem:
•

28 Eiropas attīstības projekti;

•

4 Latvijas nacionālie projekti;

•

10 Rīgas pilsētas projekti;

4.2.1. Zinātnisko konferenču organizēšana
TSI katru gadu uz savas bāzes organizē daudz zinātniskās un mācību metodiskās
konferences, no kurām, galvenās ir sekojošas:
Ikgadējās starptautiskās konferences:
1. International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and
Communication”. 2000-2009, TSI, Riga, Latvia;
2. Conference “Research and Technology – Step into the Future”. 2002-2009, TSI, Riga,
Latvia (divas reizes gadā – aprīlī un decembrī);
3. International Conference „TransBaltica”. 2000-2008, TSI, Riga, Latvia;
4. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu
izglītības problēmas” 2004.-2009. TSI, Rīga, Latvija.
Starptautiskās konferences:
5.

The International Symposium on Stochastic Models in Reliability, Safety, Security
and Logistics (SMRSSL'05). 16-18 February 2005, Beer Sheva, Israel;

6. The International Conference „Innovative Vocational Education and Training in the
Transport Area- IVETTA”. 25 February 2005, TSI, Riga, Latvia;
7. International Workshop of Word Bank on Public-Private Partnership (PPP) in
Transport, 6-8 March 2007, TSI, Riga, Latvia.
8. The International Conference "State and Prospects of Aviation Specialists Training".
1-5 July 2008.
9. The International Conference “Modelling of Business, Industrial and Transport
Systems”. 7-10 May 2008.
10. World Bank Regional Workshop on Public-Private Partnerships in Roads and the
Current Global Financial Crisis. May 11, 2009
Institūta darbinieki aktīvi piedalās starptautiskās konferencēs Latvijā un ārzemēs.
12. pielikumā sniegts konferenču saraksts, kurās piedalījušies TSI darbinieki 2008.gadā.
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4.2.2. Inovācijas darbība
TSI ir divu inovatīvu klasteru Latvijā līdzdibinātāji:
•

Transporta un loģistikas nozares klasters;

•

Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasters.

TSI aktīvi īsteno inovācijas darbību reģionālās attīstības aspektā ar izveidotā Daugavpils
Akadēmiskā parka instrumentu palīdzību:
•

pabeigta Akadēmiskā parka pirmās kārtas ēku kompleksa celtniecība.

•

uz Akadēmiskā parka bāzes organizētas izveidotā Daugavpils Investoru kluba sēdes.

•

TSI Akadēmiskajā parkā īstenotā inovācijas darbība guvusi augstu novērtējumu.
Latvijas Darba devēju konfederācija pirmoreiz nodibināja īpašu gada balvu „Par
inovācijām uzņēmējdarbībā”. Par vienu no šīs balvas ieguvējiem kļuva Daugavpils
Akadēmiskais parks.

4.2.3. Piedalīšanās starptautisko komisiju darbā
TSI zinātnieki piedalās dažādu starptautisku komiteju darbā:
Igors Kabaškins – Eiropas sadarbības komisija zinātnisko un pielietojamo tehnisko
pētījumu jomā – Transporta tehniskās komitejas loceklis (Member of the COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) Technical Committee on Transport);
Jevgeņijs Kopitovs un Igors Kabaškins – Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas un Eiropas Transporta ministru Komisijas Apvienotās transporta zinātniskās
komitejas locekļi (Members of Joint OECD/ECMT Transport Research Committee. OECD –
Organisation for Economic Co-operation and Development, ECMT – European Commission for
Ministers of Transport);
Igors Kabaškins – Latvian Member of the Transport Committee of the 7th European
Framework Programme.
4.2.4. Zinātniski tehnisko žurnālu izdošana
TSI izdod starptautiski citējamos žurnālus:
1. Transport and
Telecommunication

ISSN 1407-6160

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia

2. Computer Modelling and
New Technologies
3. Journal of Air
Transportation

ISSN 1407-5806

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia
TTI, Latvia
University of Nebraska at Omaha, USA

ISSN 1544-6980
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Jaunajiem pētniekiem tiek izdots žurnāls:
1. Research and Technology – ISSN 1691-2853
Step into the Future

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia

4.3. Sadarbība ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām
Institūts aktīvi sadarbojas Latvijas un ārzemju zinātniskajām institūcijām. Pēdējo trīs
gadu laikā līgumi par zinātnisko sadarbību noslēgti ar 34 organizācijām no 15 valstīm
(13.pielikums).

4.4. Doktorantu mobilitāte
Transporta un sakaru institūtam ir noslēgts sadarbības līgumi par doktorantu apmaiņu ar
Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation, Magdeburga, Vācija, un ar Viļņas
Gedeminas tehnisko universitāti.
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5. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS
NOVĒRTĒJUMS
5.1. Doktora studiju programmas atbilstība augstākās izglītības standartam
Programma sniedz iespēju pilna laika (klātienes) studijām un nepilna laika (neklātienes)
studijām. Nepilna laika studijas atšķiras no pilna laika studijām tikai ar kalendāro plānu.
Kopējais studiju ilgums ir:
-

3 gadi – pilna laika studijas;

-

4 gadi – nepilna laika studijas.

Doktora zinātnisko grādu piešķir par promocijas darbu - sevišķi nozīmīgu, oriģinālu,
patstāvīgi veiktu zinātniskās kvalifikācijas darbu, kas vērtējams kā būtisks ieguldījums transporta
un loģistikas zinātnes attīstībā.
Promocijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību nosaka LR Ministru kabineta
noteikumi Nr. 1001, izdoti 27.12.2005., Rīgā.

5.2. Transporta un IKT nozares attīstība Latvijā
Transports, kā viena no galvenajām Latvijas ekonomikas nozarēm, ir prioritārs virziens.
Par to liecina zinātnes un izglītības attīstības nacionālās koncepcijas, Latvijas Nacionālais
attīstības plāns 2007. – 2013.g., Satiksmes ministrijas darbības stratēģija 2007.–2009. gadam
(Ministru kabineta 2006.gada 6.jūlija rīkojums Nr.507), Ceļu satiksmes drošības programma
2007. – 2013.g.
Latvijas nacionālais attīstības plāna 2007.– 2013.g. norādīts, ka vienlaikus ar efektīvu
tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm ir jārada labvēlīgi priekšnosacījumi uz iekšējo intelektuālo
resursu izmantošanu vērstai (endogenai) inovatīvai attīstībai. Uzlabojama Latvijā radītā
intelektuālā īpašuma (izgudrojumu, tehnoloģiju, produktu) izmantošana ekonomikā un
atbalstāma tā radīšana Latvijas uzņēmumos, palielinot Latvijā izstrādāto patentu skaitu, it īpaši
augsto tehnoloģiju jomā, attīstot zinātnes un tehnoloģiju komercializācijas infrastruktūru,
veidojot ciešāku saikni starp pētniecības un zinātnes institūcijām, uzņēmumiem un šo institūciju
saikni ar reālo tirgus situāciju.
Būtisku ekonomikās izaugsmes un konkurētspējas kāpumu ir iespējams panākt, balstoties
uz plašu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošanu publiskajā pārvaldē,
uzņēmējdarbībā un mājsaimniecībās. IKT sniegtās iespējas efektīvi un inovatīvi jāizmanto
izglītības, zinātnes, nodarbinātības, darba un ģimenes dzīves interešu saskaņošanas, veselības
aprūpes, sociālās aizsardzības, kultūras, tūrisma un citās jomās, lai atvieglotu pieeju darbam un
zināšanām, publiskā un privātā sektora pakalpojumiem un informācijai.
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6. STUDĒJOŠIE
6.1. Studējošo un absolventu skaits
6.1.1. Studējošo skaits
Pavisam, doktorantūras Telemātika un loģistika studiju programmas studējošo skaita
dinamiku var raksturot kā imatrikulēto personu skaits principiāli nemainās un katru gadu
studijām pievienojas līdz 10 cilvēkiem. Līdz ar to kopējais doktorantūra studējošo cilvēku skaits
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Akadēmiskais gads
Imatrikulēto studējošo skaits

Studējošo skaits

6.1.att. Doktorantu skaita dinamika 2002.-2009.gados
Uz 2009. gadu 31. jūliju studējošo studentu skaits doktorantūras Telemātika un loģistika
studiju programmā atspoguļots 6.1. tabulā, kur redzams, ka 40% no kopējā studējošo skaita
sastāda sievietes.
6.1.tabula
Studējošo
skaits
Siev.
Vīr.

Akadēmiskajā
atvaļinājumā
Siev.
Vīr.

Studiju
programma

Kurss

Telemātika un
loģistika

I kurss

4

4

-

II kurss
III kurss
IV kurss
33 cilv.

5
2
11

4
1
3
12

1
1
1
3

KOPĀ:
Kopā (%)
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Kopējais studējošo skaits
Siev.

Vīr.

Kopā

2

4

6

10

2
3
7

6
1
3
14
40 %

6
4
3
19
60 %

12
5
6
33
100 %

40%

60%

Siev.

Vīr.

6.2.att. Kopējais doktorantu skaita iedalījums pēc dzimuma
6.1.2. Disertāciju aizstāvēšanas saraksts
11.pielikumā sniegts disertāciju aizstāvēšanas saraksts TSI Promocijas padomē.
6.2. Studējošo aptaujas un to analīze
Programmas realizācijas procesā, katra semestra beigās, tiek īstenota pastāvīga studējošo
aptauja (anketēšana). Vērtējumā piedalās 70-80% studējošo. Aptaujas rezultātus apkopo un
izvērtē TSI Stratēģiskās attīstības daļā. Aptaujas rezultātus izskata Mācību metodiskajā komisijā
(MMK) un Senātā. Ar aptaujas rezultātiem Stratēģiskā attīstības daļa iepazīstina TSI
administrāciju, studiju programmu direktorus. Aptaujas rezultāti sniegti dokumenta 2. pielikumā.
Studiju programmu studējošie vērtē pozitīvi. Vidējā nodarbību apmeklētība ir 77,3%.
Raksturojot savu viedokli par studijām TSI, 46,7% aptaujāto atzīmējuši, ka tas mainījies uz labo
pusi, 46,7% - ka tas palicis nemainīgs un tikai viens atzīmējis, ka priekšstats mainījies uz slikto
pusi.
Īpaši tiek atzīmēts augstais apmācības līmenis un pasniedzēju kvalifikācija. Galvenās
piezīmes un neapmierinātība izteikta saistībā ar bibliotēkas studiju fonda lietošanas
nosacījumiem.
6.3. Absolventu aptaujas un to analīze
Aptaujāti 5 disertāciju aizstāvējušie doktoranti. Visi atzīst, ka studijas devušas lielu jaunu
zināšanu apjomu, iemācījušas risināt praktiskos un teorētiskos uzdevumus, uzlabojušas angļu
valodas zināšanas. Aptaujātie absolventi atzīst, ka disertācijas izstrāde bijusi grūta un tās
veikšanai nepietiek studiju procesā atvēlētais laiks, jo jākārto pārāk daudzi eksāmeni tehniskajos
priekšmetos (5 – 6 eksāmeni). To skaits jāsamazina. Anketas paraugs sniegts dokumenta 4.
pielikumā.
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6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju procesu vadībā tiek veikta sadarbībā ar Studējošo
pašpārvaldi. Deleģētie studējošie pārstāv savas intereses un vēlmes augstskolas Senātā un
fakultāšu domēs, Satversmes sapulcē.
Tiešu studējošo pašpārvaldes kuratora darbu veic Mācību prorektors.
Katru semestri, pēc studējošo anketēšanas rezultātiem, tiek veiktas aptaujas, kurās ņem
vērā studiju procesa pilnveidošanā.
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7. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ
PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
7.1. Doktora studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
Programmas nodrošinājumu īsteno 14 docētāju liels akadēmiskais personāls, viena no
tām ir sieviete. Visi docētāji, izņemot vienu, TSI strādā pastāvīgi. Habilitētā doktora un doktora
grāds ir piešķirts visiem 14 cilvēkiem. 7 mācību spēkiem (50 %) ir profesora, 2 – asociētā
profesora (14 %) zinātniskais nosaukums, 5 mācību spēki (36 %) ir docenti.

21%
Hab.Doktori
Doktori
79%

7.1.att. Akadēmiskā personāla zinātniskā kvalifikācija

36%

Profesors
50%

As.Profesors
Docents

14%

7.2.att. Akadēmiskā personāla akadēmiskā kvalifikācija
No tiem 13 docētāji (93%) ievēlēti akadēmiskajā amatā TSI, 1 ( 7%) nav ievēlēti TSI.
Informācija par ievēlētajiem docētājiem sniegta 7.1. tabulā; 7.1. un 7.2. attēlos.
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7.1. tabula

Docētāji
(ievēlēti)
13

tajā skaitā:
profesori un
asoc. profesori

ar habilitēta doktora un
doktora grādu

ar kandidāta
grādu

ar maģistra
grādu

9

13

-

-

7%

Ievēlēti amatā TSI
Nav ievēlēti amatā TSI

93%

7.3.att. TSI ievēlētais akadēmiskais personāls
Vadošo docētāju saraksts sniegts 7. pielikumā. Liela daļa docētāju īsteno aktīvu zinātniski
pētniecisko darbību, piedalās zinātniskajos projektos, publicē darbus zinātniskajos žurnālos,
uzstājas ar ziņojumiem konferencēs (sk. 12. pielikumu).

7.2. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
nākamajiem sešiem gadiem
Pēdējo triju gadu laikā pozitīva tendence vērojama akadēmiskā sastāva vecuma izmaiņu
ziņā. Izveidojusies jauno pasniedzēju grupa, kuru vecums ir 25-35 gadu, un kuri aktīvi iesaistās
mācību procesā.
Pašreizējā momentā akadēmiskā sastāva darba alga ir vidēji augstāka, nekā darba alga,
kuru nosaka 28.07.2009 LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.836. „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”.
Atbildīgais par docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu – Studiju programmu prorektors,
kurš uz gala pārbaudījumu rezultātu pamata izstrādā TSI docētāju kvalifikācijas paaugstināšanas
plānu nākamajam akadēmiskajam gadam. 2006. un 2007. gada laikā, 50 augstskolas docētāji
apmeklēja pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšanas kursus Latvijas Universitātē, 24 –
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pabeidza angļu valodas kursus, 8 docētāji stažējas ārvalstīs ERASMUS programmas ietvaros, 3
docētāji stažējās Latvijas uzņēmumos. Docētāju profesionālā sagatavošana notiek arī „Microsoft
IT Academy”, kura darbojas institūtā.
Plaši pielietota kvalifikācijas paaugstināšanas forma ir atbalsts Institūta docētājiem,
finansiāli atbalstot viņu līdzdalību starptautiskās konferencēs ar ziņojumiem. Tikai 2008.gadā
TSI docētājiem bija iespēja piedalīties 40 starptautiskas konferencēs (skat.12.pielikumu.).
Nozīmīga kvalifikācijas paaugstināšanas sastāvdaļa ir piedalīšanās starptautiskos
projektos (13.pielikums).
TSI darbojas akadēmiska personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns. Visi docētāji
iziet ikgadēju atestāciju.
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8. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS
Programmas finansēšanas avoti ir:
-

TSI studējošo studijas maksa;

-

sponsoru maksājumi, kā arī to organizāciju investīcijas, kuras ieinteresētas speciālistu
sagatavošanā;

-

granti par starptautiskajiem pētnieciskajiem projektiem, kuros piedalās TSI
darbinieki;

-

LZP granti.

Studiju programmas realizācija Rīgā tiek īstenota 4 mācību korpusos ar kopējo platību
vairāk nekā 9 000 kv.m., kas atrodas: Lomonosova ielā 1, 4. korpusā. Visos korpusos par
augstskolas līdzekļiem veikts moderns remonts. 2005.-2007. gados veikta pilnīga korpusā 72-b
renovācija, ar platību 2800 kv.m. par kopējo vērtību 520 000 lati. Šīs ēkas rekonstrukcijas
rezultātā, augstskola ieguva jaunu konferenču zāli ar 300 vietām, 6 lekciju auditorijas, auditorijas
praktiskajām nodarbībām, trīs laboratorijas un divas datorklases, kā arī kabinetus institūta
vajadzībām. Pašlaik TSI auditoriju fondā ir 12 lekciju auditorijas, 10 datorklases, vairāk nekā 20
auditoriju praktiskajām un laboratorijas nodarbībām. Laboratorijas nodarbības notiek
specializētās auditorijās: Datoru modelēšanas un elektronisko sistēmu laboratorijā un Lietišķo
programmu sistēmu laboratorijā. Praktiski visas lekciju auditorijas un datorklases ir aprīkotas ar
stacionāriem videoprojektoriem un LCD-paneļiem. Divas auditorijas aprīkotas ar jaunākajiem
līdzekļiem videokonferenču organizēšanai un nodrošina tālmācības translāciju. Rīgā tiek
izmantots vairāk nekā 400 modernu datoru un vairāk nekā 15 serveru, kas apvienoti vienotā
informācijas sistēmā TSI Intranet. No 2008./2009. studiju gada institūtā ir specializēta mobila
datorklase (25 datori).
Uz Latgales filiāles bāzes tiek veidots TSI zinātniskais centrs Daugavpilī – Akadēmiskais
parks, kuru atbalsta Latvijas Zinātņu akadēmija, Daugavpils Dome un biznesa struktūras
Visi TSI datori apvienoti lokālā tīklā ar piekļuvi Internetam, gan pasniedzējiem, gan
studējošajiem. Studiju procesā tiek izmantotas aptuveni 100 dažādas programmu paketes, tajā
skaitā: Matlab, Mathcad, Borland Delphi, Statistica, GPSS World, Extend, Anylogic,
Visim/Visum u.c.
TSI ir noslēdzis virkni sadarbības līgumu ar daudzām organizācijām, uzņēmumiem un
institūcijām, kuros paredzēta kopīga materiālo resursu izmantošana. Pamatojoties uz šiem
līgumiem, augstskolai ir radusies iespēja studiju procesā izmantot materiālos un tehniskos
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resursus. Piemēram, „Exigen”, „LGS” (Latvijas gaisa satiksme),”Microsoft Latvija”, un
„Accenture”.
Saskaņā ar apstiprinātajiem Mērķstipendiju konkursa rezultātiem Eiropas Socialā Fonda
(ESF) projekta „Atbalsts TSI doktora studiju programmas „Telemātika un loģistika” īstenošanai”
ietvaros un pamatojoties uz TSI Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas sēdes lēmumu, ESF
mērķstipendijas tiek piešķirtas šādiem TSI doktora studijas programmas „Telemātika un
loģistika” doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem: Deniss Dubanovs, Ļevs Fainglozs,
Staņislavs Grišins, Sergejs Junusovs, Sergejs Kamenčenko, Alla Melikyan, Marina Petruņina,
Nataļja Petuhova, Irina Pticina, Jeļena Revzina, Mihails Savrasovs.
2009. gadā augustā TSI uzsāk īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītu Darbības
programmas papildinājuma 1.1.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu
īstenošanai” projektu „ Atbalsts Transporta un sakaru institūta doktora studiju programmas
„Telemātika un loģistika” īstenošanai”. Projekts „ Atbalsts Transporta un sakaru institūta doktora
studiju programmas „Telemātika un loģistika” īstenošanai ” sniegs finansiālu atbalstu
doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem mācību un pētniecības procesa nodrošināšanai
un izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Projektu 85% apmērā līdzfinansē ESF. Projekta ietvaros
tiks piešķirta mērķstipendija doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, kas studē pilna vai
nepilna laika studijās, īpaši atbalstot pretendentus, kas vienlaikus strādā akadēmiskā amatāi
institūtā. Finansējums tiks piešķirts vienam doktorantam 33 mēnešus doktora studiju
programmas apguvei un 11 mēnešus promocijas darba sagatavošanai un iesniegšanai
aizstāvēšanai Promocijas padomē.
Augstskolas bibliotēka centralizēti nodrošina programmu ar mācību, zinātnisko un
metodisko literatūru. Bibliotēkas fonds veidots, galvenokārt, no jauniem izdevumiem, kas izdoti
pēc 2000.gada. Uz 2009.gada 1.janvāri mūsu rīcībā bija vairāk nekā 1300 nosaukumu grāmatas
(32173 eksemplāri) un vairak nekā 260 nosaukumu žurnālu (no tiem 25 nosaukumu – latviešu
valodā un 112 – angļu valodā), tie pārsvarā abonēti uz gadu. Daži tehnisko grāmatu un žurnālu
eksemplāri ir vienīgie eksemplāri Latvija. Bibliotēkai ir trīs lasītavas, no kurām divas atrodas
Rīgā, viena Daugavpilī. Bibliotēkas lietotāju rīcība ir nepieciešamais skaits datoru, darbojas
elektroniskais katalogs un elektroniskā bibliotēka ar elektronisko grāmatveikalu, kurš atrodas pēc
adreses (www.tsi.lv/library).Bibliotēkas fonda pieauguma dinamika attēlota 8.1. attēlā.
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8.1.att. TSI bibliotēkas fonds

TSI bibliotēka tāpat tiek papildināta ar daudziem metodiskajiem norādījumiem, kurus
izstrādājuši TSI docētāji. Šīs grāmatas iegādājas arī paši augstskolas studējošie (līdz 80%
tirāžas). Publicēto metodisko materiālu daudzums, kas sagatavoti un izdoti TSI pārskata periodā,
atspoguļots 8.2.attēlā. Neliela izdevumu skaita samazināšanās (2007. – 2008. gados) skaidrojama
ar pāreju uz jaunajām elektroniskajām apmācības tehnoloģijām sakarā ar tālmācības sistēmas
Moodle ieviešanu studiju procesa. Tas veicināja metodisko materiālu skaita pieaugumu
elektroniskā veidā vairākas reizes.
Izdevumu skaits
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8.2.att. TSI mācību metodisko izdevumu skaits
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2008. Gads

9. ĀRĒJIE SAKARI
9.1. Sadarbība ar darba devējiem
TSI veic regulārus (ikgadējus) Latvijas un, daļēji, Eiropas darba tirgus pētījumus.
Pētījuma pamatmērķi:
1. noskaidrot uzņēmumu nepieciešamību pēc speciālistiem, kurus sagatavo TSI;
2. noskaidrot uzņēmumu vadības viedokli par TSI absolventu sagatavotības līmeni;
3. savākt informāciju darba tirgū par tā attīstības virzieniem, darba devēju vēlmēm un
izteiktajiem aizrādījumiem.

Pētījumi notiek, gan veicot darba devēju anketēšanu, gan analizējot Internetā un
publicētajos izdevumos izvietotos šīs tematikas materiālus. Pētījumus organizē Stažēšanās un
prakses daļas vadītājs, pētījumu rezultāti tiek noformēti ikgadējā pārskatā veidā.
TSI sadarbojas ar šādiem uzņēmumiem:
SIA "ATLAS", SIA "AGROAPGADE", SIA "N Logistiks", SIA "SCHENKER", SIA "Trīs V
Aģentūra", AS "Rīgas Kuģu Būvētava", SIA "EKL/LS", SIA "Hermis Transport", SIA
"Kuehne+Nagel Latvia", SIA "Ahlers Latvia", SIA "DFDS TRANSPORT LATVIA", SIA
"Dzelzceļu tranzīts", SIA "MSC LATVIA", SIA "Baltic Tranzit Services Comp.", SIA
"ESTMA", SIA "Loadstar Unimars", SIA "TFS Trans", Nurminen Maritime Latvia SIA, A/S
"Exigen Latvia", SIA "Diatom Enterprises", SIA "Focus Technologies", VEF Radiotehnika
CEMEX. SIA „Proline”, SIA „Jet-Computer”, LDz skaitļošanas centrs, SIA „Proline-D”, LGS
u.c.
Darba devēji tiek pieaicināti dalībai studiju programmu saturiskajā vērtēšanā.
9.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās
izglītības programmas
Aktīvi turpinās starptautiskā sadarbība ar partneraugstskolām. TSI studenti sekmīgi studējuši
un studē ārvalstu universitātēs studentu apmaiņas programmu ietvaros. TSI ir parakstījusi un
saņēmusi hartu „ADVANCED EUROPEAN UNIVERSITY ERASMUS CHARTER (No
224745-IC-1-2007-1-LV-ERASMUS-EUC-1)”.
Transporta un sakaru institūts ir starptautiskās asociācijas „European Association for
Education of Adults” (EAEA) loceklis.
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TSI ir parakstījis 6 starptautiskos ERASMUS sadarbības līgumus ar ārvalstu
universitātēm:
▪

Matej Bel University (Banska Bystrica, Slovakia, http://www.ef.umb.sk)

▪

Bydgozcsz University of Economy (Poland, http://www.wsg.byd.pl )

▪

Vilnius Gegeminas Technical University (Lithuania, http://www.vgtu.lt)

▪

University of Florence (Firenze) (Italy, http://www.unifi.it)

▪

University of Žilina

(Zilinska univerzita v

Ziline)

(Zilina, Slovakia,

http://www.uniza.sk.)
▪

Higher School of Economics and Innovation in Lublin (Wyzsza Szkola Ekonomii
i Innowacji w Lublinie), (Lublin, Poland, www.wsei.lublin.pl )

Ārvalstu universitātes pilnībā atzinušas TSI iegūto zināšanu augsto kvalitāti, dodot
iespēju mūsu studentiem tieši iekļauties ārvalstu augstskolu studiju programmās.
Transporta un sakaru institūtam ir noslēgti sadarbība līgumi par doktorantu apmaiņu ar
Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation, Magdeburga, Vācija un ar Viļņas
Gedeminas tehnisko universitāti.

TSI ir parakstījusi arī cita veida partnerības līgumus, kuri paredz akadēmisko aktivitāšu
veicināšanu starp partneraugstskolām. Līgumos paredzēts turpināt studentu un mācībspēku
apmaiņu, veikt regulāru TSI akadēmiskās darbības kvalitātes auditu, kā arī nodrošināt TSI
absolventiem studiju turpināšanas iespējas ārvalstī. Partneraugstskolu saraksts, ar kurām noslēgti
līgumi 2007.-2009.gados, sniegti 9.1.tabulā.
9.1.tabula

Valsts
Azerbaidžāna
Baltkrievija
Dānija
Igaunija
Igaunija
Igaunija
Gruzija
Itālija
Kazahstāna
Ķīna
Lietuva
Lietuva

Augstskola/ koledža
National Aviation Academy of Azerbaijan
Belarus Academy of Science. Scientific Engineering Republican unitary
enterprise “Geoinformation Systems”
Association of DanishTransport and Logistics Centres
Estonian Aviation Academy
Tallinn University of Applied Sciences
Valga County Development Agency
Batumi Navigational Institute
University of Firenze
KazahAirproject
Chine CASME International Development Association
Vilnius Gedeminas Technical University
Klaipeda Shipping Research Center
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Lietuva
Polija
Polija
Polija
Polija
Polija
Polija
Krievija
Krievija
Krievija
Slovākija
Slovākija
Somija
Somija
Somija
Vācija
Vācija
Vācija
Zviedrija
Zviedrija

Klaipeda Science and Technology Park
High School of Economics and Innovation in Lublin
University of Economy in Bydgoszcz
Institute of Logistics and Warehousing
High School of Economics and Innovation in Lublin
Gdaņska universitāte
Motor Transport Institute
Petersburg State Transport University
North-West Russia Logistics Development and Information System
Agency
Pskov oblast agency for regional development
Matej Bel University, Banska Bystrica
University of Zhilina
Turku School of Economics
University of Turku
Regional Council of Southwest Finland
Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation
Hamburg University of Technology, Institute of Business Logistics and
General Management
Management School (HSG Hochschulgesellschaft mbh), Essen
The Regional council in Kalmar county
The Municipality of Oskarshamn
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10. GARANTIJAS NOLĪGUMS
Garantijas Līgums noslēgts ar Rīgas Tehnisko universitāti (līguma kopija 5. pielikumā),
kas apliecina, ka gadījumā, ja profesionālās augstākas izglītības studiju

programma tiek

likvidēta, pieteicējs studējošajiem nodrošinās attiecīgās augstākā izglītības programmas
turpināšanas iespēju RTU.
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11. SVID-ANALĪZE
Stiprās puses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Vājās puses

Kvalificēts, stabils un kompetents akadēmiskais personāls
Pārskatāma TSI personāla politika
Sadarbība ar ārvalstu augstskolām un speciālistiem (erasmus programma), ārvalstu pasniedzēju iesaistīšana studiju
procesā, docētāju un studentu iesaistīšana starptautisko projektu realizācijā
Augstskolas vadīšanas atklātums
Augsta studentu motivācija un studentu līdzdalības zinātniski pētnieciskajā darbībā veicināšana
Augsta attīstības dinamika
Virtuālās izglītības telpas esamība un moderns tehniskais tālmācības aprīkojums
Izdoti divi starptautiski zinātniskie žurnāli, kuri iekļauti Latvijas zinātņu padomes indeksējamo žurnālu sarakstā, izdots
žurnāls jaunajiem pētniekiem un 2 reizes gadā tiek rīkota studentu zinātniskā konference
Studentiem radītas iespējas iegūt profesionālos sertifikātus IBM, Microsoft, CISCO, ECDL, ACITP WebDesign, LCCI,
noslēgtas specializētas partnervienošanās ar Microsoft, CISCO par Microsoft Academy un Cisco Academy izveidošanu
uz TSI bāzes
Augstskolas vadošais personāls - ir aktīvi docētāji, ievelēti profesori, kuri pārstāv latviju starptautiskās zinātniskās
organizācijās:
• COST – (European Commission on Cooperation in the field of Science and Technical Research), technical
committee on Transport and Urban Development and technical commitee on Information and Communication
Technologies)
• Joint Transport Research Center of OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) and
ECMT (European Organisation of Ministers of Transport)
• FP7, Technical Committee on Transport
TSI ir bāzes organizācija un tās vadība aktīvi piedalās vadošo zinātnisko sabiedrisko organizāciju vadībā:
• Rīgas pilsētas transporta sabiedriskā padome;
• Latvijas Operāciju pētījumu sabiedrība;
• Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija;
• Latvijas Transporta savienība
Augstskolas aktīva dalība zinātniskajā un pedagoģiskajā darbībā
Praktiķu un ārvalstu pasniedzēju iesaistīšana studiju procesā
Ir iespēja turpināt studijas TSI maģistrantūrā
Vienīgā privātā augstskola ar savu doktorantūru un promocijas padomi
Moderna bibliotēka un labs materiāli tehniskais nodrošinājums
TSI un partneru - darba devēju stipendijas
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•
•
•
•

Valsts finansiālā atbalsta trūkums
Nav atrisināti korpusu un zemes privatizācijas
jautājumi
Trūkst pašiem savu kopmītņu (studentu
viesnīca)
Augstskolas vadība veic lielu pārstāvniecisko
darbību sabiedriskā kārtā, pārstāvot Latviju
vadošajās Eiropas, starptautiskajās
un
nacionālajās zinātniskajās organizācijās

Labvēlīgas ārējās iespējas
•
•
•
•
•

Precīzi noteikta augstskolas niša izglītības pakalpojumu tirgū
Līdzdalība ES, kā kvalitatīvas izglītības iegūšanu motivējošs faktors
TSI ir labi pazīstams Eiropas zinātniskajā telpā
Cilvēka attīstības deklarācija kā prioritārs virziens Latvijas attīstības plānā 20072013.gadiem
Valsts un privāto kompāniju akūta nepieciešamība pēc jauniem speciālistiem
inženierzinātņu, dabaszinātņu un transporta jomā

Negatīva ārējā ietekme
•
•
•
•
•
•
•

•
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Konkurence no citu Latvijas augstskolu puses esošās augstākās izglītības
finansēšanas sistēmas apstākļos
Demogrāfiskā krīze Latvijā
Skolu absolventu sagatavotības līmeņa pazemināšanās
Studentu maksātnespēja un studiju kreditēšanas ierobežošana, palielinoties studiju
maksai un inflācijas līmenim valstī
Darba spēka tirgus cikliskā attīstība
Kā nevalstiskai augstskolai,ierobežota piekļuve ES fondiem
Valsts politikas trūkums speciālistu ar augstāko izglītību pieprasīšanas jomā
Ne pārāk labvēlīga attieksme pret studējošo ieceļošanu no ārvalstīm

12. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Nr.
p./k.
1
1.

Pasākums

Izpildes laiks

2

3

Studiju efektivitātes un kvalitātes celšana

1.1.

Programmas akreditācija

1.2.

Programmas realizācijas pašnovērtējums

katru gadu

1.3.

Izglītības kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un
sertifikācija uz ISO-9000-I standarta pamata

2008. g.,
katru gadu

2.

Studiju priekšmetu un programmu pilnveidošana

2.1.

2009. g. un turpmāk

Monitorings:
• izglītības sistēmai,
• profesiju tirgum,
• darba tirgum.

katru gadu

2.2.

Sadarbība ar darba devējiem, zinātniskām un izglītības
iestādēm

pastāvīgi

2.3.

Specializācijas izvēles sistēmas pilnveidošana

pastāvīgi

3.
3.1.

Metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana
Tālmācības apmācības organizēšana

no 2008. g.

3.2.

Nodrošināšana ar mūsdienu programmas līdzekļiem
jaunāko informatīvo tehnoloģiju studēšanai

katru gadu

3.3.

Moderno tehnisko mācību līdzekļu izmantošanas
intensifikācija.

4.

Datortehnikas programmas un aparātu līdzekļu
pilnveidošana

pastāvīgi

4.1.

Personālo datoru modernizācija Workstation līmeņa datoru
iegāde un attīstība

4.2.

Augstskolas datortīkla attīstība

pastāvīgi

4.3.

Licencētu programmu sistēmu, programmu līdzekļu iegāde
korporatīvajām informatīvajām tehnoloģijām, pielietojamoprogrammu multimodālajām paketēm

pastāvīgi

5.

Studiju izvēles brīvības un atklātības nodrošinājums

5.1.

Piedalīšanas ERASMUS programmas ECTS projektā

5.2.

Līgumu slēgšana ar ārvalstu augstskolām un to pildīšana
mācību un zinātniskās darbības jautājumos

5.3.

Studiju programmas informatīvā kompleksa sagatavošana,
izplatīšana un attīstīšana
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katru gadu

katru gadu
saskaņā ar līgumiem
pastāvīgi

1
6.
6.1.

6.2.
6.3.
7.

2

3

Kvalifikācijas celšana
Mācību spēku kvalifikācijas celšana:
• stažēšanās,
• piedalīšanās zinātniskajos semināros,
• metodiskais darbs,
• piedalīšanās republikas un starptautiskajos
zinātniskajos un konsaltinga projektos
Vadošo citu augstskolu un organizāciju zinātnieku un
speciālistu uzaicināšana, t.sk. no ārvalstīm
Ziemas un vasaras skolas organizēšana doktorantiem uz
Daugavpils Akadēmsikā parka bāzes

1 x 5 gados
katru gadu
katru gadu
katru gadu
saskaņā ar līgumiem
Sākot no 2010.gada ik
gadu

Profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšana

7.1.

Microsoft profesionālās sertificēšanas kursi

pastāvīgi

7.2.

E-komercijas kursi

pastāvīgi

7.3.

LCCI Business English kursi

pastāvīgi

7.4

IBM profesionālās sertificēšanas kursi

7.5.

CISCO profesionālie sertificēšanas kursi

pastāvīgi

7.6.

Vācu kompānijas PTV kursi, transporta sistēmu
modelēšanas sistēmu izstrāde mikro un makro līmenī
VISUM, VISSIM

pastāvīgi

Studiju programmas direktors

No 2009.g. pastāvīgi

Igors Kabaškins
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PIELIKUMI
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1. pielikums
TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS
STUDIJU PLĀNS
Studiju programmas nosaukums:
Studiju programmas kods:
Studiju veids:
Studiju ilgums:
Nr
p.k

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Telemātika un loģistika
51526
pilna laika
3 gadi, 6 semestri, kredītpunktu skaits - 120
Kredītpunktu skaits

Kursa nosaukums
Kopā
Obligātie studiju kursi (A daļa)
Telemātika un loģistika pasaules tirgus
globalizācijas apstākļos
Zinātnisko pētījumu metodoloģija
Sistēmu modelēšana
Sistēmu teorija
Multidimensiju statistikas analīze
Matemātiskās metodes un modeļi
loģistiskajos pētījumos

Speciālizācijas (brīvās izvēles) studiju
kursi (B daļa)
1. Transporta loģistika
2. Skaitliskās metodes
3. Augstskolas pedagoģija
4. Intelektālās sistēmas
5. Informācijas sistēmas transportā
6. Globālās navigācijas sistēmas
7. Programmatūras konstruēšanas
tehnoloģijas
8. Lēmumu pieņemšanas metodes un
algoritmi
9. Risku teorija
10. Optimizācijas teorija
11. Informācijas kriptogrāfiskā aizsardzība
12. Eksperimentu plānošana
13. Transporta ekonomika
14. Mākslīgie neironu tīkli
15. Biznesa processu modelēšana
16. Zinātniskais seminars

20

1
8

2
2
4
4
4
4

6

Semestri
3
4
4
2

5
-

6
-

2
2
4
2

2
2

2
2

2

8

4

4

4

-

-

4
4
4
4
4
4
4
4
14

2

2

2

4

2

2

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs (Bloks D)

6

-

2

2

2

-

-

Doktora darba izstrāde (Bloks E)

60

2

6

8

8

18

18

20

20

20

20

20

20

Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferencēs (Bloks C)

Kopā gadā – 120, t.sk.:

20

2

4
4
4
4
4
4
4
4
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TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS
STUDIJU PLĀNS
Studiju programmas nosaukums:
Studiju programmas kods:
Studiju veids:
Studiju ilgums:

Telemātika un loģistika
51526
nepilna laika
4 gadi, 8 semestri, kredītpunktu skaits - 120
Kredītpunktu skaits

Nr
p.k

1.
2.

Kursa nosaukums

Obligātie studiju kursi (A daļa)
Telemātika un loģistika pasaules
tirgus globalizācijas apstākļos
Zinātnisko pētījumu metodoloģija

Kopā

1

2

3

Semestri
4
5

20
2

6
2

6

4

2

2

2

2

2

Sistēmu modelēšana

4

4.

Sistēmu teorija

4

2

2

5.

Multidimensiju statistikas analīze

4

2

2

6.

Matemātiskās metodes un modeļi
loģistiskajos pētījumos

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

20

7

8

2

3.

Speciālizācijas (brīvās izvēles) studiju
kursi (B daļa)

6

4

4

4

4

4

4

Transporta loģistika
Skaitliskās metodes
Augstskolas pedagoģija
Intelektālās sistēmas
Informācijas sistēmas transportā
Globālās navigācijas sistēmas
Programmatūras konstruēšanas
tehnoloģijas
Lēmumu pieņemšanas metodes un
algoritmi
Risku teorija
Optimizācijas teorija
Informācijas kriptogrāfiskā
aizsardzība
Eksperimentu plānošana
Transporta ekonomika
Mākslīgie neironu tīkli
Biznesa processu modelēšana
Zinātniskais seminārs

4
4
4
4
4
4
4

Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferencēs (Bloks C)

14

2

2

2

2

2

4

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs (Bloks D)

6

1

1

1

1

1

1

Doktora darba izstrāde (Bloks E)

60

2

2

4

6

6

10

15

15

Kopā gadā – 120, t.sk.:

120

15

15

15

15

15

15

15

15

4
4
4
4
4
4
4
4
4
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2. pielikums
Studējošo aptaujas rezultātu kopsavilkums

Doktorantu apmierinātība ar studijām TSI vērtējumā pēc 5-ballu skalas.
Nr.

Jautājums

p.k.

Vidējā balle
(no 1-5)

1.

Savu izvēli studēt TSI

4.8

2.

Studiju programmu (priekšmetu sarakstu un apjomu)

4.0

3.

Nodarbību sarakstu

3.8

4.

Nodarbību organizāciju (saraksta izpildes precizitāti,
savlaicīgu informēšanu par izmaiņām)

4.5

5.

Auditoriju tehnisko stāvokli un iekārtojumu (mēbeļu
stāvoklis, tāfeles, apgaismojums, apkure utt.)

4.5

6.

Studentu nodrošinājumu ar literatūru, izdales materiāliem,
bāzes konspektiem un citiem mācību metodiskiem
līdzekļiem

3.8

7.

Attieksmi pret studentiem no administrācijas, docētāju un
cita personāla puses

4.5

8.

Attiecībām ar kursa biedriem

4.7

9.

Ārpusstudiju pasākumiem

4.1
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TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS
Studējošo aptaujas anketa par studiju kvalitāti TSI
Akadēmiskais gads ___________
Semestris ___________________
Fakultāte ___________________
Studiju veids_________________
Kurss ______________________
Grupa ______________________
1. Vai šajā semestrī ir mainījies Jūsu priekšstats par studijām TSI?
Mainījies uz labo pusi
Mainījies uz slikto pusi
Cita atbilde

Ja Jūsu atbilde ir otrā (uz slikto pusi), norādiet iemeslu:
Sapratu, kā tā nav manā specialitāte
Neapmierina apmcības līmenis (apmācības tehnoloģijas)
Studiju procesa nepietiekams nodrošinājums (ar literatūru, mācību metodisko literatūru,
tehniskajiem apmācības līdzekļiem, datortehniku, laboratorijas iekārtām utml.)
Neinteresanta studentu dzīve
Cits iemesls (norādiet konkrēti)

2. Cik Jūs esat apmierināts ar:
Novērtējiet pēc 5-ballu skalas (1-5 balles).
Ja ir grūti novērtēt, atzīmējiet ar simbolu “---“
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5 – pilnīgi apmierināts
4 – lielā mērā apmierināts
3 – diezgan apmierināts
2 – ne īpaši apmierināts
1 - ļoti neapmierināts
Balles

Jautājums
Savu izvēli studēt TSI
Studiju programmu (priekšmetu sarakstu un apjomu)
Nodarbību sarakstu
Nodarbību organizāciju (saraksta izpildes precizitāti, savlaicīgu informēšanu
par izmaiņām)
Auditoriju tehnisko stāvokli un iekārtojumu (mēbeļu stāvoklis, tāfeles,
apgaismojums, apkure utt.)
Studentu nodrošinājumu ar literatūru, izdales materiāliem, bāzes konspektiem
un citiem mācību metodiskiem līdzekļiem
Attieksmi pret studentiem no administrācijas, docētāju un cita personāla puses
Attiecībām ar kursa biedriem
Ārpusstudiju pasākumiem
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3. Novērtējiet (pēc 5-ballu skalas) studiju saturu un pasniegšanas līmeni priekšmetos:
Ja ir grūti novērtēt, atzīmējiet ar simbolu “---“.
Atzīmējiet jūsu docētāju ar simbolu X, vai ierakstiet viņa uzvārdu
5 – teicami
4 – labi

3 - apmierinoši
1 - ļoti slikti

2 - slikti

Priekšmeta nosaukums____________
Docētāji ________________________
Docētāja atbildība nodarbību laikā (uzdevumi tiek izsniegti laikā un tml.)
Orientē uz kursa materiālu izmantošanu nākamajā profesionālajā darbībā
Materiāla izklāstījuma stils (saglabā loģisko secību)
Materiāla izklāstījuma saprotamība (izceļ galvenos momentus, paskaidro sarežģītās vietas)
Labvēlīga un cieņas pilna attieksme pret studentiem ;
Prasīgums
Iespēja saņemt konsultāciju ārpus nodarbībām
Runas kultūra, dikcijas skaidrība un normāls materiāla izklāstījuma temps

4. Cik daudz nodarbību Jūs apmeklējat (procentos)?
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5. Jūsu ierosinājumi un priekšlikumi par apmācības kvalitātes uzlabošanu TSI

Paldies par sadarbību!
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3. pielikums
TSI absolventu aptaujas anketa

□

Doktora studiju programma „Telemātika un loģistika”

Lūdzu norādiet, cik liels studiju laikā bija klātienē noklausīto lekciju īpatsvars:
3. Studiju programmas pasniedzēju kompetence:
4. Iegūtās iemaņas zināšanu praktiskai pielietošanai:
5. Iegūtās izglītības konkurētspēja darba tirgū:
6. Vai ir zināšanas, pēc kurām Jūs izjūtat vajadzību un kuras nepiedāvāja studiju programma?
Ja jā, tad kādas?
7. Vai studiju kvalitāte Jūs kopumā apmierina?

8. Kā Jūs vērtējat absolvēto studiju programmu kopumā?

9. Absolventa iegūtās zināšanas salīdzinājumā ar citu augstskolu līdzīgu programmu
absolventiem
11. Komunikāciju prasmes saskarsmē ar kolēģiem un klientiem
12. Spēja vadīt IKT jomas projektus

13. Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanai
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4. pielikums
Doktora studiju programmas „Telemātika un loģistika” izmaksu aprēķins

Nr.

Rind.
Nr.

Parametra nosaukums
I. Tiešās studiju programmas izmaksas

Apēķina formula

Aprēķinātais
lielums LVL

Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins
vienam studentam gadā

Amats

Pasniedzēja
vidējā darba
alga mēnesī,
LVL
A
826

Pasniedzēju īpatsvars
studiju programmas
nodrošināšanai, %
B
53,3%

1

C
D1=A1*B1

D
440,51

2
3
4
5
6
7
8

D2=A2*B2
D3=A3*B3
D4=A4*B4
D5A5*B5
D6=(D1+D2+D3+D4+D5+)*12
X
D8=D6/D7

88,11
176,32
0,00
0,00
8459,19
15,00
563,95

9

X

0,86

10

X

3,20

11

D11=D8*D9/D10

152,09

Darba algas fonds uz vienu studentu gadā, LVL
Darba devēja sociālie maksājumi uz
1 studentu gadā (24,09%), LVL
Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas
uz 1 studentu gadā, LVL
Pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā 1
studentu, LVL
Citi pakalpojumi (kopēšana, tipogrāfija, fax u.c.),
LVL

12

D12=D8+D11

716,04

13

D13=D12*0,2409

167,03

14

X

6,84

15

X

1,80

16

X

25,70

Pakalpojumu apmaksa kopā
Mācību līdzekļu un materiālu iegāde vienam
studentam gadā, LVL
Kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs
Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1
studentu gadā
Mācību grāmatas uz 1 studentu gadā, LVL
Grāmatu kalpošanas laiks gados
1 grāmatas cena, LVL
Grāmatu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā,
LVL
Žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā
Grāmatas un žurnālu iegādes izmaksas uz 1
studentu gadā
Sportam uz 1 studentu gadā, LVL
Pašdarbībai uz 1 studentu gadā, LVL
Studentu sociālajam nodrošinājumam 1 studentu
gadā

17

D17=D15+D16

27,50

18
19

X
X

50,37
3,51

20
21
22
23

D20=D18+D19
X
X
X

53,88
2,05
5,00
7,00

24
25

D24=D21*D23/D22
X

2,87
2,50

26
27
28

D26=D24+D25
X
X

5,37
3,00
3,00

29

D29=D27+D28

6,00

profesors
asociētais
profesors
661
13,3%
docents
529
33,3%
lektors
423
0,0%
asistents
338
0,0%
Pasniedzēja vidējā alga gadā, LVL
Vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju
Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, LVL
Pārējo darbinieku skaits uz 1 pasniedzēju
(neskaitot saimniecības personālu)
Pasniedzēju un pārējo darbinieku algu fonda
attiecība stud. progr.
Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā,
LVL
N
1
N2
N
3

N
4

N
5

N
6

N
7
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Iekārtu iegāde uz 1 studentu gadā, LVL
Investīcijas iekārtu modernizēšanai –
20% no inventāra izmaksām
Izmaksas iekārtu modernizēšanai, LVL
N
Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas
8
uz 1 studentu gadā, LVL
Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā –summa no
N1 līdz N8, LVL
II Netiešās studiju programmas izmaksas
Izdevumi TSI darbības nodrošināšanai: TSI
bibliotēkai, zemes
nodoklis, telpu noma, īre, ēku ekspluatācijas
izdevumi, telefona
abonēšanas un pakalpojumu izmaksas, komunālie
pakalpojumi, tekošais remonts, īpašās programmas
N
u.c.
9
uz 1 nosacīto studentu gadā (42,85%), LVL
Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā,
LVL
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30

X

60,00

31
32

X
D32=D30*D31

0,20
12,00

33

72,00

34

D33=D30+D32
D34=D12+D13+D14+
D17+D20+D26+D29+D33

1054,66

35

D35=D34*0,30

316,40

36

1371,05

5. pielikums

Garantijas nolīgums
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6. pielikums

Publikāciju saraksts
2008. gadā TSI zinātnieki ir publicējuši 310 zinātniskajā periodikā norādītas, zinātniskajā
literatūrā un starptautiski pieejamās datu bāzēs citētas zinātniskās publikācijas un izdevuši 4
monogrāfijas.
Monogrāfijas
1. Kabashkin, Igor. Port, Hinterland and Logistics Centres: New Realities: Case Study in Latvia. Riga:
TTI, 2008. 32 p. ISBN 978-9984-9904-9-1.
2. Kabashkin, Igor. Rail Baltica. Transnational Integration through Coordinated Infrastructure and
Regional Development. Riga, 2008. 48 p. ISBN 978-9984-818-03-0.
3. Kabaškins, Igors. Transporta sastrēgumu monitoringa metodoloģijas izstrāde plūsmu uzlabošanai
pilsētā. Rīga: 2008. 72 lpp. ISBN 978-9984-818-12-2.
4. Rolik, Yu. Innovation Wind Energy Projects Management. Monography. Riga: TTI, 2008. p.186. (in
Russian) (ISBN 978-9984-818-05-4)
Publikācijas žurnālos:
1. Anderson, Artur. Development of Resources Controlling Procedure in Project Management by
Example of Software Repackaging Project. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the
FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 52. (in Russian)
2. Andronov, A., Chepurin, E. and Hajiyev, A. On Solving Statistical Problems for the Stochastic
Processes by the Sufficient Empirical Averaging Method. Statistical Models and Methods for
Biomedical and Technical Systems. Eds. F.Vonta, M.Nikulin, N.Limnios and C.Huber. Birkhauser,
Boston, 2008. p. 435–444.
3. Anikin, Igor. Strategy Development of the Enterprise Aimed at the Clients’ Loyalty Stimulation.
RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 53. (in Russian)
4. Antonov, Sergey. Researching Methods of Reflections of Broad-Band Radiolocation Signals from
Forest Curtains. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p.
33. (in Russian)
5. Antons, A., Engelbrehts, A., Dolacis, J., Arsanica, A., Labendiks, Vl., Labendiks, Vikt., Kravalis,
J., Gerdt, O. Peculiarities of the Convective Drying of Pine Wood Loose Model Material Applying
the Pneumoimpulse Method. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and
Wood Technology No 63, 2008, p. 17–21.
6. Antropova, Inna. Investigation of Influence of Salary Level on the Loyalty of the Personnel.
RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p. 64. (in Russian)
7. Arvanov, Yury. Development of Effective Methods in Personnel Management in Organization.
RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p. 65. (in Russian)
8. Atkachuns, Daniel. Methods and Means for Improvement Signal Reception Quality in Conditions of
Multipath Distribution. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No
2, p. 34. (in Russian)
9. Babenko, Alexey. Research of Company’s Market Value Dependence on Branch Index of Other
Region. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 54. (in
Russian)
10. Babenko, Alexey. Investigation of Peculiarities of Management of Commercial Wind-Energy
Projects in Latvia. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p.
66-67. (in Russian)
11. Baronov, Sergey. A Role of CAPM and WACC is in the Estimation of Investment Attractiveness of
Actions of Company. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1,
p. 55. (in Russian)
12. Besklubenko, Aleksandr. Management of the Software Implementation Processes in the Enterprise.
RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 56. (in Russian)
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13. Bichkov, Deniss. Possibilities of Implementation of Communication System Based on Troposphere
Dissipation in Latvian Coast Guard. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE,
2008, Vol. 3, No 2, p. 35. (in Russian)
14. Biryukov, Victor. Airborne Measurement Device of Speed and Traversed Path for Airpillow
Vehicles. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 102-104.
(in Russian)
15. Bogdane, Inga. The Development of the Company's Growth Strategy on Introduction of New
Markets. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p. 68. (in
Russian)
16. Bogdanova, Jekaterina. The Development in the Transport Services in the System of Quality
Management Transport Company. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008,
Vol. 3, No 1, p. 57. (in Russian)
17. Bragina, Nadezda. Structure and Dynamics of Banking System of Russia. RESEARCH and
TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 36. (in Russian)
18. Brals, Vadim. Criteria Development for the Selection of a Business Intelligence Package. RESEARCH
and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 10. (in Russian)
19. Briksne, Ināra. Alternatīvu transporta veidu pielietojums starppilsētu satiksmē. RESEARCH and
TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p. 48-49.
20. Bulygin, Kirill. Management of Visualization of Information Streams in the System of Logistics as
Based on CASE Technologies Application. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the
FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 59-61. (in Russian)
21. Cheverda, Jekaterina. Financial Analysis as a Basis of Forecasting of Financial Results of an
Enterprise Activity. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1,
p. 48. (in Russian)
22. Chirkova, Alina. The Impact of Logistics Models on the Development of the Riga Free Port. RESEARCH and
TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 95. (in Russian)

23. Chuchalina, Alina. Research of Forms of Organization and Remuneration of Forwarding Agents in a
Private Company. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p.
49. (in Russian)
24. Chuguy, Maxim. Development of the Marketing Program on Positive Image Creation for the
Company. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 96. (in
Russian)
25. Dorosh, Vladimir. Company's Marketing Activities Organization over the Internet. RESEARCH and
TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 67. (in Russian)
26. Dovzhik, Marina. Mathematical Methods in Decision-Making Process. RESEARCH and
TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p. 70. (in Russian)
27. Dragucans, Dmitrijs. Creation of Project Office in the Organization. RESEARCH and
TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 68. (in Russian)
28. Dubanovs, Deniss. Improvement of Business Processes at a Transport Enterprise on the Basis of
Operational Management Technology. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE,
2008, Vol. 3, No 1, p. 69. (in Russian)
29. Eitminovich, Jelena. Automation of Company’s Quality Management System Processes. RESEARCH
and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p. 86. (in Russian)
30. Ermakova, Oksana. Development of Sport in Latvia as an Instrument of State Brand Creation.
RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p. 71. (in Russian)
31. Faingloz, Lev. Application of Modelling for Decision-Making Support in Money Flow Management
Task. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p. 89. (in
Russian)
32. Ferkovich, Maya. Research and Development of Quality Management Process in a Security Firm.
RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p. 85. (in Russian)
33. Fila, N., Misnevs, B. Methodology Development and Its Implementation in Analytical System for
Transport and Logistics Educational Programs. Transport and Telecommunication, Vol. 9, No 3,
2008, pp. 23–29.
34. Garanin, Vadim. Analysis of Leasing as an Operative Form of Crediting. A Prognosis of
Development of Leasing Operations in Latvia. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the
FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 38-39. (in Russian)
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35. Gelah, Igor. Influence of the Equipment Parameters on the Network Characteristics. RESEARCH and
TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p. 36. (in Russian)
36. Gladkiha, Olga. Evaluation of Investment Schemes of a Construction Company for Real Estate
Projects. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p. 50. (in
Russian)
37. Gončarovs, G., Grišins, A., Kabaškins, I., Račko, E., Voronovs, V. Latvijas ražotāji mūsdienīgos
globalizācijs un pasaules saimniecības reģionalizācijas apstākļos: problēmas, risinājumi, perspektīvas.
LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.13. –
Latvijas Zinātnes Padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, Rīga, 2008, p.167-173.
38. Grakovski, Alexander, Kabashkin, Igor, Ressin, Anatoly. Intelligent Transport System for IntraCity Logistics Based on WWW Technologies. Transport and Telecommunication, Vol.9, No 3, 2008,
p. 30-38.
39. Gridko, Nazaer. Analysis of Staff Management System of Commercial Enterprise. RESEARCH and
TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 65. (in Russian)
40. Gromule, V., Yatskiv, I., Medvedev, A. Investigation of Bus and Coach Service Quality of the Basis
of Information System for RIGA COACH TERMINAL. Transport and Telecommunication, 2008,
vol.9, No 2, p. 39-45. ISSN 1407-6160, ISSN 1407-6179.
41. Grushina, Nadezda. Development of Price Policy of a Firm in a Framework of the Chosen Strategy.
RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 66. (in Russian)
42. Gusev, Dmitry. Navigation Monitoring Systems: Definition and Application. RESEARCH and
TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 105. (in Russian)
43. Guseynov, Sh. Analytical Approach for Some Classes of Coefficient Inverse Problems (J. Inverse and
ill-posed problems in industry. Applied Mathematics and Mechanics, V. 7, Issue 1, Publisher: Wiley
InterScience, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, p. 206-210.
44. Guseynov, Sh. Nonlinear Mathematical Model for Intensive Steel Quenching and its Analytical
Solution in Closed Form. Applied Mathematics and Mechanics, V.7, Issue 1, Publisher: Wiley
InterScience, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, p. 201-205.
45. Guseynov, Sh., Kobasko, N. On One Nonlinear Mathematical Model for Intensive Steel Quenching
and its Analytical Solution in Closed Form, Mathematical Models and Methods in Applied Sciences,
V. 2, Issue 1, Publisher: North Atlantic University Union Press, p. 31-39.
46. Guseynov, Sh., Kobasko, N. On one nonlinear mathematical model for intensive steel quenching
and its analytical solution in closed form. Theoretical and Experimental Aspects of Heat and Mass
Transfer, V. 3, Publisher: WSEAS, pp. 110-116.
47. Guseynov, Sh.E. On one new approach for determination of true economic welfare growth of
countries' group. Economic Dynamics and Control, Elsevier Publisher, 14 pp. (Accepted)
48. Ikauniek, Arthur. Research of Application Efficiency of Business Process Computer Models.
RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 13. (in Russian)
49. Ikauniek, Arthur. Research of Notation Choice Problem of Business Process Computer Models.
RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p. 12. (in Russian)
50. Ilyasov, Andrey. Calendar Planning Task Solution in Uncertainty Conditions (by example of
"EPPRONN"). RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1,
p. 14. (in Russian)
51. Ivanov, Alexander. Urgent Problems of Transfer Insurance Risk Management for Reinsurance.
RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p. 72. (in Russian)
52. Izotov, Alexander. Research and Comparative Analysis of Modern Videocodecs. RESEARCH and
TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 12. (in Russian)
53. Jakunin, Semyon. The User Interface Automated Construction Research Principles for Data-centric
Systems. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 29-30.
(in Russian)
54. Jaruzhnyj, Stanislav. Research and Development of the Monitoring System for Managing Network
Resources by the Set Criteria of Quality. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE,
2008, Vol. 3, No 2, p. 31. (in Russian)
55. Junusov, Artjom. Capability Research of Modelling of the Aspect-Oriented Programming by Means
of Metaprogramming, in Terms of AspectJ and Nemerle. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP
into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 1, p. 25-26. (in Russian)
56. Kabashkin, Igor. Contractual Logistics in the Baltic States: Origin, Development, Perspectives.
Deliver. The Global Logistics Magazine by Transcontainer. April 2008, p. 2-10.
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Images. RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p. 13. (in
Russian)
58. Kalashnikov, Sergej. The Analysis of Market Possibilities of the Trading Company's Development
(„Maxima Latvija” as the Sample). RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008,
Vol. 3, No 2, p. 73. (in Russian)
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TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE, 2008, Vol. 3, No 2, p. 74. (in Russian)
63. Kobasko, N., Guseynov, Sh. Initial Heat Flux Densities and Duration of Non-Stationary Nucleate
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Conference "Actual Problems of Education", February 21-22, 2008, Riga, Latvia, TTI, p. 64-71.
ISBN 978-9984-818-16-0.
118. Tolujew, J., Savrasov, M. Mesoscopic Approach to Modelling a Traffic System. In: Proceedings
of the International Conference “Modelling of Business, Industrial and Transport Systems
(MBITS’08)”, May 7-10, 2008, Riga, Latvia. Riga: TTI, 2008, p. 147-151. ISBN 978-9984-818-047.
119. Toluyew, Y., Savrasov, M. Transport System’s Mesoscopic Model Validation Using Simulation on
Microlevel. In: Proceedings of the 8th International Conference “RELIABILITY and STATISTICS in
TRANSPORTATION and COMMUNICATION” (RelStat'08), Riga, Latvia, 2008, p. 297-304. ISBN
978-9984-818-11-5.
120. Tsilker, B. Coverage Ensuring in Heterogeneous Wireless Networks. In: Proceedings of the 8th
International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and Communication
(RelStat’08), 15–18 October 2008, Riga, Latvia”, Riga, Transport and Telecommunication Institute,
2008, p. 305-312. ISBN 978-9984-818-11-5
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121. Utehin, Georg, Misnevs, Boriss. Education Services Planning. In: Abstracts of the Inter-Higher
School Scientific and Educational Conference "Actual Problems of Education", February 21-22,
2008, Riga, Latvia, TTI, p. 6-7.
122. Utekhin, George. Use of Statistical Techniques in Quality Management Systems. In: Proceedings
of the 8th International Conference “RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and
COMMUNICATION” (RelStat'08), Riga, Latvia, 2008, p. 329-334. ISBN 978-9984-818-11-5.
123. Yatskiv, I., Jurshevich, J., Pticina, I. Analysis of Mobility and Reliability Measures on the
Particular Transport Node at the Stage of its Reconstruction. In: Proceeding of the International
Conference “Modelling of Business, Industrial and Transport Systems (MBITS’08)”, May 7-10,
2008, Riga, Latvia. Riga: TTI, 2008, p. 152-157. ISBN 978-9984-818-04-7
124. Yeltishev, V. Territory in International Law of the Sea. In: Conference «Topical problems
legislation». Riga, Latvia, BIA, april 27-28, 2008.
125. Yeltishev, V., Romanov, A. Theoretical Bases and Problems of the Individual Approach in
Pedagogics. In: Abstracts of the Inter-Higher School Scientific and Educational Conference "Actual
Problems of Education", February 21-22, 2008, Riga, Latvia, TTI, p. 26-27.
126. Yunusov, S. Methodology of Preparing Testing and Examination Works in Informatics. (in
Russian) In: Proceedings of the Inter-Higher School Scientific and Educational Conference "Actual
Problems of Education", February 21-22, 2008, Riga, Latvia, TTI, p. 181-184. ISBN 978-9984-81816-0.
127. Yunusov, S., Tarasov, A. Learning Method of Neural Networks of Aircraft Engine Diagnostics
Airnborne System. (in Russian) In: Proceedings of International Youth Research Conference
“XXXIV Gagarin`s Readings”, Moscow, 1-5 April 2008. Мoscow: MSATU, 2008. V.2 p. 157-159.
128. Zagrebina, L., Vladimirov, N. Timely Estimation of Operating Environment Risks – Guarantee of
Safety at Work. (in Russian) In: Proceedings of the Inter-Higher School Scientific and Educational
Conference "Actual Problems of Education", February 21-22, 2008, Riga, Latvia, TTI, p. 87-95.
ISBN 978-9984-818-16-0.
129. Zasimchuk, I. Mathematics is a Method and Techniques Not an Application. In: Abstracts of the
Inter-Higher School Scientific and Educational Conference "Actual Problems of Education",
February 21-22, 2008, Riga, Latvia, TTI, p. 54-55.
130. Zasimchuk, I. Norms and Methods of Effective Corporative Management. (in Russian) In:
Proceedings of the Inter-Higher School Scientific and Educational Conference "Actual Problems of
Education", February 21-22, 2008, Riga, Latvia, TTI, p. 102-108. ISBN 978-9984-818-16-0.
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7. pielikums

Studiju programmu nodrošinošais akadēmiskais personāls
Studiju priekšmeta nosaukums
Sistēmu modelēšana
Telemātika un loģistika pasaules
tirgus globalizācijas apstakļos
Zinātnisko pētījumu metodoloģija
Augstskolas pedagoģija
Skaitliskās metodes
Transporta loģistika
Matemātiskās metodes un modeļi
loģistiskajos pētījumos
Multidimensiju statistikas analīze
Sistēmu teorija
Eksperimentu plānošana
Globālas navigācijas sistēmas
Informācijas sistēmas transportā
Intelektuālas sistēmas
Lēmumu pieņemšanas metodes un
algoritmi
Biznesa procesu modelēšana
Informācijas kriptogrāfiskā
aizsardzība
Mākslīgie neironu tīkli
Programmatūras konstruēšanas
tehnoloģijas
Riska teorija
Transporta ekonomika
Pedagoģiskais un mācību metodiskais
darbs
Optimizācijas teorija
Zinātniskais seminārs
Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferences
Doktora darba izstrāde

Vadošais docētājs
Irina Jackiva
Igors Kabaškins
Igors Kabaškins
Išgalejs
Išmuhametovs
Aleksandrs
Grakovskis
Genadijs Gromovs
Jurijs Tolujevs

Amats un zinātniskais vai
akadēmiskais grāds
Profesore, Dr. sc. ing.
Profesors, Dr. habil. sc. ing.
Profesors, Dr. habil. sc. ing.
Docents, Dr. psych.
Profesors, Dr. sc. ing.
Docents, Dr. sc. ing.
Profesors, Dr. sc. ing.

Irina Jackiva
Mihails Zilbermans
Jurijs Krasņitskis
Anatolijs
Pozdņakovs
Vasilijs Demidovs
Jevgeņijs Kopitovs
Aleksandrs
Grakovskis
Jurijs Tolujevs
Aleksandrs
Grakovskis
Jevgeņijs Kopitovs
Sergejs Orlovs

Profesore, Dr. sc. ing.
Docents, Dr. sc. ing.
Profesors, Dr. habil. sc. ing.
Docents, Dr. sc. ing.

Irina Jackiva
Aleksandrs
Stetjuha
Irina Jackiva

Profesore, Dr. sc. ing.
Profesors, Dr. oec.

Šarifs Guseinovs
Irina Jackiva
Igors Kabaškins

Asoc. profesors, Dr. math.
Profesore, Dr. sc. ing.
Profesors, Dr. habil. sc. ing.

Igors Kabaškins

Profesors, Dr. habil. sc. ing.

63

Docents, Dr. sc. ing.
Profesors, Dr. habil. sc. ing.
Profesors, Dr. sc. ing.
Profesors, Dr. sc. ing.
Profesors, Dr. sc. ing.
Profesors, Dr. habil. sc. ing.
Asoc. profesors, Dr. sc. ing.

Profesore, Dr. sc. ing.

8. pielikums

Kvalitātes rokasgrāmata
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9. pielikums

Studiju priekšmetu apraksti
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Studiju priekšmeta apraksts
Nosaukums:
Veids (N,P,A):
Zinātņu nozare:
Līmenis:
Priekšnosacījumi:
Kredītpunktu skaits:
Apraksta autors:
Mērķis:

Augstskolas pedagoģija
N
34.-pedagoģija
D
4.0
Išgalejs Išmuhametovs, Docents, Dr. psych.
Kursa apguves rezultātā doktoranti iegūst zināšanas augstskolas pedagoģijas
jomā, izpratni par docētāja un studenta mijiedarbības specifiku, mācību situāciju
analīzes, lekciju un citu nodarbību veidošanas iemaņas, apgūt pamatus zinātnes
atziņu strukturēšanai un psiholoģiski pareizai pārveidošanai mācību materiālā.
Tiek attīstītas mūsdienu informācijas tehnoloģiju iemaņas.

Īss satura izklāsts:

• Augstākās izglītības attīstības mūsdienu tendences pasaulē un
• Latvijas augstākās izglītības perspektīvas.
• Boloņas process: augstākās izglītības reforma, normatīvie dokumenti un
izglītības standarti.
• Didaktikas koncepcijas. Mācību metodes un apmācības organizācijas formas
augstskolā.
• Pedagoģiskā saskarsme. Pedagoģiskā meistarība un pedagoģiskā retorika.
Pedagoģisko konfliktu risinašana.
• Izglītības kvalitātes vērtēšana un monitorings.

Literatūra:

1.
2.
3.
4.
5.

Gudjons, H. Pedagoģijas pamatatziņas . - 2. izd. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Geidžs N., Berliners D. Pedagoģiskā psiholoģija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. - Rīga: RaKa, 2001.
Leach, Jenny Pedagogy X: Paul Chapman Publ., 2005.
Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования, 2005.

Studiju organizēšanas
veidi:
Lekcijas, praktiskās nodarbības
Vērtēšana:
Docētāji:

Eksāmens
Išgalejs Išmuhametovs, Docents, Dr. psych.

Studiju priekšmeta apraksts
Nosaukums:
Veids (N,P,A):
Zinātņu nozare:
Līmenis:
Priekšnosacījumi:
Kredītpunktu skaits:
Apraksta autors:
Mērķis:

Biznesa procesu modelēšana
N
5.-datorzinātnes
D
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Statistisko datu datorapstrādes
metodes, Sistēmu modelēšana
4.0
Jurijs Tolujevs, Profesors, Dr. sc. ing.
Iepazīstināt doktorantus ar biznesa procesu modelēšanas metožu iespējām un
pielietojuma jomu. Sniegt praksē pielietojamo biznesa procesu modelēšanas
instrumentālo līdzekļu apskatu. Aplūkot instrumentālo līdzekļu izmantošanas
piemērus konkrētu biznesa procesu modelēšanas uzdevumu risināšanā.

Īss satura izklāsts:

• Modelēšanas funkcionēšanas metodoloģija uz standarta IDEFO bāzes;
• Plūsmu Work Flow Modeling un Data Flow Modeling apraksta metodoloģija;
• Modelēšanas mazie integrētie līdzekļi, kuri atbalsta vairākus modeļu un
metožu tipus (ERwin, BPwin);
• Modelēšanas vidējie integrētie līdzekļi, kuri atbalsta no 4 -10 modeļu un
metožu tipus (Rational Rose, Paradigm Plus, Designer/2000);
• Modelēšanas lielie integrētie līdzekļi, kuri atbalsta vairāk nekā 15 modeļu un
metožu tipus (ARIS Toolset).

Literatūra:

1. Holt, J., A Pragmatic Guide to Business Process Modelling, BCS, Swindon,
2005.
2. Yatskiv I. Introduction to Simulation Modelling. – Riga: Transport and
Telecommunication Institute, 2000.- 99 p.
3. Les Oakshott. Business Modelling and Simulation. – Prentice Hall, New
Jersey, 1998. –367 p.

Studiju organizēšanas
veidi:
Lekcijas
Vērtēšana:
Docētāji:

Eksāmens
Jurijs Tolujevs, Profesors, Dr. sc. ing.

Studiju priekšmeta apraksts
Nosaukums:
Veids (N,P,A):
Zinātņu nozare:
Līmenis:
Priekšnosacījumi:
Kredītpunktu skaits:
Apraksta autors:
Mērķis:

Eksperimentu plānošana
N
5.-datorzinātnes
D
Metroloģija, Augstākā matemātika
4.0
Jurijs Krasņitskis, Profesors, Dr. habil. sc. ing.
Iepazīstināt kursa klausītājus ar galvenajām eksperimenta plānošanas,
organizēšanu metodēm zinātnisko pētījumu veikšanai laboratoriju un ražošanas
apstākļos; ar eksperimentu rezultātu apstrādes un analīzes metožu un praktisko
paņēmienu izklāstu. Pēc kursa apguves , tā klausītājam jāizprot visu
eksperimentālo darbu posmu un elementu sākotnējās plānošanas nepieciešamība
un nozīmīgums; jāzina eksperimentālo pētījumu plānošanas, organizēšanas un
norises pamati; jāprot īstenot mērījumu rezultātu ekspres-analīzi un veikt
detalizētu rezultātu statistisko un metroloģisko analīzi, ņemot vērā izmantojamo
metožu iespējas un ierobežojumus.

Īss satura izklāsts:

•
•
•
•
•
•
•
•

Literatūra:

1. Hinkelmann K., Kempthorn O. Design and analysis of experiments (I, II). –
Wiley,
2008.
2. Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических
формул. - М.: Высшая школа, 1988. – 239 с.
3. Блохин В.Г. Современный эксперимент: подготовка, проведение, анализ
результатов. – М.: Радио и связь, 1997. – 232 с.
4. Нечаев Ю.И. Современные информационные технологии при
планировании
эксперимента.
–
СПб:
МТУ,
2005.
См.
http://www/csa/ru/skif/kurs_5/index.htm

Slikti organizētas sistēmas; to izpētes metodes; statistiskā un sistēmas pieeja.
Eksperimenta efektivitāte, aktīvie un pasīvie eksperimenti.
Optimalitātes kritēriji un plānu tipi.
Eksperimentālo datu apjoma noteikšana.
Pilnie un detalizētie faktoru eksperimenti.
Lineāro modeļu parametru novērtējums.
Faktoru telpas optimāls izmantojums.
Eksperimenta rezultātu analīze un skaitliskie aprēķini vidē Matlab.

Studiju organizēšanas
veidi:
Lekcijas, praktiskās nodarbības
Vērtēšana:
Docētāji:

Eksāmens
Jurijs Krasņitskis, Profesors, Dr. habil. sc. ing.

Studiju priekšmeta apraksts
Nosaukums:
Veids (N,P,A):
Zinātņu nozare:
Līmenis:
Priekšnosacījumi:
Kredītpunktu skaits:
Apraksta autors:
Mērķis:

Globālās navigācijas sistēmas
N
8.-elektronika un telekomunikācijas
D
Signāli un ķēdes, Informācijas pārraides un kodēšanas teorija
4.0
Anatolijs Pozdņakovs, Docents, Dr. sc. ing.
Studēt globālās navigācijas sistēmas un gaisa satiksmes vispārējās uzbūves
principus, struktūras un izmantošanas īpatnības, kā arī informācijas kompleksās
apstrādes metodes, tehniskās ekspluatācijas jautājumus.
Pamatot taktiskās un tehniskās prasības dažādiem globālās navigācijas līdzekļu
pielietošanas gadījumiem. Veikt dažādu globālās navigācijas sistēmu salīdzinošo
analīzi no taktiskās pielietošanas pozīcijām.

Īss satura izklāsts:

• Globālās satelītu tīkla radionavigācijas sistēmas uzbūves principi;
• Satelītu radionavigācijas sistēmas un to elementi;
• Satelītu radionavigācijas sistēmu pielietošana gaisa kuģu navigācijā un gaisa
satiksmes vadīšanā;
• GPS-NAVSTAR, GLONASS un Galileo sistēmu īpatnības;
• Gaisa kuģu aparatūras uzbūves principi.

Literatūra:

1. Соловьев Ю. А. Спутниковая навигация и ее приложения. .: Эко-Трендз,
2003. – 326 с.
2. Яценков В.С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS NAVSTAR
и ГЛОНАСС.- М: Горячая линия- Телеком, 2005. – 272 с.
3. Understanding GPS: Principles and Applications / Editors E.Kaplan,
C.Hegarty. 2nd edition - Boston, London : Artech House, 2006. – 703 p.
4. Börje Forssell. Radionavigation Systems. ARTECH HOUSE, INC. 2008.

Studiju organizēšanas
veidi:
Lekcijas, praktiskās nodarbības
Vērtēšana:
Docētāji:

Eksāmens
Anatolijs Pozdņakovs, Docents, Dr. sc. ing.

Studiju priekšmeta apraksts
Nosaukums:
Veids (N,P,A):
Zinātņu nozare:
Līmenis:
Priekšnosacījumi:
Kredītpunktu skaits:
Apraksta autors:
Mērķis:

Informācijas kriptogrāfiskā aizsardzība
N
18.-informācijas tehnoloģija
D
Programmēšana, Augstākā matemātika
4.0
Aleksandrs Grakovskis, Profesors, Dr. sc. ing.
Iepazīstināt studentus ar informācijas kriptoaizsardzības sarežģīto uzdevumu
jauniem algoritmiem un to realizācijas līdzekļiem. Apgūt kriptogrāfijas
matemātisko līdzekļu pielietošanu un informācijas aizsardzības bāzes sistēmas.

Īss satura izklāsts:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Literatūra:

1. Schneier, B. Applied cryptography. Second Edition: protocols, algorithms, and
source code in C, ISBN 0-471-12845-7, USA, John Wiley, 1996
2. Stallings, Wiliam.
Cryptography and network security : priciples and
practice. 4nd ed., USA, Prentice-Hall, 2006, 680 p.

Datorsistēmu informatīvā drošība.
Ziņas un šifrēšana. Algoritmi un atslēgas. Kriptoanalīze.
Simetriski algoritmi un simetriskas kriptosistēmas.
Šifrēšanas režīmi.
Pārstatījumu šifri. Vienkāršie un komplicētās aizvietošanas šifri.
Pseidogadījumu secību ģeneratori.
Plūsmas šifrēšana. Sinhronie un pašsinhronizējamie šifri.
DES – tipisks šifrēšanas standarts. Raundu skaits. Datu un atslēgu pārveide.
Modernās bloku kriptosistēmas.
Vienvirziena funkcijas. Asimetriskās kriptosistēmas.
Autentiskuma identifikācija un kontrole.
Elektroniskais ciparu paraksts.
Modulāra aritmētika. Eiklida algoritms.
Fermā un Eilera teorēmas. Ķīniešu teorēma par atlikumiem.

Studiju organizēšanas
veidi:
Lekcijas, laboratorijas darbi
Vērtēšana:
Docētāji:

Eksāmens
Aleksandrs Grakovskis, Profesors, Dr. sc. ing.

Studiju priekšmeta apraksts
Nosaukums:
Veids (N,P,A):
Zinātņu nozare:
Līmenis:
Priekšnosacījumi:
Kredītpunktu skaits:
Apraksta autors:
Mērķis:

Informācijas sistēmas transportā
N
5.-datorzinātnes
D

Īss satura izklāsts:

•
•
•
•
•
•

Literatūra:

1. Труды ВНИИУП МПС России. М: Грааль, 2002. – 216 с.
2. Turban E. Information Technology for Management. 5th edition. Wiley, 2006.
– 724 p.
3. Грекул В.И. , Денищенко Г.Н. , Коровкина Н.Л. Проектирование
информационных систем. M: Интернет-университет информационных
технологий, 2008. – 304 c.
4. Духонин Е.Ю., Исаев Д.В. и др. Концепция Business Performance
Management: начало пути. – М: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 269 с.
5. Михарев Э., Махарева К. Бронирование и продажа перевозок. – Рига:
ИТС, 2008. – 291 с.

4.0
Vasilijs Demidovs, Docents, Dr. sc. ing.
Iegūt zināšanas par informācijas tehnoloģijām un sistēmām, kuras tiek pielietotas
dzelzceļa pārvadājumu vadībai, balstoties uz Latvijas dzelzceļa (LDz) piemēra.
IS klasifikācija.
Dzelzceļa attīstības posmi Latvijā.
LDz galvenie rādītāji.
LDz IS attīstības galvenie posmi.
LDz IS attīstības koncepcija.
LDz informācijas sistēmas: kravu pārvadājumu IS, pasažieru pārvadājumu IS,
finanšu un ekonomiskā IS, izziņu IS, LDz informācijas uzglabāšanas sistēma,
starptautiskā s sadarbības atbalsta IS, analītiskās IS.
• LDz IS infrastruktūra.
• IT pakalpojumu vadība.
• Pārvadājumu automatizētas vadības informatīvā vide

Studiju organizēšanas
veidi:
Lekcijas, praktiskās nodarbības
Vērtēšana:
Docētāji:

Eksāmens
Vasilijs Demidovs, Docents, Dr. sc. ing.

Studiju priekšmeta apraksts
Nosaukums:
Veids (N,P,A):
Zinātņu nozare:
Līmenis:
Priekšnosacījumi:
Kredītpunktu skaits:
Apraksta autors:
Mērķis:

Intelektuālās sistēmas
N
5.-datorzinātnes
D
Optimizācijas metodes, Ekspertsistēmas
4.0
Jevgeņijs Kopitovs, Profesors, Dr. habil. sc. ing.
Apgūt evolūcijas modeļu veidošanas metodes un to pielietošanu.

Īss satura izklāsts:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Literatūra:

Evolūcijas procesa skaitļošanas modeļi. Holanda pieeja. Bioloģiskā
terminoloģija.
Ģenētisko algoritmu elementi. Hipotēžu attēlošana. Ģenētiskie operatori.
Derīguma funkcija.
Vienkāršs ģenētiskais algoritms. Risināšanas secība viena mainīgā funkcijas
optimizācijas uzdevumam.
Daudzu mērķu optimizācijas uzdevuma risināšanas principi. Divu kritēriju
gadījums.
Kombinatoriska vārdu savienojuma piemeklēšanas uzdevuma risināšanas
procedūra. Piemērs.
Mainīgo kodēšanas uzdevums ģenētiskajos algoritmos. Binārā kodēšana.
Minimālā alfabēta princips.
Varbūtības izvēles mehānismu realizācija. Ruletes metodes. Turnīru izvēle.
Shēmu teorija. Hromosomu līdzīguma novērtēšanas metodes. Ģenētiskā
algoritma uzvedības novērtēšanas iespējas.
Apmācošās sistēmas, kas balstītas uz ģenētiskajiem algoritmiem. Klasifikatoru
sistēma. Arhitektūra. Elementu funkcijas.
Kredītu sadalīšanas procedūras. Ugunsdzēsēju algoritms. Realizācijas piemērs.
Statiskas priekšmeta jomas klasifikatoru apmācošā sistēma. Eksperimentu
analīze.
Dinamiskas priekšmeta jomas klasifikatoru apmācošā sistēma. Eksperimentu
analīze.

1. Джордж Ф. Люгер "Искусственный интеллект: стратегия и методы
решения сложных проблем", 4-е издание - М.: Издательский дом
"Вильямс", 2005. - 864 с.
2. Стюарт Рассел, Питер Норвиг "Искусственный интеллект: современный
подход", 2-е издание, М.: издательский дом "Вильямс", 2007. - 1408
с.Goldberg D.E. (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimization and
Machine Learning. Addison-Wesley, Reading, MA. 412 p.
3. Michalewicz Z. (1992). Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution
Programs. Springer-Verlag.

Studiju organizēšanas
veidi:
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Lēmumu pieņemšanas metodes un algoritmi
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27.-matemātika
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Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Operāciju pētīšana, Augstākā
matemātika
4.0
Aleksandrs Grakovskis, Profesors, Dr. sc. ing.
Dažādu ekonomisko un ražošanas procesu matemātisko un Markova modeļu
funkcionēšanas izpēte. Optimālo lēmumu pieņemšanas metožu un algoritmu
analīze, kurai pieļauj paaugstināt funkcionēšanas efektivitāti minētajos procesos.

Īss satura izklāsts:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ievads.
Markova procesi. Varbūtību stāvokļi.
Markova procesi ar ienākumiem.
Markova procesi lēmumu pieņemšanai bez ienākumu diskontēšanas.
Markova procesi lēmumu pieņemšanai ar ienākumu diskontēšanu.
Markova procesu statistika.
Statistisko risinājumu teorijas elementi.
Adaptīvā vadība uz Markova ķēdēm.
Tēlu identificēšanas teorijas elementi.

Literatūra:

1. Bertsekas D.P. Dynamic Programming and Markov Decision Processes. New
York: Academic Press, 2005.
2. Derman C. Finite State Markov Decision Processes. New York: Academic
Press, 2003.
3. Cybernetics and Systems'96, R.Trappl (ed.), Vol. 1,2 -Vienna: Austrian
Society for Cybernetic Studies, 1996.
4. Таха Х.А. Введение в исследование операций. М.: Вильямс, 2001.
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Mākslīgie neironu tīkli
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Jevgeņijs Kopitovs, Profesors, Dr. habil. sc. ing.
Apgūt statisko un dinamisko neironu tīklu izveidošanas principus
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Literatūra:

Mākslīgais neirons. Mākslīgās neironu sistēmas.
Mākslīgo neironu sistēmu arhitektūra un elementi. Perceptrons.
Mākslīgo neironu tīklu klasifikācija.
Tiešās izplatības neironu tīkli.
Neironu tīkli ar atgriezeniskām saitēm.
Makkaloka un Pitsa smadzeņu šūnas modelis.
Perceptronu tīkls. Pamatelementi un funkcijas.
Adaptēšanas procedūras. Mākslīgo neironu sistēmu tehnoloģijas attīstība.
Apmācības metodes vienslāņu un daudzslāņu tīklos.
Perceptrona apmācības likums. Apmācības likums ''DELTA''. Hebbiana
apmācības likums.
Apmācības likums ''Kļūdas atgriezeniskā izplatīšana''.
Mākslīgo neironu sistēmu pielietošana.
Klasteranalīze. Klasifikācija.
Neirontīklu izmantošana vērtspapīru tirgus rādītāju prognozēšanas uzdevumos.
Optimizācijas un prognozēšanas uzdevumi. Programmnodrošinājums.
Komerciāli programmprodukti mākslīgo neironu sistēmu projektēšanai.

1. Станислав Осовский "Нейронные сети для обработки информации" - М.:
Финансы и статистика, 2004. - 344 с.
2. Simon Hayken "Neural Networks and Learning Machines", Prentince Hall,
Pearson Edication, 2009. - 906 p.Nelson M. and Illingworth W.T. (1991). A
Practical Guide to Neural Nets, Addison-Wesley Publishing Company.
3. Zurada J.M. (1992). Introduction to Artificial Neural Systems, St.Paul, West
Publishing Company, 683 p.
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Multidimensiju statistikas analīze
P
5.-datorzinātnes
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Literatūra:

1. Dennis Child, The Essentials of Factor Analysis. Continuum; 3 edition, 2006,
- 180 p.
2. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические
методы: Учебник. – Москва: Финансы и статистика, 1998. – 352 с.
3. Сошников Л. А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный
статистический
анализ:
Учеб.пособие
для
вузов/Под.ред.
В.Н.Тамашевича. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 598 с.
4. Иберла К. Факторный анализ / Пер. с нем. – Москва: Статистика, 1980. –
400 с.
5. Харман Г. Современный факторный анализ / Пер. с англ. – Москва:
Статистика, 1972. – 486 с.
6. Яцкив И.В. Классификация. Методы кластер-анализа (www.tsi.lv) – 27
lpp.
7. Яцкив И.В. Факторный анализ (www.tsi.lv) – 41 lpp.
8. Яцкив И.В., Санталова Д.В. Анализ данных с помощью пакета
“Statistica/Win” (методическое пособие). – Рига: РАУ, 1997. - 85 с.
9. Afifi A., Clark V. Computer Aided Multivariate Analysis. London: Chapman
& Hall, 1996. – 241 p.

4.0
Irina Jackiva, Profesore, Dr. sc. ing.
Iepazīstināt doktorantus ar multidimensiju statistikas problēmām un metodēm,
sagatavot viņus šo metožu un statistiskās programmatūras (STATISTIKA)
izmantošanai praktisko uzdevumu risināšanā.
Kursa apgūšanas rezultātā doktorantiem jāiegūst daudzmēra statistisko modeļu
uzbūves iemaņas, daudzmēra datu klasifikācijas un pazemināšanas uzdevumu
risināšanas prasmes.
Multidimensiju analīzes uzdevumi un metodes
Matemātikas elementi (analītiskā ģeometrija un matriču algebra)
Multidimensiju ģenerālā un izvēles kopība
Uzticamības apgabali
Normāli sadalīto multidimensiju ģenerālo kopību salīdzinājums
Multidimensiju modeļa korelācijas analīze
MANOVA
Komponentu analīze
Faktoru analīze
Multidimensiju skalēšana
Multidimensiju klasifikācijas metodes ar pasniedzēju un bez tā
Multidimensiju statistisko datu datora analīze
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Literatūra:

Optimizācijas teorija
N
27.-matemātika
D
Skaitliskās metodes datoriem, Optimizācijas metodes, Diskrētā matemātika,
Augstākā matemātika
4.0
Šarifs Guseinovs, Asoc. profesors, Dr. math.
Tehnisko un ekonomisko procesu identifikācijas teorijas, plānošanas un vadības
uzdevumu optimālo risinājumu analītisko un digitālo metožu attrašanas apguve.
Apgūt stabilo un līdzsvara sistēmu ar korporatīviem un/vai antagoniskiem
mērķiem tipveida problēmu matemātisko modelēšanu.
•
Optimizācijas teorijas mērķi, uzdevumi un pamatjēdzieni. Modelēšanas
posmi.
• Optimizācijas teorijas uzdevumu dažādas pieraksta formas atkarībā no
funkciju vieda, mainīgo tipa un no izvēlētā risinājuma algoritma. Lokālais,
globālais, iekšējais, robežu, nosacītais un nenosacītais ekstrēmums.
• Funkcionālās telpas galīga un bezgalīgā dabīgā normēšana. Optimizācijas
algoritmu savirzāmība neekvivalentās normās.
• Daudzu mainīgo funkciju pilnais diferenciālis. Daudzu mainīgo funkciju
izmaiņu ātrums brīvvirzienā un attiecībā pret vienu mainīgo. Saikne starp
atvasinājumu pēc virziena un gradienta. Attiecība starp funkcijas gradientu un
funkcijas līmeņa virzienu.
• Optimālo risinājumu atrašanas īpatnības optimizācijas teorijas uzdevumos.
Ferma teorēma un viendimensijas absolūta ekstremālā uzdevuma globālā
ekstrēmuma atrašanas metode.
• Daudzdimensiju beznosacījumu un nosacīto ekstremālo uzdevumu lokālā
ekstrēmuma atrašanas metodes. Lagranža metode un apkopojošā Lagranža
metode.
• Izliektā programmēšana. Regularitāte pēc Sleitera un papildinošās drošības
apstākļi. Ekstrēma eksistences Kuna-Takera nepieciešamie un/vai pietiekamie
nosacījumi. Kuna-Takera nosacījumi diferenciālajā formā.
• Antagoniskās spēles. Matriču spēļu optimālie risinājumi tīrajās un jauktajās
stratēģijās.
• Adamāra un Tihonova optimizācijas teorijas uzdevumu korektums. Tihonova
regulācijas metode. Regulācijas optimālā parametra atrašanas problēma.
• Kolektīvās uzvedības līdzsvarotu un stabilu modeļu teorijas elementi.
Homogeno un heterogēno sistēmu dinamika ar diskrēto laiku un nepārtraukto
laiku. Kustība pa pseidogradientu.
1. D.-Zh.Du, P.M.Pardalos, W.Wu. Mathematical Theory of Optimization
(Nonconvex Optimization and Its Applications). – Springer Press, 2001.
2. S.Boyd, L.Vandenberghe. Convex Optimization. - Cambridge University
Press, 2004. pp.
3. E.M.Galeev, V.M.Tikhomirov. Optimization: Theory, Examples, Problems. –
Moscow, "Editorial URSS" Press, 2002. (in Russian).
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Programmatūras konstruēšanas tehnoloģijas
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Sergejs Orlovs, Asoc. profesors, Dr. sc. ing.
Iepazīstināt doktorantus ar sarežģītu datorsistēmu programmatūras konstruēšanas
rūpnieciskajām metodēm. Sniegt programmatūras novērtēšanas, izveidošanas un
uzturēšanas principu iemaņas.

Īss satura izklāsts:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistēmas analīze un programmatūras projekta vadība.
Programmatūras prasību klasiskā analīze un projekta novērtēšana.
Programmatūras projektēšanas klasiskās kvalitātes metrikas.
Programmatūras objektorientēta analīze un projektēšana.
Objektorientētas programmatūras kvalitāte un tās metrikas.
Objektorientētas programmatūras izstrādāšanas etapi.
Programmatūras struktūrveida testēšana.
Programmatūras funkcionālā testēšana.
Programmatūras testēšanas metodika.

Literatūra:

1. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения, 3/Изд. –
СПб: Питер, 2004. - 527 с.
2. Pressman, R.S. Software Engineering: A Practitioner's Approach, 7/E. –
McGraw-Hill, 2009.
3. Sommerville, I. Software Engineering, 8/E. – Addison-Wesley, 2007.
4. Booch, G. Object-Oriented Analysis and Design With Application, 3/E. –
Addison-Wesley, 2007.
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Riska teorija
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D
4.0
Irina Jackiva, Profesore, Dr. sc. ing.
Iepazīstināt ar pieeju nenoteiktības un riska faktora uzskaitei dažādos sistēmu
dzīves posmos un ar dažādiem matemātiskajiem modeļiem, kurus izmanto šajā
nolūkā.
Iemācīt risināt lēmumu pieņemšanas uzdevumus nenoteiktības apstākļos,
izmantojot risku teorijas aparātu.
• Risks: jēdziens, funkcijas, avoti, klasifikācija
• Riska modeļi. Izmantojamais matemātiskais aparāts
• Vērtspapīru portfeļa teorija
• Riska teorijas spēļu modeļi. Spēļu teorijas pamatteorēma
• Spēles izvērstā formā. To pielietojums finansu lēmumos riska apstākļos
• Klasisks uzdevums par apdrošināšanas kompānijas bankrotu
• Pārapdrošināšanas modeļu analīze
• Lēmumu pieņemšanas statistiskās teorijas uzdevumi
• Baijesa pieeja riska teorijai
• Baijesa lēmumi tehnisko sistēmu profilakses, produkcijas kvalitātes statistiskās
kontroles, rezervju pārvaldīšanas, investēšanas u.c. uzdevumos.
1. Jens O. Zinn. Social Theories of Risk and Uncertainty: An Introduction.
(Wiley-Blackwell, 2008. - 264 p.
2. John Ogilvie. CIMA Learning System 2007 Management Accounting Financial Strategy 2006. - 736 p.
3. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых
ситуаций в экономике и бизнесе. – Москва: Финансы и статистика, 2000.
– 176 с.
4. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и
риск. –Москва: Инфра-М, 1992. - 192 c.
5. Adams A., Bloomfield D., Booth Ph., England P. Investment Mathematics and
Statistics Graham&Trotman, London-Dodrecht-Boston. 1993. – 410 p.

Studiju organizēšanas
veidi:
Lekcijas, praktiskās nodarbības
Vērtēšana:
Docētāji:

Eksāmens
Irina Jackiva, Profesore, Dr. sc. ing.

Studiju priekšmeta apraksts
Nosaukums:
Veids (N,P,A):
Zinātņu nozare:
Līmenis:
Priekšnosacījumi:
Kredītpunktu skaits:
Apraksta autors:
Mērķis:

Sistēmu modelēšana
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Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Programmēšana
4.0
Irina Jackiva, Profesore, Dr. sc. ing.
Iepazīstināt studējošos ar modelēšanas dzīves cikla posmiem, liekot akcentu uz
imitācijas modelēšanu. Veidot imitāciju modelēšanas iemaņas uz imitācijās
programmatūras bāzes un veidot eksperimentu veikšanas pieredzi.

Īss satura izklāsts:
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Literatūra:

1. Averill M. Law, Ph.D. Simulation Modeling and Analysis (Fourth Edition),
McGraw-Hill Publishing Co.; 2007 - 768 p.
2. Jackiva J. Gadījumiedarbību modelēšana: Mācību līdzeklis. Rīga: TSI, 2004.48 lpp.
3. Joņins G., Sedols J. Masu apkalpošanas sistēmu analīze un modelēšana. Rīga:
Latvijas Universitāte, 1996.
4. Jerry Banks, John S.Carson ll, Barry L.Nelson, David Nicol. Discrete-Event
System Simulation.- Prentice Hall, New Jersey, 2000. – 594 p.

Modelēšanas galvenie principi.
Modeļu klasifikācija. Analītisko modeļu apskats.
Matemātiskais pamats masveida apkalpošanas teorijai.
Erlanga MAS (ar gaidīšanu, atteikumiem, ierobežotu buferi).
Atklātie and slēgtie masveida apkalpošanas tīkli.
Stohastiskās modelēšanas principi. Imitācijas modelēšanas dzīves cikls.
Diskrētā notikumveida pieeja modelēšanai.
Pseidogadījumskaitļu iegūšanas algoritmi.
Gadījumnotikumu, procesu un vektoru imitācija.
Imitācijas programmatūras apskats.
Modelēšanas valoda GPSS.
Standarta atribūti, bloki, GPSS valodas vadošie operatori.
GPSS izmantošana skaitļošanas tīklu modelēšanai.
Modeļu validācija un versifikācija.
Eksperimentu plānošana ar modeli.
Modelēšanas rezultātu apstrāde.
Rezultātu apstrāde uz reģenerējošo procesu teorijas pamata.
Metožu, tehnoloģiju un modelēšanas līdzekļu izvēle.
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Sistēmu teorija
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4.0
Mihails Zilbermans, Docents, Dr. sc. ing.
Iegūt zināšanas par nelineāro un nestacionāro sistēmu analīzes metodēm, par
nelineāro viļņu sistēmu dinamiku, par nelineāro diferenciālvienādojumu
risināšanas skaitliskām metodēm. Iegūt prasmes novērtēt haotisko sistēmu
stabilitāti un prognozēt to nākotni.

•
•
•
•
•
•
Literatūra:

Nelineāro un nestacionāro sistēmu analīzes metodes.
Nelineārās sistēmas. Loģistiskas kartes, Lorenca svārsts.
Nelineāro viļņu sistēmu dinamika.
Nelinearitātes un dispersijas efektu mijiedarbība. Vientulīgie viļņi un solitoni.
Nelineāro diferenciālvienādojumu ar parciāliem atvasinājumiem atrisināšanas
skaitliskās metodes.
Nestabilitātes un katastrofas nelineārās sistēmas.
Hierarhisko sistēmu dinamika. Konkurences vienādojumi.
Nelineāro sistēmu kvalitatīva analīze fāzes telpā. Divkāršošanās cikli un
bifurkācijas.
Scenāriju rašanās un attīstības haoss. Haotiskās svārstības.
Gudvina, ciklu kapitālistiskās ekonomikas modeļi. Ražotāja un pārvaldes
modeļa līdzāspastāvēšanas.
Vajdliha modeļi un to pielietošana ekonomiskām un sociālām vajadzībām

1. Schroeder Manfred Fractals, chaos, power laws minutes from an infinite
paradise W.H.Freeman and company New York, 2005. ISBN: 5-93972-041-2.
2. Трубецков Д.И. Введение в синергетику. Хаос и структура. М.:
Едиториал УРСС, 2004. ISBN: 5-354-00532-9.
3. Infeld Eryk, George Rowlands Nonlinear waves Solitons and chaos. 2nd ed.
Cambridge universitu press, 2000. ISBN: 5-9221-0644-9.
4. Шелухин О.И., Овсин А.В., С.М. Смольский Самоподобие и фракталы.
Телекоммуникационные приложения. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. ISBN:
978-5-9221-0949-9.
5. Yates, R. D., and D. J. Goodman. Probability and Stochastic Processes: A
Friendly Introduction for Electrical and Computer Engineers. 2nd ed. New
York, NY: John Wiley & Sons, 2004. ISBN: 0471272140.
6. Shankar Sastry. Nonlinear Systems: Analysis, Stability, and Control, published
by Springer. 2001. ISBN: 0898713617.
7. Mandelbrot, Benoit B. Fractals and Chaos. The Mandelbrot Set and
Beyond.New York: Springer, 2004.
8. Chaos in Circuits and Systems./ Edited by G.Chen and T.Ueta, World
Scientific Publishing Company, Singapore, 2002.
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Skaitliskās metodes
P
D
Programmēšana, Augstākā matemātika
4.0
Aleksandrs Grakovskis, Profesors, Dr. sc. ing.
Iemācīt doktorantus risināt praktiskos uzdevumus, korekti izmantojot
vienkāršākās skaitliskās metodes, interpretēt iegūtos rezultātus, novērtēt
skaitļošanas kļūdas, to iespējamos avotus, apgūt tipisko matemātisko uzdevumu
atrisināšanas standartmetodes, izmantojot datoru.

Īss satura izklāsts:

•
•
•
•
•

•

•

Literatūra:

Kļūdu avoti un pamatcēloņi, risinot uzdevumus ar datoru. Skaitļi aprēķinos uz
datora. Kļūdu algebra.
Lineāro algebrisko vienādojumu sistēmu aprēķina tiešās un iterāciju metodes.
Datu analīze un apstrāde. Lokāla un globāla interpolācija. Aproksimācija.
Skaitliskās diferencēšanas un integrēšanas metožu izmantošana.
Iteratīvas metodes nelineāro vienādojumu un to sistēmu aprēķinam.
Viendimensijas un daudz dimensiju optimizācijas jēdziens. Transporta
maršrutu optimizācijas uzdevumu atrisinājums ģenētisko algoritmu pamatā.
Diferenciālo vienādojumu un to sistēmu aprēķina analītiskās un skaitliskās
metodes. Dinamisko sistēmu modelēšana ar diferenciālo un starpības
vienādojumiem. Fraktāļa objektu aprēķini un modelēšana.
Funkcijas izvēršana Furjē rindā. Ievads spektrālā analīzē un tās izmantošana
signālu un attēlu apstrādē.

1. John H. Mathews, Kurtis K. Fink, Numerical Methods Using Matlab, 4/E,
Publisher: Prentice Hall, 2004. - 696 pp.
2. Quarteroni A., Sacco R., Saleri F. Numerical mathematics (Texts in Applied
Mathematics). Springer-Verlagn, New York – Berlin – Heidelberg, 2006. - 657
pp.
3. А. Grakovskis. Skaitliskas metodes (macibu lidzeklis un metodiskie
noradijumi).-Riga: Transporta un sakaru instituts, 2006. - 36 lpp.
4. R.N. Kronover. Fractals and chaos in dynamic systems. Basic theory. Moscow.
Postmarket, 2000. - 352 pp.
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Telemātika un loģistika pasaules tirgus globalizācijas apstākļos
P
8.-elektronika un telekomunikācijas
D

Īss satura izklāsts:

•

2.0
Igors Kabaškins, Profesors, Dr. habil. sc. ing.
Loģistiskās darbības būtības un tās lomas izpratne sabiedrības ekonomiskajā un
sociālajā attīstībā.
Iegūt zināšanas un iemaņas šādos jautājumos: loģistiskās darbības analīze uz
pastāvīgi mainīgās tirgus konjunktūras fona; loģistiskās darbības organizācijas
efektīvu shēmu izstrādāšana, izmantojot modelēšanu, aprēķinus un
eksperimentālos pētījumus; loģistisko sistēmu atsevišķu praktisko elementu
izstrādāšana; telemātikas kā mūsdienīgas informatīvas sabiedrības zinātniskā un
tehnoloģiskā novirziena saturs; Eiropas telemātisko programmu saturs

•
•

•
•
•
•
•
•

Literatūra:

Loģistikas jēdzieni, definīcijas, mērķi un uzdevumi. Loģistikas koncepcijas
vēsturiskā attīstība.
Loģistisko sistēmu analīzes un sintēzes metodoloģija. Loģistisko sistēmu
elementi. Loģistiskās ķēdes un kanāli.
Loģistisko sistēmu projektēšanas principi. Sistemātiskā pieeja loģistisko
modeļu projektēšanas problēmai. Loģistisko pētījumu ekonomiski
matemātiskās metodes un modeļi.
Loģistisko projektu vadīšana. Loģistikas funkcionēšanas organizācija.
Loģistikas transportnodrošinājums. Loģistikas informatīvais nodrošinājums.
Loģistikas ekonomiskais nodrošinājums.
Loģistiskās sistēmas vadīšana.
Telemātikas jēdziens, definīcijas, mērķi un uzdevumi.
Telemātikas kā dažādu tehnoloģiju kombinācijas īpatnības
Eiropas pētniecisko uzdevumu transporta telemātikas jomā klasifikācija un
saturs.

1. Roberta Russell, Bernard Taylor. Operations Management. Along the Supply
Chain. – John Wiley & Sons, 2009. – 776 p.
2. James Jones. Integrated Logistics Support Handbook. – Sole Press, 2008. –
648 p.
3. Hosang Jung, Frank Chen, Bongju Jeong. Trends in Supply Chain Design and
Management. Technologies and Methodologies. – Springer, 2007. – 451p.
4. Konstadinos Goulias. Transportation Systems Planning. Methods and
Applications. – CRC Press, 2007 – 724 p.
5. Mike McDonald, Harmut Keller, Oliver Fakler. Intelligent Transport Systems
in Europe. Opportunities for Future Research. – World Scientific, 2008. – 326
p.

Studiju organizēšanas
veidi:
Lekcijas, praktiskās nodarbības
Vērtēšana:
Docētāji:

Eksāmens
Igors Kabaškins, Profesors, Dr. habil. sc. ing.

Studiju priekšmeta apraksts
Nosaukums:
Veids (N,P,A):
Zinātņu nozare:
Līmenis:
Priekšnosacījumi:
Kredītpunktu skaits:
Apraksta autors:
Mērķis:

Transporta ekonomika
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Aleksandrs Stetjuha, Profesors, Dr. oec.
Pēc studiju pabeigšanas sekmīgs doktorants spēt:
- saprast transporta sistēmas sastāvu, vietu un lomu sabiedriskajā ražošanā, tās
līdzības un atšķirības ar citām ekonomikas nozarēm;
- vērtē transporta uzņēmumu resursus un to pielietošanas efektivitāti transporta
produkcijas ražošanā;
- kalkulēt pārvadājumu pašizmaksu un saprast cenu veidošanās mehānismu
dažādos transporta veidos.

Īss satura izklāsts:

•
•
•
•
•
•
•

Transports sabiedriskās ražošanas sistēmā un tā nozares īpatnības.
Ekonomisko procesu koordinācija transporta pakalpojumu tirgū.
Transporta uzņēmumu resursi un to izmantošanas efektivitāte.
Transporta produkcijas pašizmaksas kalkulēšana.
Cenu veidošanās un tarifi transportā .
Pieprasījums un piedāvājums transportā.
Transportā politika un investīcijas transporta nozarē efektivitātes.

Literatūra:

1. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. - Rīga : Vaidelote, 2003. - 360 lpp.
2. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. - Rīga :
RTU, 2001. - 280 lpp.
3. Krūmiņš N. Rokasgrāmatā loģistikas sistēmu vadīšanai. - Rīga : Latvijas
Republikas Ekonomikas ministrija, 2004. - 154 lpp.
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Transporta loģistika
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Īss satura izklāsts:

•
•
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Literatūra:

1. J.J. Coyle, E.J. Bardi, R.A. Novack. Transportation. 6th Edition South-Western College Publishing, 2005, 528 pp.
2. V.Praude, J ,Belcikovs J. Logistika. - Riga : Vaidelote, 2003. –
541lpp.
3. N.Sprancmanis u.c. Uzņēmējdarbības loģistikas terrminu angļu-latviešu
vārdnīca.- Riga: Zvaigzne ABC, 2007.-168 p.
4. N.Sprancmanis. Biznesa logistika.”Vaidelote”, 2003
5. N.Sprancmanis, Transporta pakalpojumu ekonomika un organizešana,
Rīga,2001, 282 lpp.
6. A. Urbahs, A. Gerkovnuks, Intermodālie konteineru pārvadājumi, Rīga, RTU,
2003, 496 lpp.

4.0
Genadijs Gromovs, Docents, Dr. sc. ing.
Sagatavot speciālistus, kuri spējīgi organizēt gatavās produkcijas piegādi
patērētājam; sasniegt uzņēmēja ekonomiskos mērķus; veidot praktiskās iemaņas
dažādu transporta procesu un problēmu modelēšanas jomā

Transporta loģistikas būtība un uzdevumi.
Preču piegādes sistēmas ( tehnoloģiskais aspekts ).
Optimāla pārvadātāja izvēle.
Preču piegādes projektēšana.
Matemātiskās metodes materiālu plūsmas organizēšanā.
Optimizācijas uzdevumi autotransportā.
Autotransporta sistēmu funkcionēšanas datormodelis.
Transporta procesu kopīga plānošana preču pārvadāšanā ar vairākiem
transporta līdzekļu veidiem.
• Transporta loģistikas efektivitāte
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Zinātnisko pētījumu metodoloģija
P
22.-komunikāciju zinātne
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Īss satura izklāsts:

•

2.0
Igors Kabaškins, Profesors, Dr. habil. sc. ing.
Iepazīstināt studējošos ar zinātnisko pētījumu metodoloģiju un metodiku.
Sistēmveida pieejas izpēte zinātniskās pētniecības jautājumos un projektu
izstrādes galveno posmu apgūšanā. Apgūt zinātnisko pētījumu plānošanas un
organizēšanas metodiku. Apgūt vajadzīgās informācijas iegūšanas un analīzes
iemaņas. Apgūt pirmsprojektu, projektu un pārskatu materiālu noformēšanas
iemaņas zinātniskās pētniecības darbu izpildes gaitā.

•
•
•
•
•
•

Literatūra:

Sistēmas pieeja zinātniskajiem pētījumiem, uzdevuma, projekta izstrādes
galvenie posmi.
Zinātniskās pētniecības un projektu veidi. Zinātnisko pētījumu metodoloģija.
Faktori, kuri raksturo projektu.
Zinātniskās pētniecības instrumentārijs: matemātiskais aparāts, modelēšana,
eksperiments, programmatūra, ekspertīzes dati.
Zinātnisko pētījumu organizācija Eiropā, Latvijā. Pielietojamo zinātnisko
pētījumu organizācija un galvenie virzieni transporta jomā Eiropā un Latvijā.
Zinātniski tehniskā informācija.
Pētniecības materiālu rakstiska iesniegšana. Veidi, struktūra, noformējums.
Zinātniskās pētniecības darbu un projektu rezultātu publikācijas.
Projektu un pētījumu rezultātu mutiskā paziņošana. Prezentāciju sagatavošanas
un norises speciālie tehniskie un programmu līdzekļi.

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. – PMI, USA, 2008.
– 467 p.
2. Elizabet Orna, Graham Stevens. Managing Information for Research. –
McGraw Hill, 2006. – 272 p.
3. Estelle Philips, Derek Pugh. How to Get a PhD. – Open University Press,
2007. – 220 p.
4. Sara Delamont, Paul Atkinson, Odette Parry. Supervising the Doctorate. Open University Press, 2007. – 221 p.
5. Judith Bell. Doing your Research Project. - Open University Press, 2007. –
267 p.
6. Gordon Rugg, Marian Petre. The Unwritten Rules of PhD Research. - Open
University Press, 2005. – 2224 p.
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Dzimums

Vasilijs Demidovs
310565.10168
Melldas ield, 3/1 - 66, LV-1015, RTgd, Latuija
Fiks€tais: + (371) 6723

4370

Mobihb: + (371) 2953 203b

+ (371) 6723 4366

dem@ldz.lv
31 .05.1 965.

\rnietis

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ie4emamais amats

No 1993. gada lldz 5.

l.

Datu bdzu pdrvaldibas sist6mu nodalas priek5nieks no 2003. 9.,

Vadoiais informdtikas inZenieris (datubdzes administrators) no 1998. g. lldz 2003. 9.,
lnZenieris-sist€manal-lti[is no 1996. g.lldz 1998.9., inZenieris-elektronit5is no 1993. g.lidz 1996. g.
Darba vietas nosaukums un adrese

Galvenie piendkumi

VAS "Latvijas Dzelzcel5" Informatlvas skai{oSanas centrs, Turgeqeva2l, Riga, 1V1050, Latvija.
Tel.: (371) 6723 3900 - Fax (371) 6723 4366. Interneta lapa: http://isc.ldz.lv
IBM DB2 UDB un MS SQL datu bdzes pdrvaldibas sistemu un datu bdzu, Hyperion Esbase serveru,
IBM WebSphere aplikaciju serveru, IBM Tivoli Storage Manager datudublejumkop6Sanas sist6mas
uztur6Sana (Windows, UNIX un 0S/390 vide); LDz mdjas lapas uztureiana un pilnveidoiana;
projektu un programmaturas test65anas procesa izstrdde un test65anas veikSana

Nozare
Laika periods
Profesrja vai ieqemamais amats

Galvenie piendkumi

Transports, datubdzes, datu noliktavas, OLAP, l6mumatbalsta sist6mas
No 2004. gada februdra

l-rrdz

5. l.

Datorzindfiu un elektronikas fakultdtes DatorsistEmu programmat0ras katedras docents no 2007.
gada februdra, doc6tais lidz 2006. gada jlnijam
Doktorantu sagatavoSanas programmas kursa "lnformdcijas sistemas transportd" pasnieg5ana,
Ma$ishu sagatavo5anas programmas kursa "Datu bizu modernds tehnolo$ijas" pasnieg5ana,
Bakalauru sagatavoSanas programmas kursa "Vadibas informdcijas sistemas" pasniegSana

Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare

Transporta un sakaru instit[ts, Lomonosova 1, RIga, 1V1050, Latvija. Interneta lapa: http:/iwww.tsi.lv
Datorzindtne

lzglltiba
Laika periods
PieS(irta izglltibas dokumenta
nosaukums / PieS(irta kvalifi kacija
Promocijas darba tdma
lzgFtibas iestades nosaukums un

No 2001. gada decembralidz2004. gada decembrim
InZenierzindt4u doktora zindtnisko grdds
Transporta un satiksmes zindtnes nozare Telemdtikas un lo$istikas apak5nozar6 (2006. gada)

"Dzelzce!a transporta lEmumatbalsta sist6mu informatlvds nodro5indSanas mode!u izstrdde"
Transporta un Sakaru Instituts, doktorant0rd p€c 5'152 st. programmas "Telemdtika un lo$istika"

veids
Valsts vai starptautiskds klasifikacijas

Aukstdka izglttiba: Second stage of tertiary education (ISCED 6)

lTmenis

Lapa 1 - Curriculum vitae
Vasilijs Demidovs
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Eiropas Kopiena, 2003

Laika periods
PieS[irta izglitibas dokumenta
nosaukums / PieS[irta kvalifi kicija
lzgl-ttibas iestddes nosaukums.u.n

No 1982. gada septembra lldz 1987, gada junijam
RadioaparatUras konstruktora{ehnologa inZen ieris

RTgas Politehn iskais institUts

vet0s

Valsts vai starptautisk6s klasifrkacijas
ilments

Aukstdkd izglitTba

Prasmes
Dzimtd valoda

Krievu valoda

Citas valodas

Pafinov*ttljums

lzpratne

Limenis0

RuniSana

Klausi5ands

dialogs

LasISana

RakstiSana
monorogs

n

82

Patstdvlgs lietotais

82

Patstavigs lietotais

82

PatsEvigs lietotais

82

Patstavlgs lietohis

82

PatsEvlgs lietotais

Anglu

82

Pabtdvigs lietohis

82

Pabtivlgs lietotais

Bl

Patstdvlgslietotais

82

Patstavigs lietotais

82

Patstdvigs lietohis

LatvieSu

o Eiropas kopcjam vadlinijdm valodu apguvE

n
Socidlds prasmes
Organizatoriskas pftFmes

Afestefs afbilsto5i valodas prasmes 3,8 paftipes praslbdm

Spejas stradat komandd un patstdvlgi

- Vadltaja spcjas (lldz 40 cilvekiem)
- Pieredze projektu vadl5and lT sfera (vairak ka 10 veiksmlgi

pabeigti projekti, piem6ram,
Interaktlvais starptautiskds satiksmes vilcienu kustibas saraksts http://sirius.ldz.lv/sarex/,
InteraktTvais iekSzemes satiksmes vilcienu kustTbas saraksts htto:/lsirius.ldz.lv/sari/. LDz Intranet
majas lapa utt.

Tehniskas prasmes

Piedefiba starptautiskos projektos:

-

Pieredze Transition Facility projektu uzraudzibd lT eksperta loma (2005/171520.04.01 ,05
"Development of a modular Software Railway package" Ungdrija)

Profesionili apmiciba:
2007. DataEksperts, "Business Objects Xl Administration", 16 stundas
2007. BDA, "2790, Datubdzu serveru optimize5ana un probldmu novEr5ana, izmantojot Microsoft
SQL Server 2005", 16 stundas
2007, BDA, "2780, Microsoft SQL Server 2005 datubdzu trztur65ana", 24 stundas
2006. RIX Technologies, "Microsoft Project Professional pamatkurss", 16 stundas
2006. BDA, "2782: Designing Microsoft SQL Server 2005 Databases", 16 stundas
2006. BDA, "2781: Designing Microsoft SQL Server 2005 Server-Side Solutions", 24 stundas
2004, lBM, "lBM DB2 OLAP Administration and Performance Tuning", 24 stundas
2004. lBM, "lBM DB2 OLAP Server Up and Running", 16 stundas
2003. Business Experts, "lT Infrastructure Library (lTlL) pamati", 24 stundas
2003, lBM, "AlX Advanced Administration", 40 stundas
2003. lBM, "lBM WebSphere App Server Adminishation", 40 stundas
2003. BDA, "2087: lmplementing MS Windows 2000 Clustering", 40 stundas
2003. E Pasaule, "DW un Business Objects", "levads BO atskaiSu veidoiana", 12 stundas
2002. HP, "HP OpenView OmniBack for System Admin", 40 stundas
2002. lBM. "DB2 for AIX Database Administration", 40 stundas
2002. lBM, "AlX System Adminishation", 40 stundas
2001. lBM, "OS/390 System Operations",24 stundas
2001. lBM, "0S/390 Fundamental System Skills", 40 stundas
2001. lBM, "DB2 for 0S/390 System Administration", 40 stundas
2001. lBM, "DB2 for 0S/390 Application programming", 24 stundas
2001 . lBM, "DB2 for OS/390 Application Data Recovery", 16 stundas
2001. lBM, "DB2 for OS/390 Database Administration", 40 stundas
2000. lBM, "RACF for System Programmers", 40 stundas
1999. lBM, "UDB Adminishators (OS/2, NT)", 40 stundas
1999. lBM, "UDB Performance Tuning", 40 stundas
Lapa2-Curiculumvitae
Vasilijs Demidovs
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Eiropas Kopiena, 2003

1999. lBA, 'OS/390", 80 stundas
1999, Soft-Tronik, "'1140: MS SQL 7.0", B stundas
1997. Soft-Tronik, "lnformix", 40 stundas

Datora lieto5anas prasmes

Labas iemapas darbi ar sekojoSam programmdm un sistdmim:

- IBM DB2 UDB datu bdzes pdrvaldibas sist€ma (Windows, UNIX un OS/390 vide)
- IBM WebSphere aplikaciju serveris (Windows un UNIX vide)
- Hyperion System 9 Bl+ UNIX vide
- Oper6tajsistemas MS DOS, MS Windows (95, 98, 2000 professional, XP professional, NT4

Citas prasmes

-

Server, 2000 Server, 2003 Server), IBM AIX 5L (UNIX), OS/390
MS Windows 2000/2003 klasteris

-

AllFusion ERwin Data Modeller

-

MS Office Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio, Project un Outlook

BusinessObject Weblntelligence

Micibu kursi:
2008. - 2009. LDz Macibu centrs, "Anglu valoda".
LDz MC, "Poziffivas saskarsmes veido5ana darbd ar daZddas tipolo$ijas cilv6kiem", 16 stundas
2006. LDz Maclbu centrs, "Att-rstTbas pdrrunu ievieiana un vadl6ana LDz", 8 stundas
2006. LDz Mdclbu centrs, "Vadibas psiholo$ija", 16 stundas
2005. LDz Mdcibu centrs, "Stresa vadl5ana un emocion5l6 inteli$ence", 16 stundas
2004. PSl, "Kvalitdtes vadibas sist6mas iek5ejais audits"
1999. Anglijd, Mayfleld College of English, "Anglu valoda", 40 stundas
1998. - 2003. LDz Mdclbu centrs, "Anglu valoda"

Papildu informdcija

Publikdc'rjas: 29 zindtniskie darbi ASV, Be!$r1a, lgaunijd, Krievija, Latvijd, Lietuvd,
tajd skaitd, 17 zinatniski raksti, 11 zindtnisku referdtu t6zes un Promocijas darba kopsavilkums

PiedaliSanis zinitniskis konferencEs: 19 zinatniskajas un zindtniski praktiskajds konferencds
Be!$ija, lgaunijd, KrievijS, Latvija un Lietuvd

Apbalvojumi:

- VAS ,,Latvijas dzelzcelS"

Infrastruktilras pdrvaldes Informatlvds skai{oSanas centra Atzinibas
raksts par ieguldlto darbu kvalitdtes vadibas sist6mas ievieiand, 2004. gads.

-

-

The Best Paper Award for the Symposium Social and Economic Systems, Model, Simulation,
Agents, Decision Support to the contribution "Principles of Creating Data Warehouses in Decision
Support Systems of Railway Transport". Vl starptautiskd konference "Computing Anticipatory
Systems CASYS'03". !eZa, Bel$ija, 2003. gada.
Latvijas Zinatqu akad6mijas, VAS ,,Latvijas Gaisa Satiksme" un Latvijas lzgl-rtibas fonda
m6rlsprogrammas ,,lzglTtlbai, zindtnei un kult0rai" Ka{a lrbiSa doktoranda stipendija par darbu:
"L€mumatbalsta sistdmu pilnveido5ana" 2003. gada.

VAS,,Latvijas dzelzc{S" Pateicibas raksts par labu darbu, 2002. gads.

Sertifikiti:

-

Microsoft Certified Professional (MCP): lnstalling, Configuring and Administering Microsoft
Clustering Services by Using Windows 2000 Advanced Server;

- Brainbench: "ERwin 3.5.2 Administration":
- Tekmetrics: "Master High lT Aptitude";
- Tekmetrics: "C Programmer";
- Tekmetrics: "RDBMS Developer";
- Tekmetrics: "DB2 DBA".
Piederiba starptautiskds asocidcijis

-

:

gada
,,Centre for Hyperincursion and Anticipation in Ordered Systems" savienibas biedrs no 2005.
(http://www.ulq. ac.be/mathqen/CHAOS)
"lBM Academic Initiative" programmas biedrs no 2004. gada
(http//www.developer. ibm.com/university/scholars)

Daliba starptautiskis organizdcijis:

-

1.10.2009.

DZSO transporta politikas un attlstibas stratd$ijas Komiteja, ,,Latvijas dzelzcela" eksperts no
1 998. gada (http:/lwww.osjd.org)

,Wi*
Lapa3-Cuniculumvitae
Vasilijs Demidovs

*'z----*----
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.M'
europuss
Europass
curriculum vitae

Personas informdcija
Vdrds I Uzvdrds

Adrese

Aleksandrs Grakovskis
Lidopu 13-3, RTga, LV-1055

Tdlrunis

+371-67100654

Fakss

+371-67100535

E-pasts
Pilsoniba
Dzim5anas datums

Dzimums

Mob. +371-26562715

avg@tsi.lv
Latvija
05.1

1

.1

962.

\|rrieSu

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ie4emamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Laika periods
Profesija vai ieqemamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Laika periods
Profesija vai ie4emamais amats

Galvenie Piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Laika periods
Profesija vai ierlemamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Lapal-Cuniculumvitae
Aleksandrs Grakovskis

uo.zuuo.

-...

Datozindtqu un elektronikas fakultates profesors, Telekomunikaciju katedras vaditdjs, prorektora
vietnieks starptautiskajos jaut6ju mos
Akademisk6 un zindtniskd aktivitdte, starptautiskd sadarbiba
Transporta un sakaru instituts, Lomonosova 1 , RIga, LV-1 019, Latvija
lzglitiba un zindtne
01.2008.

-

06.2008.

Datozindt4u un elektronikas fakultdtes asoci6tais profesors, Telekomunikdciju katedras vaditdjs,
prorektora vietnieks starptautiskajos jautdjumos
Akad0miskd un zindtniskd aktivitdte, starptautiskd sadarblba
Transporta un sakaru institUts, Lomonosova 1 , RTga, LV-101 9, Latvija
lzgl-rtiba un zindtne

09.2006.

-

12.2007.

Datozindt4u un elektronikas fakultdtes asocidtais profesors, Telekomunikdciju un tftlu tehnolo$iju
departamenta vaditajs, Telekomunikdciju profesoru grupas vadTtdjs, starptautisko projektu grupas
vadltdjs un starptautisko studiju programmu direktors
Akaddmiska un zindtniskd aktivitate, starptautiskd sadarblba
Transporta un sakaru institUts, Lomonosova 1, RTga, LV-1019, Latvija
lzglitiba un zinatne
09.2002.

-

06.2006.

Datorzindtqu un elektronikas fakultates asociEtais profesors, Starptautisko projektu grupas vadTrtdjs
un starptautisko studiju programmu direktors
Akademiska un zindtniskd aktivitdte, starptautiskd sadarbiba
Transporta un sakaru instituts, Lomonosova 1, RTga, LV-1019, Latvija
lzglltiba un zindtne
Papildu informacija par Europass: http://europass.cedefop.eu.inU
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Laika periods
Profesija vai ie4emamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare

09.1999.

Akademiskd un zindtniskd aktivitate
Transporta un sakaru instituts, Lomonosova 1, Riga, LV-1019, Latvija
lzglltiba un zindtne
09.1991.

Profesija vai ierlemamais amats

Docents

Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare

lzglitiba un zindtne
09.1989.
Asistents

Nozare

10.1999.

Rigas Aviacijas universitdte, Lomonosova 1 , RIga, LV-101 9, Latvija

Profesija vai ierlemamais amats

Darba vietas nosaukums un adrese

-

Akademiskd un zindtniskd aktivitate

Laika periods

Galvenie piendkumi

06.2002.

Datorzindt4u un elektronikas fakultdtes docents

Laika periods

Galvenie piendkumi

-

-

10.1991.

Akad0miska un zinatniska aktivitdte
Rigas Civilds aviacijas inZenieru instit0ts, Lomonosova 1, Riga, LV-1019, Latvija

lzglltiba un zindtne

lzglitiba
Laika periods
Pie5l5irta izglltibas dokumenta

06.2008.
Profesora diploms (TSI-PR Nr. 007)

nosaukums / PieSlSirta kvalifikacija

Galvenie visparizglltojoSie un
profesiondlie mdcibu priekimeti
lzgl-rtibas iestddes nosaukums.u.n

Informdcijas tehnolo$ijas
Rlgas Tehniskd universitdte, Transporta un sakaru instit0ts

VEIOS

Valsts vai starptautiskds klasifi kacijas
llmenis

Profesors

Laika periods

11.2004.

Pie5(irta izgl-rrtibas doku menta

Asoci6td profesora diploms (TSI-AP Nr. 002)

nosaukums / PieSllirta kvalifi kacija

Galvenie vispdrizglitojoSie un
profesiondlie mdcibu priekSmeti

lzglithas iestddes nosaukums un

I

nform dcijas teh nolo$ijas

Rlgas Tehniskd universitdte, Transporta un sakaru instit0ts

veids
Valsts vai starptautiskds klasifi kacijas
llmenis
Laika oeriods
PieSIirta izgl-ltibas dokumenta
nosaukums / PieS[irta kvalifi kdcija
Galvenie vispdrizglitojoSie un
profesiondlie mdcibu PriekSmeti

lzglltibas iestddes nosaukums un
veids
Valsts vai starptautiskds klasifikacijas
llmenis
Laika periods
PieSlsirta izgl-ttibas dokumenta

Laoa2-Cuniculumvitae
Aleksandrs Grakovskis

Asoci6tais profesors

08.1 992.

InZenierzindt4u doktora diploms, Dr.sc.ing.

Zibens atgriezeniskd sitiena strdvas nelinearo procesu model6Sana
Rlgas Avidcijas universitdte
InZenierzindt4u doktors, Dr.sc.ing.

02.1 989.

Tehnisko zindtqu kandidats
Papildu informacija par Europass: http://europass.cedefop,eu.inU
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nosaukums / PieSlSirta kvalifikacija
Galvenie visparizgl-t jtojo5ie un
profesiondlie mdcibu priekSmeti

lzglitibas iestAdes nosaukums un
veids
Valsts vai starptautiskds klasifikdcijas
llmenis
Laika oeriods
PieS(irta izglitlbas dokumenta
nosaukums / PieSIirta kvalifi kacija
Galvenie vispdrizglTtojoiie un
profesiondlie m6cibu priekSmeti

lzglitibas iestddes nosaukums.un

Zibens atgriezeniskd sitiena strdvas nelinedro procesu modeleiana
Maskavas ener$ctiskais instituts
Tehnisko zindtqu kandidats

09.1979.

-

02.1985.

InZeniera - elektri(a kvalifikacijas diploms

Elektrozinibas, avi6cijas iekdrtas, datormodel€Sana un apreIini
Rigas Civilds avidcijas inZenieru instituts

vet0s

Valsts vai starptautiskds klasifikacijas
ilments

InZenieris (augstdkds izgl-rttlbas diploms)

Prasmes
Dzimtd valoda

Krievu

Citas valodas

PainovErt1jums

lzpratne

RuniSana

Raksti5ana

Limenisfl

Klausi5ands

LatvieSu

teicami

teicami

teicami

teicami

labi

labi

labi

labi

Anglu
n
Socidlds prasmes

LasiSana

Eiropas kopejem vadlinijam vatodu

dialogs

mono0gs
teicami
labi

apguvl

Piedalijos sekojo5as aktivitdtes:

. Zindtnisk6 zurndla "computer Modelling and New Technologies"
. Latvijas operaciju pdtl5anas biedribas loceklis (no 2003.)

'

recenzents (no 2004.)

Latvijas augstskolu profesoru asocidcijas loceklis (no 2004.)

u,c.

Organizatoriskas prasmes

Saqemu pozitivo pieredzi k6:

'

Telekomunikdciju un
vadTtajs (no 2006.);

'

fSl

tftlu tehnolo$iju departamenta un Telekomunikaciju profesoru grupas

Starptautisko studiju programmu direktors (no 2000.) un TSI Starptautisko projektu grupas
vadltajs (no 2003.), atbildTgais par starptautisko sakaru attistibu un projektiem instit[ta ar 180
pasniedz€jiem un vairdk neka 4500 studejoiiem;

. TSI ERASMUS programmas koordinators (no 2004.);
. Starptautiskas konferences "lnnovative Vocational Education and Training in Transport Area
(IVETTA), February 2005, Rtga, Latvija" orgkomitejas loceklis.
Esmu zindtqu un attlstibas projektu komandas vadltdjs:

. "MarSrutu

optimizdcija bezkonteineru sadzTves atkritumu izve5anai no RTgas pilsetas centra", pec
llguma ar RTgas Domes Transporta Departamentu (2006.-2007.);

.
.
Tehniskas prasmes

Aleksandrs Grakovskis

"Kravas transporta plusmu analTze un ierosindjumu izstrdde kustibas sistemas pdrveidoianai",
pec l(7uma ar Rigas Domes Transporta Departamentu (2005.) - projekta vadltaja vietnieks.

Esmu profesiondlais pasniedz6js sekojo5iem studiju priekSmetiem:

.

Lapa3-Cuniculumvitae

"Multimoddld koridora Eiropa - Azija intelektudlds transporta sistdmas modelu izstrdde starpvalstu
lo$istiskas ledes,,Latvija-Baltkrievija" optimizacijai (TransLaB)" Latvijas - Baltkrievijas sadarbibas
valsts programmas projekts (2007,-2009.) ;

Skaitliskds metodes;
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. Skaitliskds metodes datoriem
. levads specialitdte telekomunikdcijds;
. Transporta telemdtika;
. Datortehnolo$ijas zinatniskajos pEtijumos;
. Sist6mu teorija.
;

Man ir praktiska pieredze galsa ku$u vadlbas programmattiras izstrddei, signdlu un att€lu apstrade
(telekomunikacijas, navigdcijas, telemdtikas u n citds apl ikacijas).

Datora lieto5anas prasmes

Mikslinieciskas prasmes
Citas prasmes

Brlvi darbojos ar datoru Windows, Office, Maflab, C+.,
Certificate of Microsoft Office Specialist in Excel-2000.

Esmu 38 zinatnisko publikaciju, 7 zindtnisko un mdclbu lldze(u autors
Zinatnisk5 populdra zurndla
.nplqgq il KoMnbroTepHurri uup"(Daba un datorpasaule),
redakcijas kolO$ijas locektis (no 2001.)

Autovadltdja aplieclba

lr

Papildu informdcija

Transporta un sakaru instit0ta mdjas lapa: http://www,tsi.lv
Vissvarigikis publi kicijas:

'
'
'

/

-

pp.118-124. (in Russian).
A'Grakovski, A.Alexandrov. Speckal Method of Derivatives Numerical Calculation in Subsurface
Radar Sounding Signals Digital Processing Problem. / MATHEMATICAL MODELLING and
ANALYSIS, Vilnius: Technika, vol. 10, No 1, 2005. - pp. 31-40.

'

A'Grakovski, A.Medvedev. Automated Technology of Logistics Operators Study based on
Games Strategy (TreLogic), In Proceedings of International-Conference <lnnovative Vocational
Education and rraining in Transport Area (lvETTA)>, February 24-zs,2oos, Riga, Latvia, pp.

'

A.Grakovski, A.Ressin, A.Medvedev Optimisation of operational routing for supply chain on
genetic algorithms // Proceedings of the 6th International Conf6rence "ii'eliabilig and
9t

'
'
'

58-1 62.

!*jt
Statistics in Transportation and

Communication (RelStat'06)

International Symposium "Networks

'
'

-

25-28 October 2006, Riga,

for Mobility, October 5-6, 2006, Stuttgart,

Germany",

p. 30.

A. Berezhnoy, A. Grakovsky, A Nesterov. The "Green Wave" Mode Production on the Two-Lane
Highways During the Construction Works Time Period. / TRANSPORT, Vilnius, VGTU, 2007,
Vol )C(|1, No 4, p. 263-268.
A.Grakovski, l.Kabashkin, A.Ressin. Intelligent Transport System for Intra-City Logistics based
on www-Technologies, // In TRANSPORT and TELECOMMUN|0AT|ON.
Riga: TTt, 2009,
vol. 9, No 3, pp, 3G-38.

-

Papildu informdcija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int/
@

,

-

Lalvia", Riga, Transport and Telecommunication Institute, 2006. pp. 128-137.
A'Medvedev, A.Grakovski. Metodology of freight transport flows optimization in lagre city (on
elample of Riga city). Proceedings of International Conference on Operation Reseaich
"simulation and Optimisation in Business and Industry (soBt- 2006), May 17-20,2006,Tallinn,
Estonia", Kaunas University of Technology, 2006, pp. 219-222.
A.Grakovski, N.Odnakish. The elimination of image pre-processing errors in transport telematics
tasks on the basis of spline-binarization and cellular automata methods. / TRANSpORT and
TELECOMMUNICATION, - Riga: TTt, 2006, vot.7, No 2. - p. 3S0 - 358.
A.Grakovski, A.Ressin, A.Medvedev lntelligent system of operational planning of supply chain
for small and medium enterprises (SME). Proceedings (Abstracts and CD-Rom) of the 3th
Stuttgart, Stuttgart University, 2006.

Aleksandn Grakovskis

& lsMA,

A.l. Alexandrov, Y.G. Barinov, A.V. Grakovski. Representation of Data Fusion and Method of
Testing of Stereotyped Situations in Transport Telematic Systems TMNSPORT and
TELECOMMUNICATION. - Riga: TTt, 2003, vot.4, No 2. - pp.40-43.
A.V. Grakovski, A.l. Aleksandrov, R. Kivlyonok. Exploratory Signal Analysis Using Fractal
Dimension / TRANSPORT and TELECOMMUN|CAT|ON.
Riga: TTt, zd0+, vot.s, No 2. -

1
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Pielikumi

Projektu ar Aleksandra Grakovska piedaliSanu saraksts:
"Multimoddld koridora Eiropa
Azija intelektudlds transporta sistemas modelu izstrdde
starpvalstu lo$istiskas lSedes ,,Latvija-Baltkrievija" optimizacijai (TranslaB)". Latvijas-

.

.
.
.
.
.
.
.
.
I

-

Baltkrievijas sadarbibas valsts programmas projekts (2007.-2009.)
,,START- istermir,la pasdkumi predu transporta satiksmes reorganizdcijai". European Comission
Intelligent Energy Executive Agency prolect (2006-2008)

"Developing Regions through Spatial Planning and Logistics & ICT Competence (LogOnBaltic)".
BSR INTERREG lll B programmes project (2006-2008)

"lntelektudl5 rajona

tftla un td

realizdcijas pilotprojekta funkcione5anas koncepcijas un

naciondld modela izstrdde uz Daugavpils Akademiska parka bdzes". LZP sadarbibas projekts
Nr. 06.0027 (2006.-2009,)
"The Baltic Tangenf'. BSR INTERREG lll B programme (2005-2007)
"lntegrating Logistics Centre Networks in the Baltic Sea Region (lnloO)". BSR INTERREG lll B
programme (2004-2006)
,,Transporta sastrEguma monitoringa metodolo$ijas izstrdde pl[smu uzlabo5anai pilset6", pec
llguma ar Rigas Domes Transporta Departamentu (2007.)
"Mar5rutu optimizdcija bezkonteineru sadz-wes atkritumu izve5anai no Rlgas pilsetas centra",
pdc liguma ar Rlgas Domes Transporta Departamentu (2006.-2007.)
"Kravas transporta plUsmu anallze un ierosindjumu izstrdde kustlbas sist€mas pdrveido5anai",
p6c lTguma ar Rlgas Domes Transporta Departamentu (2005.)
Innovative Vocational Education and Training in Transport Area (IVETTA) - Leonardo da Vinchi
Programme

(2004-2005)

/i
/
--'-/i2 -/L7,.e,

,--yf
,4

2009. gada 01. oktobris

/r"

I
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A.Grakovskis

W

europsss
Europass
curriculum vitae

Personas informdcija
Vdrds

/ Uzvdrds
Adrese
T6lrunis

Genadijs Gromovs
Mdrupes iela,21-72, LV-1002, RTga, Latvija

m.371-67614838

mob.371-29169056

Fakss
E-pasts

gromov@tsi.lv

10.12.1947
vlrieSu

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieqemamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Laika periods
Profesija vai ierlemamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Laika periods
Profesija vai ieqemamais amats

Galvenie piendkumi

09.2004

-

oa5laik

Transporta tehnolo$ias un lo$istikas katedras docents, no 09.2005 - arl biznesa un transporta
lo$istikas studiju programmas direktors un lo$istikas katedras vaditaijs
Darbs ar studentiem ka pasniedz6js , studiju programmas uztureiana un metodisks darbs, katedras
darbibas organiz6Sana,
Transporta un sakaru instit[ts, Lomonosova iela 1,LV-1019, Riga, Latvija
Logistika, lnformacijas tehnolo$ijas transport6 un lo$istika

02.2002

-

08.2004

eksakto zinat4u katedras vadltaja vietnieks, docents.
Darbs ar studentiem ka pasniedzejs, informacijas aizsardzibas zindtnisko darbibu piedali5ana,
Nordic Counsil of Ministers granta projekta piedaliSana
Ekonomikas un kulturas augstskola, Lomonosova iela 1,LV-1019, RIga, Latvija,
Informdcijas tehnolo$ijas ekonomikd
04.1997 -02.2002
vicepresidentas
konsultdcijas, augusfas kvalifikacijas programEtdju rekrutESana, apmdcibas

pdruaddjumu /o$istrkas informdcijas sisfdmu analize;

Lapal-Cuniculumvitae
Vards Uzvdrds

un

logistika darbam

ASV;tipveida informdcijas tehnoloQiju izpEte, programmE\ana un ievieiana iaund
programmtehniskajd vide, tai skaita WEB dizains un /NIERNEfS; Avilcijas un sauszemes kravu

Papildu informacija par Europass: httpJ/europass.cedefop.eu.inU
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Darba vietas nosaukums un

adrese
Nozare

Laikaoeriods

amats

Profesija vai ieqemamais

piendkumi

Galvenie

Darba vietas nosaukums un

adrese
Nozare

Laikaperiods
Profesija vai ieqemamais
Galvenie

amats

SIA "PRIZE-ITM", R€zeknes iela 1, LV-1019, Riga, Latvija
lnformdcijas tehnolo$ijas transporta un persondla lo$istika
01.1996-03.1997
direktora vietnieks
Krievijas Federdcijas aviScrjas dienesta lidojumu dro5lbas informdcijas sistemas izstrdde,
organizdcija, apmdclbas un ievie5ana
SIA "INKO', A. Barbisa iela 2, LV-1069, RIga, Latvija
Informdcijas tehnolo$ijas aviacija
10.'1973-12.1995

jaunakais zindtniskais lidzstrddnieks, vec6kais zindtniskais lidzstrddnieks, sektora vadTtajs,
zindtniski p€tnieciskas nodalas vadTtajs, generaldirektora pirmais vietnieks p€tnieciskaja darbd

piendkumi - Lidoiumu droStbas automatizetas sistemas

projekta izstrade, apmacibas un ievieiana
Civilds aviacij as ministrij ai ;
Lidoiumu droSrbas informacijas sisfdmu projel<ta izstrdde, apmac'ibas un ievleSana PSRS

PSRS

-

regiondlajdm civilds avidcijas administrdcijdm (20 objekti) ;
- PSRS Civilds avidcijas avionegad'ijumu preventivds nov6rSanas hierarhiskd (ministrija - reQiondld
administrdciia
instit1ti
rilpnicas - aviouzpEmumi) projekta izstrdde, apmdcibas un ieviesana

-

-

pivilas avidcijas ministrija - 30 objekti, Aviacijas r1pniecibas ministija
rlpniecibas ministrija - 10 objeldi)

-

50 objeldi,

Radio

- Avionegad'ljumu prevent'ivo pasdkumu efelrtivitdtes anallze un nov1rIESana (aprlllins);
- LidmaSinu un helikopteru defektu un nepilnibu analize, droSrbas stafrsfrskle aprEllini;

- "Cilvlciskd faktora" ietekmes uz avdijas situacijdm avidcijd analize;
- Aviokompdnijas lidojumu veikianas tehnologiska atbalsta informdcijas slsfdmas projel<ta izstrdde,
apmdcibas un ievieSana:
- Ekipahu lidojumu pldnoSana (3 objel<ti);

- Lidmaiinu tehnlskds apkopes pldnoiana (2 objekti);
- defektu un nepilnibu analize, dro5rbas aprEllini (15 objekti);
-Diagnostika, nepilnibu atraiana un novEr\ana (10 objekti).

Darba vietas nosaukums un

adrese
Nozare

CivilSs AviScias Cenkdlais automatizEto vadlbas sist€mu zinatniski petnieciskais instit[ts. Aiviekstes
iela 5, LV-1019, RIga, Latvija

Informdcijas tehnolo$ijas aviacija

lzglitTba
Laika

oeriods

2008

Pie5(irta izglltlbas dokumenta Sertifikats Microsoft Dynamics AX 4.0 Tirdznieciba un Lo$istika, Datorzinibu Centrs, RIga, Latvija
nosaukums / Pie5(irta kvalifi kacija
Laika

periods

dokumenta

Pie5(irta izgliUbas

2005
"European computer driving lisence", Latvijas Universitdte RIga, Latvija

nosaukums / PieSlSirta kvalifi kacija

Laika

periods

dokumenta
kvalifikacija

Pie5(irta izgliUbas
nosaukums / Pie5llirta

Laika

oeriods

dokumenta
kvalifikacija

Pie5[irta izglltlbas
nosaukums / Pie5[irta

Laika
Pies[irta izglitTbas

periods

dokumenta

nosaukums/Pie5lirtdkvalifikacija
Laika

Piesg(a izgtltibas

oeriods

dokumenta
vitae
V6rds Uzvdrds

Lapa 2 - Cuniculum

2004
Latvijas Universitdtes semindrs "Eiropas savienibas darblbas teoretiskie un praktiskie aspekti", RIga,
Latvija
2003

Latvijas Universitdies kursi "Augstskolu mdcibspeku pedago$iskas izglitibas pamati (Augstskolu
didaktika un inovdcijas augstdk6s izglltlbas sistdma)", Riga, Latvija
2003

Kompanijas'NlC PB" un"AKMP" kursi " INFORMCIJAS TEHNOLOQIJAS DROSIBA',
StPetersburg,MaskavaKrievija

1999

Komp6nijas "PRIZE-ITM" kursi "INTERNETA TEHNOLOGII", RIga, Latvtla
Papildu informacija par Europass: http://europass.cedefop.eu.inU
@
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nosaukums / Pie5llirta kvalifi kacija

Laika

periods

1999

Pie5[irta izglTUbas dokumenta Kompdnijas "PRIZE-lTM" kursi "Gramatvedlba", RTga, Latvija
nosaukums / PieSIirta kvalifi kdcija
Laika

periods

1998

PieS[irta izgllltibas dokumenta Kompdnijas "TRENDSETTERS" kursi "Biznesa vadlbas metoZu pilnveido5ana", RIga, Latvija
nosaukums / PieS[irta kvalifi kacija
Laika

Pie5[irti izglitlbas
nosaukums / Pie5(irta

periods

1996,1997

dokumenta ICBMC semindrs l"Miisdienu bianesa 6tika", B-azele, Sveice;ICBMC seminars
kvalifikacija

Laika

periods

2

"Miisdienu biznesa €tika", Rotenburga, Vdcija;
1993

Pie5[irtaizgl-rltlbasdokumenta LatvijaslnZenierzindt4udoktoradiploms
nosaukums / Pie5(irta kvalifi kacija

Laika

periods

Pie5(irta izgllthas dokumenta
nosaukums / PieSl5irta kvalifikacija
Laika

periods

1991

IATA kursi "Aviokompdniju mdrketings", Zencva, Sveice;

1987

Pie5(irtaizgl-(tlbasdokumenta VecdkazindtniskSlldzstrddniekadiploms
nosaukums / PieS(irta kvalifi kacija

Laika

periods

1980

PieS(irtaizglltlbasdokumenta Zindtneskandidatadiploms
nosaukums

/

PieSl5irta kvalifi kacija

Laika
Pie5[irta izgl-(tlbas
nosaukums

/ PieS(irta

periods

dokumenta

1970-73
Aspirantura specialitdt€ "Tehniskd kibernCtika"

kvalifi kacija

Laika

periods

1965-70

Pie5(irta izglt-tlbas dokumenta RIgas CivilSs aviScijas inZenieru institUts
nosaukums / Pie5(irta kvalifi kacija

-

inZenieris mehdnil5is

Prasmes
Dzimtd valoda

krievu

Citas valodas

lzpratne

PaSnovErtEjums
L'imenisfl

RuniSana
Lasi5ana

KlausTSanas

dialogs

Raksf5ana
monor0gs

latvieSu

ir

ir

tr

lr

tr

Anglu

ir

tr

tr

lr

tr

n Eiropas kopejam vadllnij?tm valodu apguvE

Oryanizatoriskas prasmes

Datora lieto5anas prasmes

Informdcijas sistemu galvenais konskuktors
Datoru tipi: IBM 360/370, PDP 11, IBM PC, lokalie tftli;
ProgrammnodroSindjums

:

Sist€mu - OS 360/370, 0S RT11, Unix, MS DOS, Windows 9x,XP;
Lietojumprogrammas
Adabas, CICS, Foxpro, Clarion, SSP (SAS), MS Office, Internet, HTML,

-

XML:

Valodas

-

FORTRAN, ASSEMBLR, C, Jaua2, JavaScript, PHP,SQL ORACLE;
European computer driving lisence

AutovadTtdja aplieclba

Lapa3-Cuniculumvitae
Vards Uzvards

B kat.

'

'z .,'"'
1..

..

Papildu informacija par Europass: http://europass.cedefop.eu.inV
@

Eiropas Kopiena, 2003

1.r0.2009.

M

europcss
Europass
curriculum vitae

Personas informicija
Vards / Uzvdrds

Adrese

Sarifs Guseinovs
Lomonosovs iela 29, RTga LV-1019, Latvija

Tdlrunis

(+371)7100598

E-pasts

sh.e.ouseinov@inbox.lv, s.quseinov@member.ams.orq, sharifq@tsi,lv

Pllsoniba
Dzimianas datums
Dzimums

Mobilais tdlrunis: (+371)22341717

Kdevijas Federdcija
1

3.01

.1

967.

VIrieSu

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ier;emamais amats

Galvenie piendkumi

KopS 2001.

Asoci6tais profesors

1.
2.

Pasniedzejs (docetie studiju kursi: optimizdcijas metodes, optimizdcijas teorija, operdciju
pCtISana, diskr6ta matemdtika)

Zindtniskais darbs (zindtniska darba virzieni: matemdtiskds fizikas nelinedras inversas
problEmas, ekonomiskds tieSas un inversas problEmas un atrisin65anas metodes,
regularizdcijas metodes pirmd veida integrdlvienadojumu risin65anai, intenslvds t€rauda
rUdT5anas modeli un ahisind5anas metodes)

Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Laika periods
Profesija vai ierSemamais amats

Galvenie piendkumi

Transporta un sakaru instit[ts, Lomonosova iela 1, RIga LV-l019, Latvija
lzglltiba
KopS 2007.
VadoSais zinatniskais pOtnieks

1. Pasniedzejs (docdtie studiju kursi: Integralivienddojumi, matemdtiskd model€5ana)
2. Zindtniskais darbs (zindtniskd darba virzieni: izstrddd5ana un izp6tl5ana analitiskas un
skaitliskas risinSSanas metodes daZdm tie5dm un inversdm rnatemdtiskds fizikas
problEmu klasdm, kuras apraksta redlu fizikdlu procesu identifikdcijas uzdevumus;
izstrddd5ana un izp6ti5ana matemdtiskds modeli un metodes ekonomika)

Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Laika periods
Profesija vai ie6remamais amats

Galvenie pienakumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Matemdtikas zindt4u un informdcijas tehnolo$iju instituts, Liepajas Universitdte, Liela iela 14, Liepdja
LV-3401, Latvija
Zindtnisks petijums un izglltiba
2006. -2007.
VadoSais zindtniskais p6tnieks

Zindtniskais darbs (zinatniska darba virzieni: linedras un nelinedras matemdtiskds fizikas inversas
problEmas, intensivds tdrauda rud-rianas modeli un atrisind5anas metodes)
Latvijas Universitdtes, Riga, Zellu iela 8, Riga LV-1002, Latvija

Nozare
Laika periods

amats

Profesija vai ieqemamais

pienakumi

Galvenie

adrese

Darba vietas nosaukums un

ZinEtnisks petijums

2006.

-

2007.

Vado5ais zinatniskais p6tnieks
Zindtniskais darbs (zindtniskd darba virzieni: linedras un nelinedras matemdtiskds fizikas inversas
problemas, matemdtiskds modeli un metodes ekonomikd, ekonomiskds inversas problemas un
atrisind5anas metodes, regularizdcijas metodes pirmd veida integrdlvienddojumu risind5anai)

Latuijas Universitdtes Matemdtikas un informatikas institrits, Raiqa bulvdris 29, RTga LV-1459,
Latvija

Nozare Zindtnisks petijums
Laika oeriods 2001. - 2006.

amats

Profesija vai ie4emamais

piendkumi

Galvenie

VadoSais zindtniskais petnieks

Zinatniskais darbs (zindtniskd darba virzieni: matemdtiskds fizikas tie5as un linedras inversas
probl6mas, regularizdcijas metodes pirma veida integralvienadojumu risinSSanai)

Darbavietas nosaukums un

adrese

Latvijas Universitdtes un Latvijas ZinatrSu Akad6mijas Matemdtikas instit[ts, Akademijas laukums 1,
RIga LV-1050, Latuija

Nozare Zinatnisks petijums
Laika periods 1997, - 1999.
Profesija vai ie4emamais

Galvenie

amats

piendkumi

Zindtniskais p6tnieks
Zindtniskais darbs (zinitniskd darba virzieni: kodolfizikas inversas probl€mas)

adrese Starptautiskd Kodolfizikas zindtniskds p6tniecibas instituts, Maskavas apg., Dubna 141980, Krievija
Nozare Zindtnisks pdtljums
Laika periods 1995, - 1997.
Profesija vai ie4emamais amats Zindtniskais petnieks
Galvenie piendkumi 1. Pasniedzejs (doc6tie studiju kursi: matemdtiskas fizikas papildus nodalas)
2. Zinatniskais darbs (zinatniskd darba virzieni: risindSanas metodes daZdm inversdm

Darba vietas nosaukums un

linedrdm un nelinedrdm matemdtiskds fizikas problOmdm)
Darba vietas nosaukums un

adrese
Nozare

M.Lomonosova v.n. Maskavas Valsts Universitdte, Leninskie gori 1152, Maskava 119991, Krievija
Zindtne un izgl-rtTba

lzglitiba
Laika

periods

o*:if::f

Pies(irta izglltibas
nosaukums / PieSIirta kvalifi kdcija
Galvenie vispdrizolTtoioSie un
proTestonaile macl0u pneKsmell

,.

lzglltTbas iestddes

nosaukums.un
vet0s

Laika

periods

Pie5(irtaizglitibasd*#::f
nosaukums / PieS(irta kvalifl kdcija

2003.

-

2006.

Matem. zinatnu doktors (Dr.sc.Math.)
AUqSIaKatS ZnamtsKats 0ra0s

Latviias Universitdtes Fizikas un matemdtikas fakuttdte

2003.

Aptieciba(sertifikats)

un

Padtrinata papildapmaciba (Starptautiskd speckursa "Advanced Course
Galvenie visparizglltojo5ie
profesiondlie mdcibu priek5meti Phenomena in Saturated Porous Materials" klausTtdjs)

un
veids

lzglitibas iestddes nosaukums

periods

-^^::::[ii i'9]l'Ptr,9.*lliT:g

nosauKUms / PtesKtna KValrTrKacila

Coupled

Institute of Fundamental Technological Research of Poland Academy of Sciences, Warsaw, Poland;

Warsaw Centre of Excellence for Advanced Materials & Structures, Warsaw, Poland; Kazimierz
Wielki Bydgoszcz University, Bydgoszcz, Poland

Laika

on Modelling

1991 .

-

1995,

Matem un rizik. zindtqu kandidats (phD)

Galvenie visparizglitojo5ie u n
profesion6lie mdcibu priek5meti
lzgl-rtibas iestddes nosauku ms

u

n

veids
Laika periods
PieS[irta izgl-ltibas dokumenta
nosaukums / PieS[irta kvalifi kacija
Galvenie vispdrizgl-ltojoSie un

profesiondlie mdclbu priekSmeti
lzglitibas iestades nosaukums un
veids
Laika periods
Pie5[irta izgl-ltibas dokumenta
nosaukums / PieSIirta kvalifi kacija
Galvenie vispdrizglltojo5ie un
profesiondlie mdclbu priek5meti

lzglltlbas iestddes nosau kums.u.n
ver0s

Zindtniskais grdds
M.Lomonosova v.n. Maskavas Valsts Universitdtes skaifl.o5anas cenhs
1988.

-

1991.

Universitdtes dioloms
Zindtniskais grdds
M.Lomonosova v.n. Maskavas Valsts Universitdte, Maskava, Krievija
1983.

-

1988.

Nepabeigtd augstdki izglitiba
P€c 2. kursa dienests Padomju armija (1985.

-

1987.)

AzerbaidZdnas Valsts Universitdte, Baku, AzerbaidZdqa

Prasmes
Zinitniskas publikicijas (no 1 992.)

P€tnieclbas prasmes

r

Zindtniskds publikdcijas skaits: 154
zindtniskds publikacijas recenz6tos izdevumos: 118

-

referatu t6zes:36

r

Monogrdfija: 1 (izdoianas stadija)

r

Publiceta mdclbu literatura skaits: 3 (2

-

sagatavo5anas stadijd; 1 - izdoianas stadija)

PEtniecibas projekti

o

-

Nr.

(2010.
9800: "Iowards Multi-scale Modelling of the
Atmospheric Environment (MUSCATEN)'(Research within the subject area in the Nordic countries:
Denmark, Finland, lceland, Norway, Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania, Russian Federation,
France), Strukt[rvieniba: Danish Meteorological Institute (DMl), Research and Development
Department, www.dmi.dk
2012.) Starptautiskd projekts

i

(2008.) Konkursa zinat. projekts "Augsfas verkfspe.l'as aprel5inu mefodes vides un safrksmes
plilsmu dinamikd", No. 2008/lZM/07, Latvijas Republikas lzglitlbas un zindtnes ministrija

0 (2008.) Konkursa zinat. projekts "Stable analytical and numerical solution technologies for inverse

problems deterministic and probabilisfic sysfems investigation", No. 2008/lZM/08,

Latvijas

Republikas lzglTtibas u n zindtnes ministrija

r

(2008.) Konkursa zindt. projekts "Theoretical and experimental consideration, investigation of
technological and physical processes in porous silicon obtained by electro-dissoctaflon", No.

2008/lZM/09, Latvijas Republikas lzgl-ttibas u n zindtnes ministrija

|

(2007.) Konkursa zinat. projekts '?ugsfas verkfspdlas aprE$inu mefodes vides un sailksmes
pllsmu dinamikd", No. 2007/03, Matematikas zindtqu un informdcijas tehnolo$iju instit0ts, Liepdjas

Universitdte

0 (2007.) Konkursa zindt. projekts 'Sfab/u analftisku un skaitlisku tehnololiju izstrddes determinEto
un varb?tisko slsf6mu inverso probl1mu pltijumos", No. 2007/04, Matemdtikas zindtpu un
informdcijas tehnolo$iju institUts, Liepdjas Universitdte
.Elel<tro-disocidcijd

ieg1te poraine silicija tehnolo$isko un fizikdlo
o (2007.) Konkursa zindt. projekts
pEtijumi",
2007/05,
Matemdtikas zindtqu un informdcijas
No.
ipaSibu teorltiski un ekspeimentdli

tehnoloQiju instituts, Liepajas Universitdte

r

-

2008.) Starptautiskd kop€ja projekts 'Database for cooling capacities of vaious
to be developed with the modem computational and experimental techniques'.
Dalibniece valsts: HorvEtija, Grie(ija, Latvija, Ukraina, Amerikas Savienotds Valstis
(2006.

quenchants

www.wseas.orq/propose/proiecUwseas-projects. htm

|

(2006.

- 2008.) Starptautiska projekts "lnvestigation of ill-posed problems of Mathematical

Physlcs", Eiropas Socidld fonda

0 (2006.

-

2007.) Konkursa projekts "Pdrneses procesu matemdtiskie modeli un to risinijumi", Nr.
Y2-22AP06-100, Latvijas Universitdte
(2005. - 2007.) Projekts "Tieilo un inverso matemdtiskds fizikas probl1mu izpEte un isindiana
sarel|itds vidds", Nr. 05.1525, Latvijas Zindtnes Padome

0

I

-

(2005.
2006.) Konkursa projekts "Siltuma parneses procesu gabaliem homogEnds vid1s
matemdtiskie modeli un to anafitiskie un skaitliskie risindjumi", Nr. Y2-219925-100, Latvijas

Universitdte

r (2005. - 2006.) Starptautiska
apptications

fo some

kopeja projekta 'lnverse and boundary control problems with
mechanical sysfems" koordinators. Dallbniece valsts: Department of

mathematics, University of Nantes (France); Institute of Applied Mathematics, Baku State University
(Azerbaijan); Institute of Mathematics, Latvian Academy of Sciences and Latvian University (Latvia),
Nr. 05-96-4904
(2004. - 2006.) Konkursa projekts 'lnvestigation of ill-posed problems of Mathematical Physics"
"lnvestigation of ill-posed problems of Mathematical Physics", Eiropas Socidld fonda

0

r

-

(2004.
2005.) Konkursa projekts "Siftuma parneses procesu gabaliem homoglnds vidls
matemdtiskie modeliunto analtiskie un skaitliskie isindjumi", Nr. 29, Lafuijas Universitdte

| (2003. - 2005.) Projekts "Risrnd5anas

mefodes inversdm linedrdm un nelinearam matemdtiskds
fizikas problEmdm", Nr. 4.2.1, Latvijas Zin6tnes Padome

I

Q0A2. - 2006.) Starptautiskd kopeja projekts "Optimization of Energy Resource Consumption in
the Paper Production'. Dalibniece valsts: LZA Matemdtikas lnstituts (Latvija); "LIGATNE PAPER
MILL" (Latvija); Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania); "GRIGISKES' (Lithuania)),
"OPTPAPER'Nr. E!2623

t

(2002.

-

2003.) Kop6ja projekts "VEZa cilmes F;lnu un to

piekiteiu

morfoloQiskds un biolo|iskds

ipadibas", Nr. 01-0418, LZA Matemdtikas institlts un Latvijas Eksperimentdlds un kliniskds
medicTnas instit0ts

-

o (2001. 2004.) Projekts 'Efektivu algoritmu izstrdde tieidm un inversdm matemdtiskds fizikas
problEmdm kompleksds strLtktlrds" , Nr. 05.0525, Nr. 01 .01 30, Latvijas Zindtnes Padome
Socidlds un organizatoriskas

pESmes

r

(Kopi 2008.) Starptautiska biedribas "Society for lndustrial and Applied Mathematics

(SIAM:

Science and Industry Advance with Mathematics)" loceklis, http://www.siam.orq

r

(KopS 2007,) WSEAS Starptautiska zindtniskd Zurndla recenzentu komitejds loceklis (Member of

the International Reviewers for a Scientific Journals (on Mathematics) of the World Scientific and

Engineering Academy

and

SocietY),

http://www.wseas.orq

vai

http://www.worldses.org/revieMindex.html

r

(KopS 2006.) Starptautiska biedribas "Diferencidlvienddojumi" ("Difference Equations") loceklis,
http://web. umr.edu/-isde/

I

(Kop5 2006.) IAENG starptautiska operdciju p€tijumu asocidcijas loceklis, http://www.iaenq.orq

r

(Kopi 2006.) IAENG starptautiska industriala inZeniera biedribas loceklis, http://www.iaenq.orq

r

(Kop5 2006.) Starptautiskd zindtniskd Zurndla "Electronic Journals of the International lnstitute of
Physics (loP Electronic Journals)" recenzentu komitejas loceklis (Member of the Reviewers

Committee
h

r

of the Electronic Journals of the International Institute of

physics),

ttp://referees. iop. org/atom/electref. nsf

(Kops 2004.) Amerikas Matemdtikas Biedfibas loceklis, https://www.ams.orq

o (Kop5 2003.) Latvijas Operaciju pEtijumu sabiedribas tocektis

I

(KopS 2002.) Eiropas Matemdtikas Biedrtbas locektis, http://www.emis.de

o (Kops 200 1 .) Latvijas Matemdtikas Biedribas loceklis, http://www. mathematics. lv

|

(2009.) Starptautiskd konferences "World Scientific and Engineering Academy and Society 6u,
lnternational Conference on Heat and Mass Transfer (HMT-2009), January 1O-1i,2OOg, Zhejiang

wanli university, Ningbo, china"
http://www.wseas. us/conferences/200g/n

in

zindtnisk6s

-komiteias

toc6rtisl

gbo/hmt

i

(2009.) Starptautiskd konferences "World Scientific and Engineering Academy and Society 5t,
lnternational conference on Mathematical Biology and Ecology (MABE-2009), January 10-12, io1g,

Zhejiang

wanli

University, Ningbo,

china"

zindtniskds

'

komitej-as

loceklis,

http://www.wseas.us/conferences/2009/ninqbo/mabe

r

(2008.) Starptautiska konferences "The Special Session "Quench-Process Design, Equipment and
Non-Destructive Control of Materials" within the 6th IASME / WSEAS International Conference "Heat
Transfer, Thermal Engineering and Environment", August 20-22, 2008, Rhodes lsland, Greece"
zindtniskds
loceklis,
http://www.wseas.orq/conferences/2008/rodos/hte/session 1 htm

un

organizdcijas komitejas
.

r

(2007.) Starptautiskd konferences "The 1st International Conference "Soft

Computing

Technologies in Economy", November 19-21,2007, Baku, Azerbaijan" starptautis. organizdcijai
komitejas loceklis (Organizers: Azcrbaijan State Economic University, lnternational Fuizy
Management and Economics Committee (IFMEC), The Ministry of Communication and lnformation
Technologies of Azerbaijan, Institute of Cybernetics of The National Academy of Sciences of

Azerbaijan ,(ANAS). Institute

of

Information Technologies

http://www.scte2007. azJproo.shtml

of

ANAS),

r

(2007,) Starptautiskd konferences "The Special Session "Quench-Process Design, Equipment and
Non-Destructive Control of Materials" within the sth IASME / WSEAS InternationaLConference "Heat
Transfer, Thermal Engineering and Environment", August 25-27,2007, Athens, Greece" zindtniskds
un organizdcijas komitejas loceklis, http://wseas.orq/conferences/2007/athens/hte/sessionl,htm

r

(2007.) Starptautiska konferences "World Scientific and Engineering Academy and Society 11th
lnternational Conference on Applied Mathematics, I'larch 22-24,2007, March 2i-24, 21107 rjallas,
,

Texas, usA' zinitnisk6s un

organizdcijas komitejds

loceklis,

http ://wseas. orq/conferences/2007/texas/math/

0 (2006.)

Starptautiska konferences "World Scientific and Engineering Academy and Society 4tr
International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, August 2i-23,
2006, Elounda, Agios Nikolaos, Crete lsland, Greece" specidlds sesijas "Quench-Process Design,

Equipment

and

Non-Destructive

of

Control

www.wseas.orq/conferences/2006/creteiheaUsession

1

.

Materials" orgkomitejas

locekiis,

htm)

r (2006.) Starptautiskd

konferences "World Scientific and Engineering Academy and Society gttr
lnternational Conference on Applied Mathematics (MATH'06), llay 27-29,2006, lstanbul, Turkey"
zindtniskis un organizdcijas komitejds loceklis, www.worldses.orq/conferences/2006/istanbul/math

r

(2006,) Starptautiska konferences "The 11th InternationalConference on MathematicalModelling

and Analysis (MMA-2006), June 01-04, 2006, Jurmala, Latvia" zindtniskds un organizacijai
komitejas loceklis, www.mma2006.lv

r

(2005.) Starptautiska konferences "World Scientific and Engineering Academy and Society 8t,
International Conference on Applied Mathematics, December '16-18, 2005, Tenerife, Canary lslands,
Spain" zindtniskds un organizdcijas komitejas loceklis,
www.worldses.org/conferences/2005/tenerife/math/index

0 (2004')

Starptautiskd konferences "The grr International Conference on Mathematical Modelling

and Analysis (MMA-2004), May 27-29, 2004, Jurmala, Latvia" zindtniskds un organizacijai
komitejas loceklis, www.mma2004.lv

Datora lieto5anas prasmes

Citas prasmes

Pascal, Fortran-4, Fortran-77, MathcAD, MAPLE, MATLAB, MS word, LaTeX, MS powerpoint2003, corel Draw, Adobe Acrobat, Adobe photoshop, Visio-2003, windows 2003, windows Xp

r Tika vadTtas viena kandiddta (PhD) un divu doktora darbu izshddes: 2008. gadd viena disertacija
sat3eT? augstdko apbalvojumu Starptautiskaja konkursd kategorija "Lab6k6 doktora disertacija pir
gadu", konkursa organizators: RTgas Paivaldibas padome
o Tika vadTtas detras ma$istra darbu un sesas bakalaura darbu izstrddes

Valodas
Dzimtd valoda

Azerbaidiipu

Citas valodas

Painovlrtljums

lzpratne

Limenis0

Rund5ana

Klausi5ands

Lasi5ana

dialogs

RakstiSana
m0norogs

Krievs

62

Pabtdvigs lietotnjs

62

Pabtavlgs lietoEjs

62

Patstavigs lietoEjs

62

Patstavlgslietotdjs

91

Pabtdvlgs lietohjs

Turku

62

Patstavigs lietoEjs

C1

PabEvTgs lietotajs

92

Patstdvigs lietotijs

62

PatsEvlgs lietoEjs

82

Pat$avTgs lietotajs

Anglu

91

Patstf,vigs lietotijs

91

Patstivigs lietol,ijs

91

Patstavigs lietotajs

81

Patstavigs lietotajs

82

Pabtavigs lietotajs

A2

Pamata lietoEjs

A2

Ai

Pamata lietoEjs

A,l

Pamata lietoEjs

A1

LatvieSu

Pamata lietolajs

Pamah lietotiijs

n Eiropas kopljdm vadlinijam valodu apguvl

01.10.2009.

Paraksts:

Sarifs Guseinovs

M

europ-f,ss

Europass

curriculum vitae
Personas informiicija
Vards / Uzvdrds
Adrese

Tdlrunis

ISgalejs ISmuhametovs
Lomonosova 3-16, RTg4 LV-1019, Latvija

+371 7141080l' +371 29594306
+371 71006t3.
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E-pasts
Dzim5anas datums
Dzim5anas vieta

+371 7100660
ishgali@tsi.lv
25.08.1961
BaSkortostdnA Krievij a

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ie4emamais amats
Galvenie piendkumi

No 2002. gada septembra h-dz Sim laikam
SociAlo un tiesibu zindtgu katedras vad-rtajs. Docents

LKatedras mdclbu metodiska darba un zindtniskd darba vadl5ana.
2.MdcIbu kursu izstrdde.
3. Izstrdddtie un docEtie kursi:
LietiSlo attiecibu psihololija (2Yt.p., SociElo zindtgu bakalaurs
vadlbzindtnC, Socidlo zindt4u bakalaurs ekonomikii, Transporta un biznesa
lolistika U4remejdarbibas vadlba transpofia, TSI),
Socidld psihologija un sociololija (2 kr.p., Socidlo zindtqu bakalaurs
ekonomik6),
Vadibas psihologija
sociololija (4 kr.p., Socidlo zindt4u bakalaurs
vadrbzindtn€, Transporta un bimesa logistik4 Uz4emejdarbibas vadiba
transportd, TSI),
Organizdciju n-clba (2 kr.p., Socialo zinatqu bakalaurs vadlbzindtn€, TSI),
Pedagogija un psihologij a (2 kr.p., Socidlo zindt4u malistrs vadlbzindtnE,
Socialo zindtqu malistrs ekonomika, TSI),
Pedagogijas parnari (2 kr.p., InZenierzindtgu malistrs elektronikA,
Dabaszindt4u malistrs datorzinatnEs, TSI).
Augstskolas didaktika (a kr.p. Doktoranta studiju programma "Telematika
un logistika", TSI)
Starpkultiiru komunikacija (2 kr.p., br. izv. pr., bloks,,C")

-

-

un

-

-

-

Darba vietas nosaukums un adrese

Transporta un sakaru instittits (TSI), Lomonosova

l,

Rrga, LV-1019, Latvija

TSI Latgales filiEle, Var5avas iela 43B, Daugavpils, LV 5404, Latvija
Nozare
Laika periods
Profesija vai iepemamais amats
Galvenie piendkumi

Izgliuba
No 2000. gada septembra fidz 2002.gada septembrim
Leklors

l.Mdcibu kursu izstrdde.
2. Kursu docEtajs:

Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Laika periods

Lieti5lo attieclbu psihologija (2 kr.p.),
Organizdciju rTciba (3 kr.p),
Vadibas psihololija un sociololija (3 k.p.)
Sociala psihololija un sociolo$ija (3kr.p.).

Transporta un sakaru instittits, Lomonosova

l, Rlg4 LV-1019, Latvija

lzgl-rtfra
No 1995.gada septembra 11d22002. gada augustam

amats Lektors
Galvenie piendkumi l' Mdcibu kursu izstrdde'

Profesija vai iegemamais

2. Kursu docEtdjs:

adrese
Nozare

-

Darba vietas nosaukums un

Lieti5lo attiecibu psihologija (2 k.p.),

Sociald psihololija un sociolofija(3 kr.p.),
Vadibas psihololija (2 kr.p.).
Ekonomikas un kultiiras augstskola, Lomonosova

l, Rt?a LV-1019, Latvija

lzglTtlba

periods

No 1995. gada septembra lidz 2000. gada augustam
vad-ltajs
Socialpsihololiskddienesta
Profesijavaiie+emamaisamats
Laika

Psihologs

Garveniepiendkumi

l

ii*i1-1,1,:,fifiti:ift1lk

3. Psihololiska dienesta vadl5ana.

adrese
Nozare

Darba vietas nosaukums un

Laikaperiods

RTgas universdld komercskola. , Maskavas,2T3,Ktga,Lalvija

lzgl-rtfua

No 1992. gada Edz 1995. gadam

amats Psiholofiijas doc€tdjs'
piendkumi

Profesija vai ie4emamais
Garvenie

Psihologs

l i3'.;Sliiltiff;ffi[:il'j
3. Psihololiska izpete.

adrese
Nozare

Darba vietas nosaukums un

Laikaperiods
Profesija vai ieqemamais

A./s <Mdcibu komercfirmar> , VisvalZa, 6, RTg4

Izglitiba

No 1990. gada lldz 1992. gadarn

amats

Garveniepienakumi
Darba vietas nosaukums un

Latvija

VadoSais sociologs

LiXli,f#lilofiskdizpEte'

adrese

Nozare

3. Metodisko semindru organizE5ana.
Socialpsihololisko problEmu nodala.
Rlgas profesiondlds karjeras izv€les centrs. VisvalZa, 6, Riga, Latvija

lzgfitlba

IzglTtTba

Izgl-rubasiestdde

Laikaperiods
Iegiitaizgl-ttlba:

DiplomaNr.

Izgl-rUbas iestdde

Laika periods
Iegiitd izglt-tiba:

DiplomaNr.
Izgl-rUbas iestdde

Laika periods

Ieg[ti

izgl-ttiba:

DiplomaNr.
IzglTtibas iest6de

Laika periods

DaugavpilsUniversitdte.Doktoranttra
2001.
2005.

Soci6laspsiholofijas nozare'Dr.psych.
D Ns 0010
Latvij as Aviacij as universitdte.
Kvalifikdciias celSanas fakultate.
09. 1994
03. 1996
Pedagoliskds psihololijas malistrs

MD

Ns 000420

legingradas Valsts universitdte
Psiholo$ij as fakultarc.
09.1988

07.1989
Praktiskais psihologs tautas izgl-rtibas sistema'

nBA Ne120440
Urdlu Valsts universitdte
Filozofijas fakultdte.
09.1983
06.1988

Iegiitii izgl-rtiba:

DiplomaNr.
Izgl-rtibas iestdde

Laika periods

Filozofij as pasniedz€j

s

HB Ns 139502
Beloreckas pedagoliska skola.

09.t976
06.1980

Ieg[td izgl-rtiba:

DiplomaNr.
Papildu informdcija

Sdkumskolas skolotdjs

fT

Ne221328

Sankt-Peterbugas Treniqa instih.its (1991-1994)
Metodiskie treni4i:
-Lieti5fo un parhrerattiecrbu saskarsme(videotreniqs),
psihiskds palregulacijas grupu vadisana, prakliska
psihodiagnostika ( I 3 8 st.);
-parrunas (40 st.);
-kreativitate(40 st.);
-pdrlieciba par sevi(40 st.);
-komandas veidoSana(40 st.).

Ziniitniskfl darbiba
un publikAcijas
Piedall5anas konferencEs
(par pcdcjiem 6 gadiem)

2009 aprllis

I5muhametovs, I. Palm4 A. RaZo5anas prakse ka l-rdzeklis
TSI studentu konkuretsp€jas paaugstind5anai. Zindtniski

praktiskd un mdclbu metodiska konference ,,Zindtne un
tehnololijas - solis ndkotn€". Transporta un sakaru instit[ts,
Rig4 Programma un tezes, ISSN-I691-2853, ISSN-I6912861, Vol.4.No.1-2, lpp.l 18.
2009.

februaris

Ishmuhametov I., Brook, M., popova, M., What is Teacher,s
Mastership - Special Gift, Hard Work or Both? Inter-higher
school scientific and educational conference ,,Actual problems
of Education", TTI, Riga Latvia, 19-20 Februari, 2009,pp.21.

2008.

oktobris

Ishmuhametov, I. Youth Loneliness. III Russian Sociological
Congress. Section 30. Personality in Modem Society.
Moscow (October 21-24,2008) CD-ROM (p.3).
http ://www.isras.ru/abstr act_bank/ 1210202088.pdf

2008.

maijs

I5muhametovs, I. RaZo5anas prakses nozr-me augstskold

jauno specialistu sagatavoSanas procesa. Daugavpils
Universitdtes 50. starptautiskd zindtniskd konference
2008.gada 15.-18. maijs. Daugavpils Universitdtes 50.
starptautiskds zindtniskds konferences t€zes. lpp. 136.
2008.

februaris

Ishmuhametov, I. Investigation of the ,,Business Relations
Psychology" Course Influence on the l-st. Year Students'
Social-psuchological Adaptation at Higher School. Interhigher school scientifi c and educational conference,,Actual
Problems Education", TTI, Riga, Latvia,2l-22 Februari
2008,

pp.l7-18.

.

2007.

oktobris

ISmuhametovs , I. Youth Loneliness representation
peculiarities. Intemational conference " Social and Cultural
Challenges to National Security", 12-13 October 2007,
Vilnius, Lithuania. Institute for Social Research and Culture,
Philosophy and Arts Research Institute.

2007.

aprilis

lSmuhametovs I., Kopitovs R., Labejevs V., Ziljajevs J.
llcfixororfi'IecKr.re acneKTbl cKBo3Horo MareMarllqecKoro
o6pasoa aHvt tipr4 $opntrpoaauuri JromKr,r ynpaBreHqecKoro
MbrrrrJreHr4r. Zindtniski praktisk6 un macrbu metodiskd
konference ,,Zindtne un tehnologijas - solis ndkotn€".
Transporta un sakaru institiits, R-rga, Programma un tezes,
ISSN-l 69 l-2853, ISSN-l 69 l-2861, Vol.2.No. 1, | 43 -l 44.

2007. februdris Studentu zind5anu novdrtESanas probl€mas humanitara cikla
priekSmetu apguves procesa. Programma un t€zes:

Starpaugstskolu zindtniski praktiska un mdclbu metodiskd
konference "Izgl-rtrbas probl€mas miisdienu apstdklos",
Transporta un sakaru instittits, Rr-g4 76-77 lpp.
2006.

oktobris

2006. aprilis

Starptautiska zindtniskd konference,,Izghuba socidlo
pdrmaigu apstdklos". DU, Daugavpils.

Vientulibas problemas jaunielu vecumd . Zinatniski
praktiskd un macrbu metodiskd konference ,,Zindtne
un tehnologijas - solis ndkotnE". Transporta un
sakaru instittits, RIg4 lpp. 136-137.

2006. februdris Studentu personlbas v€rfb-motiv€jo5o orientdciju
-tpatnibas. Programma
un t€zes: Starpaugstskolu

Zindtniski praktiska un mdcibu metodiskd
konference "Izghttbas problemas miisdienu

apstdklos", Transporta un sakaru instihlts,
lpp.124-125

2005.

aprrlis

kta

Augstskolas docetdju darba motivdcija. Zindtniski
praktiska un mdcrbu metodiskd konference ,,Zindtne un
tehnologijas - solis ndkotnE". Transporta un sakaru institiits,
Rig4 Programma un tEzes, 1pp.120.

2005. februaris Vientuhba un studentu socialas adaptEcijas probl€mas.
Starpaugstskolu Zindtniski praktiska un mdcibu metodiskd
konference "IzglTubas problEmas miisdienu apstaklos",
Transporta un sakaru institiits, R-lg4 Programma un tEzes,
lpp. 123-125.
2004.

j[nijs

2004.

aprilis

Vientulibas izpausmes rpatnibas jaunie5u vecumd.
Starptautiskd zindtniska konference ,,DroSIba un tautas
attTstTba". DU, Daugavpils.
ApmierinaUbas ar darbu izpEtes probldmas organizdcijd.

Zindtniski praktiskd un mdclbu metodiskd konference
"Zindtne un tehnololija- solis ndkotn€". TSI, tuga.
2003.

februfrris

Socidlo-psihololiskatreni4uizmanto5anaspecidlistu

profesionalaj d sagatavoiana. Zinatniski praktiska un mdcibu
metodiskd konference ,,Studiju un mdcrbu priekSmetu
pasnieg5anas problemas mtisdienu apstdkJos". TSI, Rr-ga.

2002jEnijs

Vientulibas izpratne pusaudZu un jauniesu vecumd. ATEE
(Association for Teacher Education in Europe); Starptautiska
zindtniskd konference ,,Decade of Reform: Achievements,
Challeges, problems". LU Pedagogijas un psihologijas
institDts, Rr-ga.

Publikdcijas
(par pedcjiem 6 gadiem)

I5muhametovs, I., Bruk4 M. (2009) Studentu zind5anu nov€rt€sanas problEmas
humanitdrd cikla priek5metu apguves procesa. Sturpaugs ts kolu zinfrtniski
praktislus un mdc1bu metodiskas konferences "Musdienu izglittbas
probldmas" ral<sti,Transporta un sakaru institiits, Rig4 Lafvija. ll4-121.

)

Vi entu lib a : p d tTj umu t e or d t is ki e un e mpir is kie
I5muhametovs, l. (2007
Daugavpils : Daugavpils
a sp e kt i. Monogrdfrj a. ISBN-9984- I 4-337
Universitdtes Akad€miskais apgads ,,Saule", 2007 . I 16 lpp.

4,

I5muhametovs, I. (2007) Jaunieiu vientulibas mEriSana (vientullbas skalas

UCLA (3. versija). Socidlo zindtrlu vdstnesis,l, Daugavpils universitdte, ISSN
l69l-1881, No.1(5), 83-101.
I5muhametovs ,I. (2007) Vientuliba un tas izpausmes augstskolas studentu
priek5statos. Rakstu krdjum s <<Iz g l tt t b a s o c i d l o p dr mairlu ap s t dkl os >. ISBN
97 8-9984-14353-8, DU, Daugavpils: Daugavpils Universitdtes Akademiskais
apgiids,,Saule", lpp. 239-256.

Ishmuhametov, I. (2006) Multifactor Dynamic Loneliness Model. Computer
Modelling and New Technologres. Economy un society. ISSN-1407-5806,
ISSN-I407-5814, Vol. I 0.No.3, 82-88.

Ishmuhametov, I. (2006) Psychometric characteristics of the UCLA
Loneliness Scale (version 3): a research of loneliness ofthe higher school
students /in Russian/. computer Modelling and New Technologies. Economy
un society. ISSN-l 407-5806, ISSN-1 407 -581 4, Vol. I 0.No.3. 89-95.
I5muhametovs, I.(2003) LietiSlgo auieclbu psihologija.Mdc.ibulidzeklis.
izd., papild. un pdrstrEd. - R-rga: TSI, ISBN 9984-668-60-6, 120 lpp.

2.

ISmuhametovs, I. (2003) socidlo- psihologiska treni4u izmantosana specidlistu
profesiondlajd sagatavosana. zinatniski praktis kas un mdcibu metodiskds
konferences "Fundamentdlo zinatr,tu studdiana: p€cteciba, nepdrtrauktriba,
aktualitate " raksti, Rlga, Transporta un sakaru institiit s, 26-29 lpp.
I5mrrhametovs ,1. (2002) vientulibas izpratne pusaudzu un jauniesu vecuma.ATEE (ATEE (Associationfor Teacher Education in Europe) Spring
UnittersitY, R-rga I l4- l2l. lpp.

starptautiski finansEtu pEUjumu
projektu vadiba vai lTdzdalTba to
r-stenoSana

Projekts ,,Augstdkds profesiondlds izgl-rtibas TSI studentu kvalifikEcijas prakse
transporta un lofistikas uz46mumos". Nr. 2002/00 I 0/VPDI/PIAA/06/APK
13.2.6.3.10t10t01 39. Zi4ojuma,,RaZosaNas pRAKSE: TSI 4. KURSA

STUDENTU UN DARBA DEVEJU SOCIOLOqISKS PETIJUMS''
sagatavo5ana par studentu un darba devEju apmierindtibu ar prakses norisi.

Papildus informacija

Vadltie bakalaura darbi - 42;
ma$istra

darbi - 7.

Prasmes
Dzimtd valoda

Ba5kiru valoda

Citas valodas

Painovdrtdjums

Limenis0
Krievu

IzDratne

Klausl5ands

Socidlds pr.rsmes

Rund5ana

Lasr-Sana

dialogs I

Raksti5ana

monologs

lieliski

lieliski

lieliski

lieliski

lieliski

labi

labi

labi

labi

labi

pamata

pamata
pamata

LatvieSu
Vdcu

Anglu

I

Pamata
pamam

Pamata

pamata

Socialo un tiesibu zindtgu katedras vad-rtdjs

Latvijas skolu psihologu asocidcija loceklis
TSI Sendta seketdrs
TSI Sendta konkursa un mdcTbu metodiska komisijas loceklis
TSI VETF Domas mdcibu metodiska komisijas vadttajs

TSI Valsts pdrbaud-rjumu komisiju loceklis (Studiju programmd "Socialo
zindtgu bakalaurs vadibzindtnE", " Socidlo zindtgu malistrs vadibzinEtnE")
Profesiondld bakalaura studiju programmas,,Psiholofija" (BMA)
kvalifikacijas komisijas loceklis.
Datora lieto5anas prasmes

.
r
.

MS Windows:
Microsoft Offrce2007;
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences),
Statistica etc.

Citas prasmes

ANS TRAINING CENTRE, Certificate Course ,,Management Refresher
Course for Operational Supervisors",

I6

hours, November 2005.

Nol2lO "Augstskolu mdcibspcku pedago$iska pilnveide /
Inovdcdas augstEkds izgl-rtibas sistEmd / lzglirlJ:bas darba vadtba." No 2006.
gada23. februdra lidz2006. gada 29. junijam.

LU, sertifikdts

Certificate ofthe Course ofEnglish (54 hours) (2006)
Sertifikdts par pedagoliskas kvalifikacijas paaugstindsanu (14 st.) (2009)
Autovadltdj a aplieciba

2009. l.oktobris

No 1993.9.

Europass
curriculum vitae

Personas informicija
Vdrds / Uzvdrds
Adrese

lrina Jackiva
Brantkalna iela 14- 98, LV-1082, RTga, Latvija

Tdlrunis

+ 371-7100594

Fakss

+371-7100535

E-pasts
Pilsoniba
Dzim5anas datums

Dzimums

ivl@tsi.lv
LR pilsone
29. novembrT 1960 g.
sievieSu

Vdlami nodarboSands /
profesiju joma
Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ier3emamais amats

1999.gada septembris Docente, asociOta profesore, profesore, Matemdtisko metoZu un modeleSanas katedras vadltdja,
mdcibu prorektore

1. pasniedz6ja
2. zindtniskais darbs

Galvenie pienakumi

Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Laika periods
Profesija vai ier,remamais amats

Transporta un sakaru instit[ts, Lomonosova 1, LV-l019, RIga, Latvija
lzglltiba
1990.gada septembris

Nozare
Laika periods
Profesija vai ieqemamais amats

1999.gada septembris

Lektore, docente

1. pasniedzeja
2. zindtniskais darbs

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

-

RCAII/RAU, Lomonosova 1, LV-'|019, RIga, Latvija
lzglltiba
1982.gada septembris

-

1987.gada maijs

lnZeniere

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

VEF, RIga, Latvija

Nozare

lzglitiba
Lapal-Cuniculumvitae

Papildu informdcija par Europass: http://europass.cedefop.eu.inU
@

Eiropas Kopiena,2003

Laika periods
Galvenie vispdrizgllltojo5ie un

2007 (marts)
Datoru statistika un model65ana transportd

profesiondlie mEcibu priekimeti
lzgl-ritibas iestddes nosaukums un

veids
Laika periods
Galvenie visparizgl-rtojoSie un

EPFL, Transport and Mobility Laboratory,
Lausanne
2004 (maijs)
Informativds tehnolo$ijas un lo$istika

profesiondlie mdcibu priek5meti
lzglltibas iestSdes nosaukums un
veids
Laika periods
Galvenie visparizgl-rttojoSie un

APEC
1997.gada augusts
Datoru statistika, simulScijas mode165ana

profesiondlie mdcibu priek5meti
lzgl-rtibas iestddes nosaukums un

Oksforda universitite (statistikas departaments)

veids
Laika periods
PieS[irta izglitibas dokumenta

1992.
InZenierzindt4u doktore, diploms G-D 000143

nosaukums / PieSllirta kvalifikacija
Galvenie vispdrizglitojo5ie un
profesion6lie mdcibu priek5meti

lzglltibas iestddes nosaukums un
veids
Laika periods
PieSIirtd izgl-ritibas dokumenta

RTgas Avidcijas Universitdte

1987.

-

1990.

Tehnisko zindtpu kandiddte, diploms KD 032708

nosaukums / PieSl6irta kvalifikdcija
Galvenie visparizglTitojoSie un

profesiondlie mdcibu priek5meti
lzglitibas iestddes nosaukums un
veids
Laika periods
Pie5llirta izglitlbas dokumenta
nosaukums / Pie5(irta kvalifi kdcija

Doktorant[ra

1977.

-

-

RTgas Civilds avidcijas inZenieru

instit[ts (RCAIl)

1982.

InZenieris-sistEmtehni(is "Automatiz€tds vadlbas sistEmas" specialitate
diploms ar izcilibu C Ns465948

Galvenie visparizglltojoSie un
profesiondlie mdcibu priekSmeti

lzglitibas iestddes nosaukums un
veids

Rlgas Civilas avidcijas inZenieru institUts (RCAIl), Automdtikas un skai{o5anas tehnikas fakultate

Prasmes
Dzimtd valoda

krievu

Citas valodas

RakstiSana

RunaSana

lzpratne

PaSnovErt1jums

dialogs

m0norogs

LTmenisfl

Klausi5ands

Latvieiu

teicami

teicami

teicami

teicami

Anglu

teicami

teicami

teicami

teicami

Spigu

viduv6ji

viduveji

viduveji

viduveji

o

Lapa 2 - Curriculum vitae
Jrina Jackiva

LasISana

Eiropas kopEjdm vadEnijam valodu apguv1

Papildu informicija par Europass: http://europass.cedefop.eu.inU
@

Eiropas Kopiena, 2003

teicami
teicami

Pielikumi

Yatskiv l. Inhoduction to simulation Modelling (in English).
Telecommunication Institute, 2000, - g9 p.

-

Riga: Transport and

Yatskiv L Multivariate Statistical Analysis of Data: classification and dimension reduction (in
Russian),
Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2003. - 201 p.
Yatskiv l. Using bootstrap resampling to estimate the ruin probability of a company \\second
lntemational Conference "Simulation, Gaming, Training and Buslness process
Reengineering in 0perations", Riga, September 8-9, 2000. Riga, RTU, 2000, pp.122-124. -

-

(in English).
Novickis 1,, Uhanova M., Jackiva L Apdrosinasanas kompdniju darbibas radltaju analze un
modeleSana. Scientific proceedings of Riga Technical lJniversity
computer scjence,

-

Applied ComputerSystems,lssue#5.-Riga:RTU,2001.,l63-169.tpp-(inLatvian),
Yatskiv L Solution of Dimension Decreasing Problem on the Transport Development
lndicators Basement. computer Modelling & New Technologies,2002, Volume 6(2).
Riga: Transport and Telecommunication Institute, pp.21-34, - (rn Russran),

-

Kabashkin 1., Pankov A., Yatskiv l. city Transport problems as an object of Modelling. /
Proceedings of the lntemational conference "Modelling and simulation of Busrness
Sysfern', Edited by H. Pranevicius, E. Zavadskas and B. Rapp. May 13-14,2003, Vilnius,
Lithuania. - Kaunas: Technologija, 2003,pp.261-264. (in Engtish).

Yatskiv l. The statistical analysis tasks of transport development data. \\ The 7-th rartu
Conference on Multivariate Statistics. Satellite meeting of the lsl54tt session in Berlin, T-12
August 2003, Tartu, Estonia. Tartu, 2003, p.58.

l. Dimension Reduction Problem in the Statistical Analysis Tasks of Transport
Development Data, Proceeding of XXIV International Seminar on Stability Problems for
Stochastic Models. 13-17 September 2004, Jurmala, Latvia. (rn English).

Yatskiv

Yatskiv l,& Gusarova L. The different approaches to validation of cluster analysis results.
Proceeding of International Symposium on Stochastic Models in Reliability, Safety, Security
and Logistics. 15-17 February 2005, Beer Sheva.-Riga.pp.380-385. (in English).
Yatskiv l.& Gusarova L. The methods of cluster analysis results validation. \\Iransporf and
TeleCommunication, 2005, Volume 6, NoJ. RIga, TSl, 2005. p.75-80. (in English).
N. Kolmakova, E.Yurshevich, LYatskiv. The tasks of Decision support System in
Transportation and Transport modelling \\ Proceeding of the Str International Conference on
Operational Research: Simulation and Optimization in Business and Industry (508l-2006).
16-17 May 2006, Tallinn, Estonia. Lithuania. Kaunas, 2006.p.207-211.
Yatskiv l.& Gusarova L. Using relative and external tests for cluster analysis validation. \\
Communications and Dependability and Quality Management, 2006, Volume 9, N0.1, 2006.
p,76-83.

Mishnevs B., Fila N. & Yatskiv l. Development and Research of University Computer
Decision Support System. \\ Proceeding of the 12tn International Conference of European
University Information Systems. 28-30 June 2006, Tartu, Estonia.University of Tarty,
Estonia. p.521-525.
llya Gertsbakh ,l.Yatskir Dynamic Classification: Economic W'elfare Growth in EU During
1995-2004. \\ Proceeding of International Conference "Data mining-2006", 1 1-13 July 2006,
Prague, p.57-66
LYatskiv, A.Medvedev, M,Savrasov. E.Kreits. Analysis and forecast of the urban public
transport system flow in Jurmala City. Proceedings of the 7th lnternational Conference
RELI ABI LITY and SIA I/SI/CS,n IRANSPO RTAT I O N an d COM MU N I CAT I O N
(RelStat'?7),24-27 October 2007, Riga, Latvia. Riga, TTl.2007, p.79-93.
Gromule V., Yatskiv l. Information System Development for Riga Coach Terminal. The 6th
t/ySFAS Intemational Conference on SYSIEM SC/ENCE and SIMULATION in
ENG/NEER/NG. Venice, ltaly, November 21-23,2007 , p.173-178.
l.Yatskiv, J.Jurshevich, I Pticina. Analysis of Mobility and Reliability Measures on the
Particular Transport Node at the Stage of its Reconstruction. Ihe lnternational hnference
"Modelling of Eusiness, lndustrial and Transport Sysfems (MBITS'II)',Riga,7-10May,2008.
llya Gertsbakh, l,Yatskiv, 0.Platonova. Constructing Social and Economic Indicators for EU

Countries Using Dynamic Classification: Case Studies. Proceeding of International
Conference "Data mining-2p08',26-28 May 2008, Cadiz, p.153-162
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Personas informdcija
Vdrds / Uzvdrds

Adrese

lgors KabaSkins
Transporta un sakaru institlts
Lomonosova iela 1
RIga, LV 1019

Tdlrunis

671

00594

Fakss

671

00535

E-pasts

Pilsoniba
Dzimianas datums
Dzimums

kiv@tsi.lv
LR pilsonis, pers. kods 060854-10700
1954. gada 6. augustd, RTgd

vlrietis

Vdlami nodarbo5ands /
profesiju joma
Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ie4emamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika oeriods
Profesija vai ie4emamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Laika periods
Profesija vai iepemamais amats

Galvenie piendkumi

no 1999.gada lTdz 5im laikam
Zinattru un attistibas prorektors, profesors
1. Zindtnisks darbs
2. MdcTbu darbs

Transporta un sakaru institlts, Lomonosova iela 1 , Riga, LV-10'l 9, Latvija
In2enierzindtqu un datorzindtnes nozare
no 1997.gada lldz 5im laikam
direktors
Zindtnisks darbs
Telemdtikas un lo$istikas institUts, Lomonosova iela 1, RIga, LV-1019, Latvija
InZenierzindtqu un datorzindtnes nozare

no 1994, lldz 1999.gadam
Pirmais zindt4u un mdcibu prorektors, profesors
1. Zindtnisks darbs

2. Mdcibu darbs
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare

Laika periods
Profesija vai ieqemamais amats

Galvenie piendkumi

RTgas Aviacijas universitdte, Lomonosova iela 1, Riga, LV-1019, Latvija

InZenierzindtqu un datorzindtnes nozare

no 1980. lidz 1999.gadam
Asistents, docents, profesors
1. Zindtnisks darbs

2. Mdcibu darbs
Lapal-Cuniculumvitae
lgors MBASKINS

Darba vietas nosaukums un

adrese
Nozare

Rlgas Aviacijas universitdte, Lomonosova iela 1, Riga, LV-1019, Latvija

InZenierzindtluundatorzindtnesnozare

lzglitiba
Laika

periods

0911971.-0211977

,

PieSllirtaizglltlbasdokumenta DiplomsNr.Tl04l4lradioinZenieris
nosaukums / PieS[irta kvalifi kacija
lzglTlthas iestddes nosaukums

un

RTgas Civilas avidcijas inZenieru institUts

veids

Valstsvaistarptautiskdsklasifikacijas

Augstdkaizgl-rttiba

llmenis
Laika

oeriods

15.10.1981.

Pie5(irtd izglltibas dokumenta Diploms TH-051268 / Zinatqu kandidats
nosaukums / PieSIirta kvalifi kacija

un

lzglltlbas iestddes nosaukums
veids

klasifikacijas

Valsts vai starptautiskds

Maskavas avidcijas instit0ts, PSRS

MK

Doktora grads, Dr.sc.ing.

llmenis
Laika

oeriods

20.11.1gg2.

Pie5[irta izglTtlbas dokumenta Diploms DT-020399 / Zinat4u doktors
nosaukums / PieSIirta kvalifikacija

un

lzglitibas iest6des nosaukums
veids
Valsts vai starptautiskds

klasifikacijas

RTgas Aviacijas universitdte, PSRS AAK

Habilit€ta doktora grads, Dr.habil.sc.ing.

llmenis
Laika
Pie5(irta izgl-rtlbas

periods

dokumenta

24.09.1993.
Diploms G-Dh 000011 / Habiliteta doktora grads, Dr.habil.sc.ing.

nosaukums / Pieillirta kvalifi kacija

lzgl-rtlbasiestddesnosaukums.un RlgasAvidcijasuniversitite
VEIOS

Valsts vai starptautiskds

klasifikacijas

Habiliteta doktora grads, Dr.habil.sc.ing.

lrmenrs

Prasmes
Dzimtd valoda

krievu

Citas valodas

KlausiSands

Limenis0

Raksti5ana

RundSana

lzpratne

PainovErtljums

LasiSana

dialogs

monorogs

Latvie5u

teicami

teicami

labi

labi

Anglu

teicami

teicami

labi

teicami

o

Socidlis prasmes

lgors MBASKINS

teicami

apguv|

Man ir pozitlva pieredze daZadu socidlo prasmju jomd, t.sk.,

o
r
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Eiropas kopejEm vadlinijdm valodu

labi

Latvian Member of the COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical
Research) Technical Committee on Transport and Urban Development,

-

Latvian Member of the Joint OECD/ECMT Transport Research Committee (OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development, ECMT - European Conference of

Ministers of Transport),
a

Latvian Member of the Transport Committee of the 7th European Framework Programme

a

President of Latvian Transport Development and Education Association,
Editor of the Journal "Computer Modelling and New Technologies" (ISSN 1407-5806), Latvia,
Editor of the Journal "Transport and Telecommunication" (ISSN 1407-6160), Latvia,
Co-editor and Member of Editorial Board, "Journal of Air Transportation" (ISSN 1093-8826),

a
a
a

.
o
o
.

USA, University of Nebraska at Omaha,
Member of the board, Journal "Transport" (ISSN 1392-1533), Lithuania, Lithuanian Academy of
Science, 1 999 - present
Member of the board, Journal "Technological and Economic Development of Economy" (ISSN
1392-8619), Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University, 2002 - present
Member of the board, Journal "Aviation" (ISSN 1392-1534), Lithuania, Vilnius Gediminas
Technical University, 2002 - present
Member of the board, Journal "Transactions on Transport Sciences", Czech Republic,2007 present
President of Latvian Operations Research Society

u.c.

Organizatoriskas prasmes

Man ir pozitiva pieredze vairdku organizatorisku prasmju jomd, t.sk.,
Vairdk neka 14 gadus straddjot par prorektoru atbildu par vispdr6ju zindtnes un studiju
vadl$anu universitdtes tipa augstdkajas mdcibu iestdd6s ar darbinieku skaitu virs 300 cilvekiem

o

o

un stud6jo5o skaitu ap 5000 cilv6kiem,
Esmu daudzu naciondlo un starptautisko zindtnisko un p6tniecisko projektu vadTtajs (sk.

pielikumu), t.sk.,

o

o

o
Tehniskas prasmes

lntelektudld rajona tikla un td realizdcijas pilotprojekta funkcion65anas koncepcijas un
nacionala modela izstrdde uz Daugavpils Akad6miskd parka bdzes. LZP sadarbibas
projects Nr. 06.0027 (2006.-2009.)
Transporta intelektudlo sist6mu attlrstlba Latvija. l.apak5projekts "lntelektudlas transporta
sistemas (lTS) koncepcijas izveide" LZP sadarblbas projects Nr. 02.0001 (2001.-2005.)
Latvijas Transporta sist6mas optimizdcija. l.apakiprojekts "Telemdtika un lo$istika" LZP
sadarbibas projects Nr. 02.0001 (1999.-2001 ,)

Esmu profesiondls mdcibu sp6ks vairdkos tehniskajos priek5metos, t.sk.,
radioelektronika, datoru un matemdtiskd model65ana, dro5ibas teorija, informdcijas tehnolo$ija,
avionika, telekomunikdcija, telemdtika, transports, lo$istika.
Man ir praktiskd darba pieredze gaisa kustibas vadlbas sistEmu radiotehniskds un elektroniskds
iekdrtas izstrddes, konstrueSanas un tehniskds ekspluatdcijas jomd (telekomunikdcijas, navigdcija,
radiolokac'tja).

Mdkslinieciskas prasmes

486 zindtniskas publikdcijas, t.sk. 25 mdcibu un metodiskds publikacijas un 67 izgudrojumi un
patenti.

PiederTba profesiondldm nozaru

a

Latuijas Zinat4u akad6mijas korespondetajloceklis (no 1998')

organizacijam:

a

Latvijas operdciju petiiumu sabiedribas prezidents (no 2003.)
Latvijas Transporta attlrstlbas un izglitibas asocidcijas viceprezidents (no 1996')
Latvijas Augstskolu profesoru asocidcijas loceklis (no 1996.)
jomd Transporta
Eiropas Komisilas sadarbibai zindtnisko un pielietojamo tehnisko petiiumu

a
a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

Lapa3-Cuniculumvitae
lgors KABASKINS

tehniskds komitejas loceklis (no 1999.)
ministru
Eiropas Ekonomlskas sadarbibas un attTstlbas organizdcijas un EiropasT-ransporta
(no
2003.)
loceklis
komitejas
zindtniskds
transporta
Apvienotds
konferences
The Institute of Electrical and Electronics Engineers, member (no 1998.)
American Chemical Society, member (no 2007')
European Association for International Education, member (no 1999.)
World Aerospace Education Organisation, member (no 1999.)
Association for Computing Machinery, member (no 1998.)
New York Academy of Science, member (no 1998.)
International Telecommunication Academy, member (no 1996.)
American Institute of Aeronautics and Astronautics, Member (no 2003.)

Journal "computer Modelling and New Technologies" (lssN 1407-5906), Latvia, Editor (no
1996.)
a
a
a
a

a
a
a

Journal "Transport and relecommunication" (lssN 1407-6160), Latvia, Editor (no 2000.)
Journal "Journal of Air Transportation" (lssN 1093-gg26), USA, co-Editor (no 1g9g.)
Journal "Transport" (lssN 1392-1533), Lithuania, Member of the bonad (no 1gg9.)
Journal "Technological and Economic Development of Economy" (lssN 1392-g619), Lithuania,
Member of the board (no 2002.)
Journal ?viation" (ISSN 1392-1534), Lithuania, Member of the board (no 2002.)
Journal "Transactions on Transport sciences" (lssN 1802-971X), czech Republic (no 2007)
RTgas pilsOtas KomercdarbTbas attTstlbas padomes loseklis (no 200g.)

AutovadTtdja aplieclba

Jd

Papildu informdcija

Transporta un sakaru instituta saita lapa ar persondliem datiem:
http://kabashkin.tsi. lv

Latvijas Zinat4u akadEmijas saita lapa ar persondlajiem datiem:
http://www. lza. lv/scientists/kabash kin.htm

Apbalvojumi:

.
o

o
.
o
o
o
r
r
.
Pielikumi

RTgas Domes Goda Raksts par ieguld-lto darbu atkldtd starptautiskd konkursd ,,Par labdko
petniecisko darbu, saistTtu ar RTgas pilsetas satiksmes problemam", 2008

LatvUas Zinatnu akad6mijas, a/s "DATI" un Latvijas lzglltibas fonda mer[programmas
"lzglitibai, zindtnei un kulturai" balva un piemiqas medala par nozTmlgiempetljumiem
datorzindtn6s un informdtikd. RIga, Latvija, maijs, 2002.

Latvijas Zindtqu akad€mijas, Va/s "Latvijas Gaisa Satiksmes" un Latvijas lzgl-irtibas fonda
mEr[programmas "lzglTtibai, zindtnei un kulturai" balva un piemi4as medala par izcilu veikumu
inZenierizstrddEs aeronavigEcijas, sakaru un radiolokdcijas tehnika. RIga, Latvija, novembris,
2001.
Award for Innovative Excellence in Teaching, Learning and Technology. The Center for
Advancement of Teaching and Learning. Jacksonville, Florida, USA. April, 19g8.
Silver Medal, Moscow Research and Development Exhibition, 1990.
Latvijas Nopelniem bagatais izgudrotdjs, 1989,
Silver Medal, Moscow Research and Development Exhibition, 1g88.
Silver Prize, USSR Council of Science, 1987.
Silver Medal, Moscow Research and Development Exhibition, 1g87.
Gold Medal, Moscow Research and Development Exhibition. 'lg8S.

Galveno projektu saraksts ar l.Kaba5kina piedall5anos

.t''"17/Aazzz-'z-efr v
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L Kaba5kina zinitnisko p6t-ljumu projektu saraksts
(2001.200e)

Projekta nosaukums

N

Projekta vaditdjs

1.

Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea
Reglon (CASH). BSR INTERREG lV B programme,

lgor Kabashkin

2.

Towards an integrated hansport system in the Baltic Sea Region
(TransBaltic). BSR INTERREG lV B programme.

lgor Kabashkin

European FP-7 project "Baltic-to-Balkan Network for Logistics
Competence (B2B LOCO)"

lgor Kabashkin

Development of the model of Europe-Asia multimodal corridor intelligent
transport system for optimization of Latvia-Belarus international logistics
chain (TransLaB)

lgor Kabashkin

Wide Area Multilateration Study. Conkact No.C06/110BBCG with
European Ogranisation for the Safety of Air Navigation

lgor Kabashkin

4.

Projekta laika
posms
2009-2012

2009-2011

2009-2011

2007-2009

2005-2008

(EUR0C0NTR0L),
Developing Regions through Spatial Planning and Logistics & ICT
Competence (LogOnBaltic). EU BSR INTERREG lll B programme.

lgors KabaSkins

2006.-2008.

Mobility and health: Regional services in the enlarged EU. EU BSR
INTERREG lll B programme.

lgors KabaSkins

2006.-2007.

Short Term Actions to Reorganize Transport of goods (START). EU BSR
INTERREG lll B programme.

Igors Kabaikins

2006.-2008.

InterBaltic - Intermodality and Interoperability in the Baltic Sea RegionBSR INTERREG lll B programme

lgors KabaSkins

2005.-2007.

InLoC - Integrating Logistics Centre Networks in the Baltic Sea Region
EU BSR INTERREG lll B programme

lgors Kabaikins

2004,-2006.

lgors Kaba5kins

2004.-2007.

lgors KabaSkins

2005.-2007.

European COST Action 355 " Changing behaviour towards a more
sustainable transoort demand"

lgors KabaSkins

2004.-2008.

14.

Intelektudld rajona tftla un td realizdcijas pilotprojekta funkcionEsanas
koncepcijas un naciondl6 mod{a izstrdde uz Daugavpils Akademiska
parka bdzes, 2006.-2009. LZP sadarbibas projects Nr. 06.0027

lgors Kabaikins

2006.-2009.

15.

Transporta intelektualo sist6mu attlstiba LatvijS. l .apak5projekts
"lntelektudlas transporta sist6mas (lTS) koncepcijas izveide" LZP
sadarbibas projects Nr. 02.0001

lgors KabaSkins

2001.-2005.

16.

Veikt kravu sadales /lo$istikas centru veido5anas iespEju izpeti RIga

lgors KabaSkins

2006-2008

17.

RTgas jaund adminishatTvd centra Torqakalnd eso5ds un nepiecie5amds
transporta infrastruktu ras fragmentu modeleiana

lgors KabaSkins

2006

lgors Kabaikins

2004.-2005,

lgors KabaSkins

2004.-2005.

6.

9.

10.

11.

Scientific Forum on Transport Forecast Validation and Policy
Assessment (TRANSFORUM), EU 6th Framework Programme (Fp62002-ssP-1 /502002)

12.

The Baltic Tangent

,t1

18.

-

EU BSR INTERREG lll B programme

- Innovative Vocational Education and Training in Transport
EU Leonardo da Vinchi Programme (Nr. 2004 - 1818 1001-001

IVETTA

Area

-

LE2 74SUB)
19.

Analysis of the national transport policies of the New Member States and
their impact on Community kansport objectives (ENTRANCE)- EU
TREN/04/MD/S07.38158
Lapa5-Cuniculumvitae
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20.

European COST Action 340 "Towards a European Intermodal Transport
Network: Lessons from History"

21.

MILSERVE

22.

23.

lgors KabaSkins

2000-2004

lgors KabaSkins

2000.-2003.

Baltics CNS/ATM (Communication Navigation, Surveillance for Air Traffic
Management ) Transition Project Feasibility Study (Granted by U.S.
Trade & Development Agency.)

lgors KabaSkins

2001,-2003.

lnternational Transport and Trade Training in Latvia. EU TEMPUS
Project B_J E P -1 4225-1 999

lgors KabaSkins

2000.-2002.

24.

Latvijas Transporta sist€mas optimizacija. l.apak5projekts "Telemdtika
un lo$istika" LZP sadarblbas projects Nr. 02.0001

lgors KabaSkins

1999.-2001

25.

JIrmalas autostdwietu attistibas koncepcijas izstrdde

lgors Kaba5kins

2004.

lo.

Rlgas satiksmes koncepcijas no 2004.-2018,gadam bdzes varianta "C"
dalu izstrdde

lgors KabaSkins

2004.

Sabiedriskd transporta attTstlbas konceptudld modela izstrdde Rigas

lgors KabaSkins

2003.

- Thematic

Network on Rail Freight Services. 5 Fp

I

27.

.

pilsetas aglomerdcijas vajadzlbEm
28.

GKV (Gaisa kustlbas vadlbas) tehniskd persondla apmdcibas kursa
izshdde Eiropas GKV perspektTvo un attlstibas programmu jomd

lgors KabaSkins

2003.

zY.

Standartiz6to GKV(Gaisa kustibas vadlbas) tehniskd persondla
aomdcibas metodiku analize

lgors Kaba5kins

2003.

JU.

Eiropas pieeja GKV(Gaisa kustlbas vadibas) tehniskd persondla bdzes
zindSanu sagatavo5anai un kvalifi kdcijas paaugstin65anai

lgors Kabaikins

2003.

31.

Gaisa kustlbas automdtisko vadlbas kompleksu tehniskds infrastruktUras
anallze un rekomenddciju sagatavo5ana tds uzlabo5anai izmantojot
Eiropas aeronavigdcijas sist6mu programmu (EATMP)

lgors KabaSkins

2002.

JZ.

Aeronavigdcijas informdcijas datu bdZu projekteiana un izstrdddsana
mdcibu metodisko materidlu un lTdze(u izskdddiana aeronavigdcijas
jomd; distances un interaktlvo mdcibu sist6mu izskddd5ana
aeronavigdcijas jomd

lgors KabaSkins

2002.

1?

Aeronavigdcijas inform6cijas datu bdZu tehniska un tehnolo$iskd
uzturESana, kd arl informdcijas masTvu apshdde

lgors Kabaikins

2001.

').4

NVS valstu re$iondlo aviosabiedribu reorganizdcijas un darblbas
efektivitdtes palielindianas pamatprincipu izstrddd5ana uz
"Kaliningradavio" bdzes.

lgors KabaSkins

2001.

Avidcijas laika apstakJu mobilo nov€ro5anas sistEmu uzbrives
koncepcijas un darbibas sh6mu izshid5Sana

lgors Kaba5kins

2001,

Metodikas izstrdddSana ra2oSanas metrolo$iska nodro5indjuma
paaugstindjuma llmeqa pasdkumu ekonomiskds efektivitdtes kompleksai

lgors KabaSkins

2001.

lgors KabaSkins

2001.

JO.

novErt6Sanai.

37.

lzstrdddts biznesa pldns avidcijas datu pdnaides reilma2 (VDL 2) tftla
ievieSanai Kazahstdnas Reoublika

01

.10.2009,

/

t
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Europass
curriculum vitae

Personas informicija
Vdrds

/ Uzvdrds

Jevgepijs Kopitovs

Adrese

A. Deglava, 1521

Tdlrunis

+371 -71 00669

Fakss

+371-7100660

E-pasts
Pilsoniba
Dzim5anas datums

Dzimums

3, 78, RIga, LV-1021
Mob. +371-29257215

kopitov@tsi.lv
Latvija
05.12.1947.
\rnieSu

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ie4emamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Laika periods
Profesija vai ie4emamais amats
Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Laika periods
Profesija vai ie4emamais amats

Galvenie oiendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Laika periods
Profesija vai ier3emamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare

Lapal -Cuniculumvitae
Jevge4ijs Kopitovs

No 01.09.1999. lidz 5.

t.

Rektors, Datozindt4u un elektronikas fakultdtes profesors
Akademiska un zindtniskd aktivitate
Transporta un sakaru instituts, Lomonosova 1, Riga, LV-101g, Latvija

lzglltiba un zindtne
No 01.09.2000. lidz 5.

l.

Valdes loceklis
Zindtniskd aktivitdte
SIA "Telemdtikas un lo$istikas institrits", Lomonosova

,l

, Riga, LV-1 01g, Latvija

Zindtne

02. 1 999.

-

09.1 999.

MdcTbu prorektors

Akademiska un zindtniskd aktivitdte
Rlgas Aviacijas universitdte, Lomonosova 1 , RTga, LV-101 9, Latvija
lzglltlba un zinatne
03.1998.

*

09.1999.

Profesors
Akademiska un zindtniskd aktivitdte
RTgas Avidcijas universitdte, Lomonosova

1

, Riga, LV-1 019, Latvija

lzglltiba un zindtne
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periods

Laika

Profesija vai lelemamais

Galvenie

periods

Laika

amats

piendkumi

Darba vietas nosaukums un

Laika

lzglTtlba un

zinitne

-

08.1992.

09.1987.

1

, RIga, LV-101g, Latvija

Inform5tikas un programmcsanas katedras vadltajs
Akad6miska un zindtnisk6 aktivitate
RTgas civilas aviacijas inZenieru instituts, Lomonosova 1, RTga,
LV-1055, Latvija

periods

09.1974. _ 09.1997.

amats

piendkumi

Darba vietas nosaukums un

RTgas Aviacijas universitdte, Lomonosova

adrese
Nozare

Profesija vai ieqemamais

Galvenie

DatorsistEmu programmu nodrosinajuma katedras vadltdjs

Akad6miska un zindtniskd aktivitate

adrese
Nozare

Profesija vai iet3emamais
Garvenie

amats

piendkumi

Darba vietas nosaukums un

09.1992. _ 08.1999.

adrese
Nozare

lzgFtlba un zindtne

Programm65anas un matemdtisko metozu katedras aslstents, vecdkais pasniedzejs,
docents
Akad0miska un zindtniskd aktivitdte
Rigas civilas aviacijas inZenieru instit[ts, Lomonosova

1

, Riga, LV-1055, Latvija

lzgl-ttiba un zindtne

lzglitiba

Laikaperiods

11.1997.

PieS[irtaizglltibasdokumenta Habilitetainzenierzin6t6udoktoradiploms
nosaukums / PieSIirta kvalifi kacija

un

Lidlauku mehanizdcijas l-rrCze(u parka funkcionesanas modelu izstrdddsana
un ta optimizdcija

un

RTgas Avidcijas universitdte

Galvenie visparizglitojosie
profesiondlie mdcibu priek5meti
lzgh-tlbas iestddes nosaukums

veids
Valsts vai starptautiskds

klasifikacijas

Habilitetais inzenieru zindtnu doktors

llmenis
Laika

periods

Pie5lirtaizglitibasdokumenta

12.1992.
InZenierzindt4udoktoradiploms

nosaukums / PieS15irta kvalifi kdcija
Galvenie vispdrizglTltojo5ie

un

profesionalie mdctbu priekimeti

lzglltlbasiestddesnosaukums.un

Lidlauku ziemas apkalpes tehnisko sistemu pamatraksturojumu prognoze un op1miz6cija
R-4TasAviacijasuniversitdte

VEIOS

Valstsvaistarptautiskdsklasifikdcijas

InZenierzindtqudoktors

lTmenis

Laika

periods

01.1984.

Pie5l5irtaizglltibasdokumenta Tehniskozindfiru.kandiddts
nosaukums / PieSIirta kvalifikacija
Galvenie vispdrizglltojoiie

un

Lidlauku ziemas apkalpes tehnisko sistemu pamatraksturojumu prognoze un optimizdcija

profesiondlie mdcibu priek5meti

un

lzglltlbas iestddes nosaukums
veids
Valsts vai starptautisk6s

klasifikacijas

Kijevas Civilas aviScijas in2enieru instit[ts
Tehnisko zin6t4u kandiddts

limenis
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Laika

periods

09,1966. _ 06.1971.

dokumenta

PieS[irta izglTtibas
nosaukums / Pie6(irta kvalifi kdcija

Inzeniera - elekhilla kvalifikacijas diploms

un

Datoru ekspluat6cija, programm65ana, informatTvas sistemas, etektronika

un

Rigas civilas avidcijas inZenieru instit0ts

Galvenie vispdrizglitojo5ie
profesiondlie mdcibu priek5meti
lzgllltibas iestddes nosaukums

veids
Valsts vai starptautisk5s

klasifikdcijas

Inzenieris (augstdkas izglitibas diploms)

limenis

Prasmes
Dzimtd valoda

Krievu

Citas valodas

PainovErtEjums

lzpratne

RuniSana

Raksti5ana

Limenisfl

Klausl5ands

Latvleiu

teicami

teicami

teicami

teicami

labi

Anglu

teicami

teicami

teicami

teicami

labi

o

Eiropas

LasISana

dialogs

m0n0t0gs

kopljdm vad1nij1m valodu apguv1

Piedalijis sekojoids aktivitates:

Socidlis prasmes

'

Starptautiskds lomitejas "EU ROPEAN OECD/ECMT Joint Transport Research Committee"
loceklis (kopS 2004. gada)

. Ll
augstdkas izgl-rtibas
. LR IZM
IZM augstakds izglitlbas

'

licencdsanas komisijas loceklis
akreditacijas komisijas toceklis
Zindtniskd Zurndla "Computer Modelling & New Technologies" redkole$ijas loceklis (kop5
2002.s.)
Starptautiskas Telekomunikdcijas akaddmijas akadOmit5is (kopS 2001. g.)

.
. Latvijas Autom6tikas nacion5tds asoci6cijas locektis
. Latvijas Profesoru asocidcijas locektis (kop5 1999. g.)ltopS

'

iS9S. g.)

Research Board of Advisiors of Amarican Biografical Institute

-

loceklis (kops 2001. g.)

u.c.
Organ izatoriskas pnasmes

Saqemu pozitTvo pieredzi kd:

.
.
.

Tehniskas prasmes

katedras vadltdjs, RAU micibu prorektors, TSI rektors;
Rigas Transporta sabiedriskds padomes priek5sedetajs;

'

/natnu ma$istra studiju programmas "Datorzindtnes', direktors;
Zinatniska
projekta "Transporta sistemas specidlistu speju pdrbaudes testi" pec kontrakta ar
'
Aeronavigdcijas servisa mdcibas centru (Latvija) vadltajs

r

u.c.

Dabas

Esmu profesiondlais pasniedzejs sekojo5am studiju priek5metam:
Programmesana;
Datu bdzes un datu bankas:
Datu shuktUras un algoritmi;
0bjektorientetas datu bazes;
M[sdienu datu bdzes tehnolo$ijas;
nformicijas sist€mas ekonomikd
I

Datora lietoianas prasmes

BrTvi

darbojos ar datoru: Windows, MS Office, Mathcad

Mana tie5aja vadlbd tika izstradata test65anas datorsist6ma, kas domdta aviodispederu
atlasei, apmdclbai un vi4u profesionSlo TpaSIbu nov€rteianai. Dotd sistema ir ievesta un tiek
pla5i izmantota mdcibu centrd "Aeronavigdcijas serviss"

Mdkslinieciskas prasmes
Lapa 3 - Curriculum vitae

Jevge4ijs Kopitovs

Esmu 234 zindtnisko un mdcibu publikaciju autors, t.s. 25 monografijas un mdcibu grdmatas, 172
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zindtnisk6s publikdcijas, 36 mdcibu lldze(i un 1 izgudrojums

Citas prasmes

StaZeSanas drzemju augstskolas (kvalifi kacijas celiana):
,lgg6.
Helsinl<u T_ehnolo$ijas universitdte (TEMpus programma), Helsinki,
somija,
gada no 1S.apriJa
lldz 14.maijam.

Florences universitdte (ERASMUS programma), Florence, ltalija, 2008. gada
septembri

Autovaditdja apliecTba

Nav

Papildu informicija

Transporta un sakaru instituta mdjas lapa: http://www.tsi.lv
Latvijas Zindtgu Akademijas zindtnieku mdjas lapa: http://www.tza.tv/scientists/kopytov.htm

Piedall5anis zinitniskis

un metodiskis konferencds: vairdk nek6 ar referdtu uzstdjas vairdk kd
60 zinatniskajas un mdcibu-metodiskas praktiskajas konferencds
Lafuijd, Lietuvd, lgaunila, Be!$ija,
ItalijS, Francijd, Krievijd, Baltkrievijd, Bulgdrija, Kipra un lzraela

Apbalvojumi:

'

Latviias Zinatqu akad_emijas, VAS "Latvijas Gaisa Satiksme" un Latvijas
lzglltibas fonda
merl5programmas "lzgl-ttibai, zindtnei un kulturai" piemi4as medala
un K. lrbisa-stipenOr;a pai

darbu kopu "Datortehnolo$ijas avidcijas specidlistu

-profesionalas

aflasu un ipmdciOrs

sistdma" (Gada balva aeronavigdcijas inZenierzindtnes, 2003.
)
Latvijas studentu apvienibas 2003. gada balva ,,Gada rektors" (2003.)
Goda nosaukums "Aeroflota teicamnieks" (1987.)

.
.
o

sudraba medala, Moscow Research and Development Exibition (1993.)

Piecu labiko pubtikdcijas uzskait-ljumu p6d6jo piecu gadu laiki:

1.

2,

3.

Kopytov E., Demidovs V., Petoukhova N. Principles of Creating Data Warehouses in Decision
lyppott Systems of Railway Transport. In: Computing Anticipatory Systems: CASYS 2003 Sixth International Conference. Published by The American instituie of enysics, Conference
Proceedings 718, New york, 2004, pp. 4g7-507.
,,producer
Kopytov E', Greenglaz 1., Tissen F. Inventory Control Model

for the Chain

-

Wholesaler - Customer'. In: Proceedings of the International Symposium on
STOCHASTICS
MODELS in RELIABILITY, SAFETY, SEOURITY and LOGISIIiS, February
15-17, 2005,
Beer Sheva, lsrael: TTl, SCE, p. 204-207.
Eugene A. Kopytov, Vasilijs Demidovs. Virtual Data Models in Anticipatory in Decision
System
of Railway Transpoftation.ln: Intemational Journal of Computing lntticipitory Systems, iditeo
by D. M. Dubois, Published by cHAos, vot. 19, 2006, Betgium, tnititut6 of Mathematics,
University of Liege, p. 135-145.

4' Kopytov E., Santalova
5'

D, Application of the Single lndex Mmodel for Forecasting of the
lnland Conveyances. In: Recent Advances rn Sfochastlc Modeling and Datalnalysr'i EO. ny
christos H. skiadas. wortd scientific pubtishing co. pte. Ltd. 200t, pp.26}-276.

Kopytov E., Demidovs V., Petukhova N. Modelling of railway'schedule in Temporal
Databases. ln: Proceedings of fhe lnternational Conference'Modeiing of Busrness, lndistrial
7q!Trgnsr,ort sysfems'l Ed. by EXopytov, H.pronevicius, E.Zavadskls, Lyatskiv. May 7-10,
2008, Riga, Latvia, Transport and Telecommunication Institute, pp. 107_116,

V_aditig promocijas darbi

(noridot personas, kuras ir aizstivEjuias

diserticiju)
Doktorands Vasilijs Demidovs aizstdveja disertaciju 2006. g.
Pa5laik vadu tris doktorantus TSI doktorantUrd

Vaditie magistrantu darbi p6d6jo piecu gadu laikd:
20 darbi

Lapa4-Cuniculumvitae
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Pielikumi

Projektu ar Jevgegiju Kopitovu piedalisanu saraksts:
IntelektuSld rajona tftla un td realizdcijas pilotprojekta funkcioneSanas koncepcijas un
naciondld modela izstrdde uz Daugavpils Akademiska parka bdzes, LZP sadarbibas
projects Nr. 06.0027, projekta izpildTtajs 2006.

"lntegrating Logistics Centre Networks

- 2009.
in the Baltic Sea Region (lnloC)"

-

BSR
INTERREG lll B programme , projekta izpildltajs (2004.-2006.);
"lnnovative Vocational Education and Training in Transport Area" (IVETTA) - Leonardo da
Vinchi Programme, projekta izpildTtdjs (2004.-2005.);

European Union Technical Committee on Transport COST Action 342 "Parking policy
measures and their effects on mobility and economy", projekta eksperts (2000,-2003.);

:,ffi ftnlfil','Jli,;J',[],ili,TJL',5iX'Jffi ;ilL',ff :lf H'Al'ffft :l'J;h
"Latvian Airspace Transportation", projekta vadltdjs

(1

995.-1 996.);

Development of Operational Requirements and Determination of the Main Functional
Potentialities of Mobile Object Conhol System on the Territory of the Airfield, Project for
Latvian Air Navigation Service, grupas vadltajs (2001.);
European Union Technical Committee on Transport COST Action 342 "Parking policy
measures and their effects on mobility and economy", projekta eksperts ( 2000.-2003);
"Transporta sist6mas specidlistu speju parbaudes testi" (pec kontrakta ar Aeronavigdcijas
servisa mdcibas centru) projekta vaditdjs (1 997.-1 999.);
Optimisation of Training Tools Using in Civil Aviation High Schools with Allowance for
Developments of Computer Facilities. Contract with Ministry of Civil Aviation, Moscow,
projekta vadTtdjs (1988.-1991 .);
"Lidlauku ma5lnu vadTtdju sagatavo5anas un atlases sist€mas pilnveidoSana", (kopa ar
Kijevas Civilas avi5cijas inZenieru instit[tu), projekta vaditajs (1991.-1993.);
Optimisation of Airport Maintenance Systems" - research project with Moscow Research
Institute "Aeroproject", projekta vadTtdjs (1 975.- 1 983.).

// "/

/4/ .t
1

.10.2009,
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Personas informdcija
Vdrds / Uzvards

Adrese

Jurijs Kras4itskis
Maskavas 26014-35, RIga, LV-1063

Tdlrunis

+371 -71 00656

Fakss

+371 -71 00535

E-pasts

pilsoniba
DzimSanas datums

)zimums

krasn@tsi.lv
alien
11

.04.1 938

VIrieSu

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ie4emamais amats

Galvenie pienSkumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods
Profesija vai ie4emamais amats
Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Laika periods
Profesija vai ier3emamais amats

Galvenie pienakumi
Darba vietas nosaukums un aorese
Nozare

09.2006

Telekomunikaciju katedras profesors
Zinatniska un akademiskd darbiba
Transporta un sakaru instit[ts, Lomonosova 1, RIga, LV-1055, Latvija

lzglltiba un zindtne
09.1 999

Zinatniska un akademiskd darbiba
Transporta un sakaru institnts, Lomonosova 1, RIga, LV-105b, Latvija
lzgliUba un zindtne

09,1991

Profesija vai ier;remamais amats
Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Lapa 1-Cuniculumvitae
Vards Uzvards

09,1999

Zinatniska un akadEmiskd darbiba
Rlgas Aviacijas universitdte, Lomonosova 1, Riga, LV-1055, Latvija
lzglTtlba un zinatne

Docents

Laika periods

-

Profesors

Profesija vai ie6emamais amats

Nozare

09. 2006
i

09.1973

Galvenie piendkumi

-

Datorzin dt4 u u n elektron kas faku ltates profesors

Laika periods

Darba vietas nosaukums un adrese

-...

-

09.1991

Zinatniskd un akademiskd darblba
Rlgas civilas avidcijas inzenieru institlts, Lomonosova 1, RIga, LV-1055, Latvija
lzglltiba un zindtne
09.1 969

-

09.1 973

Vecdkais pasniedzejs
Zindtniskd un akadOmiska darbiba
Rlgas civilas avidcijas inZenieru instituts, Lomonosova 1, RIga, LV-1055, Latvija

lzglitlba un zindtne
Papildu informacija par Europass: hftp://europass.cedefop.eu,inV
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Laika periods

-

09.1 964

Profesija vai ie4emamars amais

09. 1 969

Asistents

Galvenie pienakumi

ZinEtnisk6 un akademiskd darblba

Darba vietas nosaukums un adrese

R-4tras

Nozare

civilas avidcrjas inzenieru institfits,
Lomonosova 1, Riga, LV-1055,
Latvija

lzglitlba un zindtne

Laika periods

12.1963

Profesija vai ie4emamais amats

-

09.1964

Laboratorijas vaditdjs

Galvenie piendkumi

Zindtniskd un akadEmiskd darblba

Darba vietas nosaukums un aorese

R-4tras

Nozare

civilas avidcrjas inzenieru instituts,
Lomonosova 1, RIga, LV_1055,
Latvija

lzglltTba un zindtne

Laika periods

05,1961

Profesrya vai ie4emamais amats

-

11.1963

InZenieris, pdc tam laboratorijas vaditdjs
Zinatniska un in2enieru darbtba

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un aorese

U4r6mumi ab/kast. 211un121, Kirova,
Krieviia

Nozare

lzglltiba un zinatne

lzglitiba
Laika periods

08. 2006

PieS(irta izglltibas dokumenta
nosaukums / PieiIirta kvalifikacija

Emeritus profesora diploms

lzglitTbas iestddes nosauKUms un

Transporta un sakaru instit0ts

veids
Laika periods

01 .1

Pie5[irta izgliiribas dorumenta
nosaukums

995

Profesora atestdts

/ pied(irta kvalifikacrla

Galvenie vispdrizglitojoSie un
profesiondlie mdcibu priekSmeti

Telekomunikdciju sist6mas

lzglltibas iestddes nosauKums un

Rigas Avidcrjas universit6te

veids

Laika periods

11.1992

PieSIirta izglitibas dokumenta
nosaukums / PieS(irta kvalifikacija

InZenierzindt4u habiliteta doktora
zindtnisko grddu diptoms

Galvenie vispdrizglltojoSie un
profesiondlie mdclbu priekSmeti

lnformdcijas tehnolo$ijas

lzglitlbas iestides nosaukums un
veids
Laika periods
Pie5(irta izg llt-rbas dokumen ta
n0saukums / PieS(irta kvalifikacija
Galvenie visparizglitojo5ie un
profesionalie mdclbu priekSmeti

lzglitibas iestddes

norrrnrT:,::

Lapa2-Curiculumvitae
Vdrds Uzvdrds

RIgas Avidcijas

un

iversitdte

12.1991
Profesora atestdts
Radiouztvere;i un radioraidltdji
PSRS Valsts tzgtrtibas Komiteja
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Laika
Pies(irtd izglltibas

periods

dokumenta

n0saukums / pie5[irta kvalifikacija

0,.?*tff.t'#Xi,ffi1f,'rt-H:i
lzglltlbas iestades

nosaukums.un

periods

Pie5[irtaizglit-rbasdokumenta
nosaukums / pie5(irta kvatifikacija

Fiz.

-

mat. zindt4u doktora zindtnisko grddu
diploms

Zibens izlddes distancidla zond6sana,
izmantojot zibens izstarotos sisndrus
Augstdka atesticrjas komisija pie psRS
Ministru padome

veids
Laika

09. 199,1

11.

jg73

Docentaatestdts

Garvenievisparizgrltojosieun Radiouztv.rEjiunradioraid'tdji

profesiondlie mdcibu priekSmeti

un

lzglltibas iestades nosaukums

Augstdka atestdcijas komisija pie psRS
Ministru padome

veids

Laika

periods

10.1969

Pie5[irtaizgrit-rbasdokumenta Tehniskozindfirukandiddts

nosaukums / pie5[irta kvalifikacija

un

Galvenie visparizgrltojosie
profesionalie maclbu priek5meti
rzgrnrbas iestddes

Zibens izrades perengdc4a

norurnrT:,1:

Valstsvaistarptautiskdskrasifikacijas

;

antenas rer-rces

Rigas civiras avidcijas inzenieru instit[ts
Inzenierzindtnudoktors

limenis
Laika periods 09.19S5. _02.jg61.
Pie5(irtaizgrit-rbasdokumenta Radioinzenierakvarifikdcijasdiproms

nosaukums / pie5[ifta kvatifikacija

Galvenievispdrizgrltojoiieun

Radiotehnika,radiofizika

profesiondlie mdcTbu priekSmeti
lzglitlbas iestades

nosaukums.un
veids

Valsts vai starptautiskds

krasifikacijas
llmenis

Leningradas Precizas mehanikas un
optikas instit0ts

Inzenieris (augstdkis izgrrt-rbas diproms)

Prasmes
Dzimtd valoda

Krievu

Citas valodas
PaSnov1rtEjums

lzpratne

L'imeniso

Klausi5anas

RundSana
LasiSana

dialogs

RaksUSana
m0n0t0gs

LatvieSu

vaji

vaji

AngJu

vall

labi

vaji

polu

vaji

labi

labi

teicami

labi

labi

labi

Hropas kopEjam vadtinijam valodu apguve

Lapa3-Curiculumvitae
Vards Uzvards
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vaJl

vaji

vaji

Socidlds prasmes

Piedal-l.yis sekojoSds aktivitdtes:

'
Organizatoriskas prasmes

Zindtniskd semindra "Antenas mobiro
sakaru sist.mam,, ko-priekss€d.tajs (RTU)
Latvijas augstskolu profesoru asoci6cijas
loceklis

Esmu zinatqu un attistlbas projektu komandas
loceklis:
LZp projekts No 04125g "RadioviJpu izpratl.anSs

'

Tehniskas prasmes

mezos,,(2006-200n.

Esmu profesiondlais pasniedzEjs sekojo5am
studiju priek5metam:
. Antenas un radiovrJ4u izplatisanas;

. elektrodinamika;
. radiouztvdreji un radioraiditdji;
. signdlu teorija un apstrdde;
. zrnatnu p6tl5anas pamati;
. eksperimentu plano5ana un apshdde;
. transporta telemdtika

Man ir praktiskd pieredze antenas un
citdds radioiekdrtos izskidei un
$eofizisxas signdlu apskdd..

Datora lietoianas prasmes

BrTvi

darbojos ar datoru Windows, Office, Maflab,
Fortran u.c.

Mikslinieciskas prasmes

ffiH
Autovadltdja aplieclba

'o

120 zinatnisko publikaciju, ap 20 zinatnisko
un macrbu trdzeklu, tai skaitd 5 grdmatas

Nav

Papildu informdcija

Publikacijas 2003 -2008

l'

Krasnitsky

yuri A. using of the Hirbert
trlnserm for tightning sferics anarysis._
rn:
r".r,"'or"#: S't3;';;;f ,he Future,,. program

Research and Acad. Conf. iResearch
a.rJ
and Theses. 7 -11 Apr. 2003. Riga,
I-uWia_

2' Krasnitsky yuri A. Hoytolornhicar-

wavelet decomposition-

-

nigu :2003,p. 66 (in Russian)

compresrlo.y

rn: tnt. conf. on

of noises in pursecr signars using
in Transporr. and

i.eliabiliti;;;rl;ifs

t"fii $"H"i::]# -r7 oct 2003-R;;;: Latvia i-s;;;;

Abstracts-- Riga:

3' Krasnitsky yuri A. Homomorphicar compress!:ry
signars ustng
"f noises in pursed
-rn: proc. Int. conr. J., n"riubilrty;;;lruri#",
in Transport. and
16 -r7 oct. 2003. n,gul'ru*iu._
ooo,
r25 _ 13r

wavelet decomposition.

n6;;;

ffffi;f*.tstat'03).

o.

(in

4' Krasnitsky Yuri A' Eva.luation of the tightning
channel characteristics
Ji"omfeatures
the s-ferics' - In: proceedings of ,i" v
ni*i"r-Sci._conf.

of

on re*orpr.,.ric
r!'rver
Erectricity:
Vladimir: Transit - NKS, v), 2003, pp. zei _iiso1_
norrurrj'
5' Krasnitsky yuri A. Magnetic
fiettt of a ,otnyg.,!_o, Iow frequencies. rransport

Telecommunication,v.4,No|,2003,ppo_is(inRussian)

-

_

and

6' Krasnitsky yuri A. cunent purse parameters
evaruation at the antenna tnput by
analysing electromagnetic radiation
it. rn: Int. conf. on n.tiuliiity and Statistics
from
in
Transport. and comm. (Relstat,04).
r+ rt--o"t. 200i.
programme and
Abstracts. - Riga: 2004, p.100 (in
R.ussian)

-
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tur;,-i;i;.

Papildu informicija

Publikacijas 2003 -2008 (turpinajums)

7' Krasnitsky Yuri A. Magnetic field of a chain line.In: proc.
l lth Int. power Electronics

and Motion control conf. (EpE-pEMC 2004). 2
2004, pp. 6.338 - 6.341

-

4 sept. zoo+. niga, Latvia.- Riga: v.6,

8. Krasnitsky Yuri A.

Curre-nt purse parameters evaruation at the antenna
tnput by
electromagnetic radiation from it. Transport and Telecommunication,
??l!:i!s
v.6, No
3, 2005, pp. 459 - 463 (in Russian)
9' Krasnitsky Yuri A. Comparison of certain argorithms
unwrapping.
for phase spectrum
--Transport and Telecomm.,v.7, No 4,2006,pp. t S _ ZO (i" nussiarrj
9. Krasnitsky Yuri A. FIELDM. _ In: High Tech in
Latvia._ Riga: 2006,p.31
l0' Krasnitsky Yuri A' Adiabatic-inuariants of tightning spherics. - proceedings
In:
of the
vI Russian Sci. conf. on Atmospheric Electricity: - Nizhni Nougo.oJ,
2007 (inRussian)
I l' Krasnitsky Yuri A. Eva.luation of multipath
structure on individual impulse signals.
Proc. 7- Int. Conf. Reliability and Siatistics in Transp.
and Comm., O,ct. Za. _ 27 ,2007, pp.
321-325

12' Krasnitsky Yuri l'
of soritary purse signars.- sci. proc. of
Moscow State civilian ldibyxlnvariants
Aviation Technicar University, ser. Radiophys. and Radiotechn.,
No 126(2), 2008, pp. t66 - ljt (in Russian)
13' Krasnitsky Yuri A'
frye argorithms of phase spec*um unwrapping.- sci. proc. of
Moscow State civil. Aviation
Techn. University, ser. Radiophys. and naorotechnics,
No
126(2), 2008, pp. ti2 - 177 (in Russian)
14' Krasnitsky Yuri A. Analysis of solitary eleuromagnetic
transients basecl on the I(/E
pulse concepr. - Proc. 8b Int. conf. Reliability and stitistics
in rrurrrp. urrd comm.., oct.
l5 - 18,2008, pp. 155-158
15. Krasnitsky Yuri A. Etectricatty smatiloops and ferrite
rod aerials._ Riga: TSt, 2004, _140 p. (in

Russian)

6. Krasnitsky Yuri A. Investigation of fenite rod aerials,Riga: rsl, 2004. _ 23 p. (in Russian)
17' Krasnitsky Yuri A, computation of transmitter outputcascade
on bipotar tranststor.- Riga: TSl,
2004. - 38 p.
1

18. Krasnitsky Yuri A. Features of the symmetricalvibrator
antenna.- Riga: TSr, 200s. _ 7g p. (in
Russian)
19. Krasnitsky Yuri A. E/ementary radiators of
electromagnetic waves._ Riga: TSl, 2007 . _ 128 p.
(in Russian)

I ,'

tl

l'f

L,yk
i*\

01.10.2009.

J.Krasqitskis

\J
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g

europoss
Europass
curriculum vitae
Personas informicija
Vdrds / Uzvards

Adrese
Tdlrunis

Sergejs Orlovs
Zeltiqu ield, 8 - 17, RTgd, LV-1035

Fiksetais:

(37

1) 7 580827

Mobilais: (371) 26563068

Fakss

E-pasts

Dzim5anas datums

Dzimums

sorlov@tsi.lv
9.07.1947
Wrietis

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ie4emamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare

Laika periods
Profesija vai ieqemamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare

Laika periods
Profesija vai ier,lemamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare

Laika periods
Profesija vai ieqemamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare

No 2005.gada janvdra

-

2009.gada augustam

Datozindtpu un elektronikas

faku ltdtes dekans

Akademiska un zindtniskd aktivitate
Transporta un sakaru instituts, Lomonosova 1, RIga, LV-1055, Latvija
lzglTtiba un zindtne

No 2002.gada decembra - .,..,
Dators istEm u prog ram matu ras kated ras asoc.

p

Akademiska un zindtniskd aktivitdte
Transporta un sakaru instituts, Lomonosova 1, RIga, LV-1055, Latvija
lzglltlba un zindtne

No 1999.gada augusta - ...

Datorsist6m u prog ram matu ras kated ras vadTtdjs
AkadEmiskS un zindtniskd aktivitdte

Transporta un sakaru institUts, Lomonosova 1, RIga, LV-1055, Latvija
lzglitiba un zindtne

No 1999.gada augusta lidz2002. decembrim

Datorsist6m u p rog ram matU ras kated ras as.

p

rofeso rs

Akademiska un zindtniskd aktivitdte
Transporta un sakaru institUts, Lomonosova 1, RIga, LV-1055, Latvija
lzglltiba un zindtne

lzglitiba
Laika periods
PieS[irta izglltibas dokumenta
Lapa 1 - Curriculum vitae
Vards Uzvards

rofesors

2006.gada decembris
AsociEtd profesora diploms
Papildu informdcija par Europass: http://europass.cedefop.eu.inU
@

Eiropas Kopiena, 2003

nosaukums

/ PieS(irta

kvalifi kdcija

Galvenievisparizgl-ttojo5ieun Informdcijastehnolo$ijas
profesiondlie mdcibu priekSmeti
lzglitibas iestddes

nosaukums.u.n

Rigas Tehniskd universitdte, Transporta un sakaru instituts

vet0s

klasifikacijas

Valsts vai starptautiskds

ISCED 6

llmenis

Laika

periods

Pie5(irtaizglltlbasdokumenta

1995.gada janvaris

Docentadiploms

nosaukums / PieSllirta kvalifi kacija

GalvenievispdrizglTtojo5ieun

Informdcijastehnolo$ijas

profesion6lie mdclbu priekSmeti

lzglitibasiestddesnosaukums.un Rigasavidcijasuniversitdte
ver0s

klasifikacijas

Valsts vai starptautiskds

ISCED 6

llmenis

Laika

periods

Pie5(irtdizglitibasdokumenta

1992.gada novembris
InZenierzindt4udoktoradiploms

nosaukums / PieSIirtA kvalifi kdcija

Galvenievispdrizglltojo5ieun

Informdcijastehnolo$ijas

profesionSlie mdclbu priekSmeti

un

lzglitlbas iestddes nosaukums
veids

Rlgas avidcijas universitdte

Valstsvaistarptautiskdsklasifikacijas ISCEDo
limenis

Laika

periods

1984.gada marts

Pie5(irtaizglitibasdokumenta Tehniskozindtqukandidats
nosaukums / PieS[irta kvalifi kacija

Galvenievisparizglitojo5ieun

Informdcijastehnolo$ijas

profesiondlie mdcibu priekimeti

lzgl-ltibasiestddesnosaukums.u.n HarkovasAvidcijasinstit[ts
vet0s

Valsts vai starptautiskis

klasifikacijas

ISCED 6

llmenis

Laika
Pie5[irta izgl-rtibas

periods

dokumenta

No 1 965.gada septembra

l-ndz

1970.gada junijam

InZeniera - elektri[a kvalifikacijas diploms

nosaukums / PieS[irta kvalifi kacija

un

Lidma5inas Vadibas sist6mas un elekkoiekdrta

un

Permijas Augstdkas InZenierzindt4u Skola

Galvenie vispdrizglltojo5ie
profesion6lie mdclbu priekSmeti

lzglltibas iestddes nosaukums

vens
Valsts vai starptautiskds

klasiftkdcijas

ISCED 5

ilmenrs
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Prasmes
Dzimtd valoda

Krievu

Citas valodas

Painovlrt9jums

lzpratne

Limeniso

LatvieSu

Anglu

Klausi5anas

C2

B1
o

Socidlds prasmes

Augstakais limenis
Vid€jais limenis

RundSana
Lasi5ana

dialogs

RakstiSana
monologs

C2

Augstdkais lTmenis

C2

Augstakais limenis

C2

Augstakais limenis

Cl

Augstakais limenis

Cl

Augstdkais limenis

82

Vid€jais llmenis

82

Videjais limenis

81

Videjais limenis

Eiropas kopCjem vadlinijam valodu apguvE

Piedalllis sekojoias aktivitdtes:

.

Latvijas augstskolu profesoru asocidcijas loceklis

u.c.

o
.
.
.
o

Organizatoriskas prasmes

Tehniskas prasmes

Mdkslinieciskas prasmes

Autovaditdja aplieclba

Lapa3-Cuniculumvitae
Vards Uzvards

-

Esmu profesion6lais pasniedzejs sekojoSdm studiju priekSmetam:
"Programme5anas valodas principi" (4 k.p,) un "ProgrammatUras konshuesanas
tehnolo$ija" (6 k.p.) tiek realizeti dabas zindfiru bakalaura studiju programmd
"Datorzindtnes"

.

r

Datora lieto5anas prasmes

TSt Sendta prieksscdctajs (2003.-2006.9.)
TSI Sendta studiju metodiskds komisijas locektis (2003.-2009.g.)
Mdcibu metodiskds komisijas virziend "Datorzindtnes"
priek5sedetajs (1997.-2009.g.)
Atestacijas komisijas virziend "Datorzindtnes" vietnieks (1999.-2009.g.)
TSI doktoranturas padomes loceklis

"Programmaturas konstru65ana modernas tehnolo$ijas" (4 k.p.) un "Zindtniskais semindrs"
(1 k.p.) tiek realizeti dabas zindtqu ma$iska studiju programmd "Datorzindtnes,'

Brivi darbojos ar datoru Windows, Office, Delphi, IBM Rational Suite, Microsoft VS 2005.
Esmu vairdk par 95 publikaciju autors

Nav

Papildu informdcija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int/
@

Ekopas Kopiena, 2003

Papildu

informdcija

Transporta un sakaru instituta mdjas lapa: http://www,tsi.lv
Pedejas publikacijas:
1, Orlovs S. Objektorient6tds un paraldlds programmESanas principi ADA 95 valodd. R-4tra:
TS1, 2001.
327 lpp. ISBN 9984-668-34-7 (krievu valoda)
2. Orlovs S. Programmaturas konstrueianas tehnolo$ijas. SareZ$Ito programmas sistemu
Sankt-Peterburga: Piter, 2002.-464lpp. ISBN 5-94723-145-X.
izstrdde. Mdcibu gramata.
(krievu valodd)
3. Orlovs S. Programmaturas konstru65anas tehnolo$rjas. Sare2$Ito programmas sistdmu
480 lpp. ISBN 5-318SanktP6terburga: Piter, 2003.
izstrdde. Mdcibu lTdzeklis. 2.izd.
00078-9. (krievu valoda)
4. C[kers B., Orlovs S.. ESM un sistEmu organizdcija. Mdcibu gramata augstskoldm. SanktP6terburga: Piter, 2004.
672 lpp. ISBN 5-94723-759-8. (krievu valoda)
5. Orlovs S., Kostjkina K. Programm65anas valodu principi: Lekciju bazes konspekts. Riga: TSl,

-

-

-

-

-

-

-

2004.

6.

-

108 lpp.

Orlovs S. Programmat0ras konstrud5anas tehnolo$ijas. SareZ$Tto programmas sist6mu
izstrdde. Mdcibu gramata augstskoldm. 3. izd.
Sankt-P€terburga: Piter, 2004.
528 lpp.
ISBN 5-94723-820-9, (krievu valoda)
RIga: Transporta un
C'[kers B. Orlovs S.. Datoru uzb[ves pamati: Mdc. lTdzeklis. 2. dQa.
279lpp.
sakaru instit0ts, 2005.
Riga:
Orlovs S. ProgrammeSanas valodu principi: Lekciju bdzes konspekts. 4 izd., papildin.
TSl, 2006
108 lpp. (krievu valodd)

-

-

7.

L

-

-

-

-

9.

Orlov S. Basic means of visual modeling of complicated software.

-

Computer Modelling &

New Technologies, 2002, Volume 6, N0.2, c.45-48.

10.Orlov S., Bachinska S. The functional approach to a resource estimation of object-oriented
program systems, Transport and Telecommunication, 2003, Volume 4, N0.2, pp. 57-61.
of "client - server" interaction in Internet environment.
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 2003, 5. s6rija "Computer Science", 14.
sejums "lnformation Technology and Management science", pp. 56-63. ISSN 1407-7493.
12.Orlov S., Morozov D. The model of refactoring for DOT_NET environment. Transport and
Telecommunication, 2005, Volume 6, N0.3, pp. 465-469. ISBN 1407-6160,
13. Orlov S., Tsilker B. Synthesis of criteria of efficiency for aerospace embedded computers. /
Proceedings of the 5th lnternational Conference on Operational Research: Simulation and
Optimization in Business and Industry, .May 17-20,2006, Tallinn, Estonia, pp.223-226.
14. Orlov S., Tsilker B. ,,Synthetic" Trace Using for Branch Prediction in Computing Facilities of
Transport Systems. / Computer Modelling and New Technologies, 2006, Volume 10, No.2, pp.

11. O. Lusin, S. Orlov. About the problems

40-45.
15. Orlov S., Groshev A. Management improvement in agile technologies of transport software
development. International Conference "Modelling of Business, Industrial and Transport
Systems (MBITS'08)", 7-10 May 2008, Riga, Latvia, pp. 303-307.
16. Orlov S., Tsilker B. Quality estimation in post-object technologies of software development for
transport systems. International Conference "Modelling of Business, lndustrial and Transport
Systems (MBITS'O8)", 7-10 May 2008, Riga, Latvia, pp. 298-302,
17. Orlov S., Knyazev V. Modern lT-education: features and tendencies. Inter-higher school
scientific and educational conference,,Actual Problems of Education", Abstracts, Riga, 19-20
February 2009, p. 64.
18. Knyazev V., Orlov S. lnformation Technologies - Education lmprovement. Inter-higher school
scientific and educational conference ,,Actual Problems of Education", Abshacts, Riga, 19-20
February 2009, p. 62.
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Pielikumi

Projektu Sergeja Orlova pieda[ianos saraksts:
Piedalljos Sidos projektos :

o

r
o

1

Intelektudla rajona tftla un td realizdcijas pilotprojekta funkcionesanas koncepcijas un
nacionSld modela izsh6de uz Daugavpils Akademiskd parka bdzes, 2006.-2000. LZp
sadarbibas projekts Nr. 06.0027

Transporta intelektudlo sistdmu attTstiba Latvija. l.apak5projekts "lntelektudlas transporta
sistdmas (lTS) koncepcijas izveide" LZP sadarbtbas projekts Nr. 02.0001, 2001.-2005.
In_LIC - |1legrating Logistics Centre Networks in the Baltic Sea Region - European Union
BSR INTERREG ilt B programme, 2004.-2006.

.10.2009.
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M

europcss
Europass
curriculum vitae

Personas informdcija
Vards / Uzvards

Adrese
Tdlrunis

Anatolijs Pozdpakovs
Maskavas 381-19, RTga, LV-1063

+371-67266468

Mob. +371-29549291

Fakss
E-pasts

Dzim5anas datums

)zimums

apozdn@tsi,lv
22.03.1952

\|rrieiu

V6lamd nodarboiands I

profesiju joma
Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ielemamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare

Laika periods
Profesija vai ie4emamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Laika periods
Profesija vai ie4emamais amats

Galvenie piendkumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Nozare
Laika periods
Lapal-Cuniculumvitae
Vads Uzvards

-09.1999.

-...

- Datorzindtqu un elektronikas fakultates docents
- Akademiskd un zindtniskd aktivitdte
- Transporta un sakaru instituts, Lomonosova 1, RIga, LV-10b5, Latvija

- lzglTtiba un zindtne

09.1 990.

-

06.1 999.

Docents
Akademiskd un zindtniskd aktivitate
Rigas Aviacijas universitdte, Lomonosova 1, RTga, LV-1055, Latvija
lzglTtiba un zindtne

09.1989.

-

06.1990.

Vecdkais pasniedzejs
Akademiska un zindtniskd aktivitate
Rlgas civilas avidcijas inZenieru instit0ts, Lomonosova 1, Riga, LV-1055, Latvija
lzglTUba un zindtne

09.1985.

-

06.1989.

Papildu informicija par Europass: http://europass.cedefop.eu.inU
@
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amats

Profesija vai ier,remamais

oiendkumi

Galvenie

Darba vietas nosaukums un

Asistents
Akademiskd un zindtniskd aktivitate

adrese
Nozare

Rlgas civilas avidcijas inZenieru instituts, Lomonosova

1

, RIga, LV-1055, Latuija

lzglltiba un zindtne

periods 09.1976. - 08.1981.
Profesija vai ie4emamais amats Asistents
Laika

oiendkumi

Galvenie

Darba vietas nosaukums un

adrese
Nozare

periods
Profesija vai ieqemamais amats
Laika

piendkumi

Galvenie

Darba vietas nosaukums un

adrese
Nozare

periods
Profesija vai ier3emamais amats
Laika

Galvenie

piendkumi

Darba vietas nosaukums un

adrese
Nozare

Akad6miskd un zindtniskd aktivitate
Rigas civilas avidcijas inZenieru instituts, Lomonosova 1, RIga, LV-1055, Latuija
lzglltiba un zindtne
04.1976.

-

08.1976.

Vecakais inZenieris
Akad€miska un zindtniskd aktivitate
RTgas civilas avidcijas inZenieru instituts, Lomonosova 1, Riga, LV-1055, Lafuija

lzglitiba un zindtne
04.1975.

-

03.1976.

Vecdkais laborants
Akademiska un zindtniskd aktivitate
Rr-gas civilas avidcijas inZenieru

institlts, Lomonosova 1 , RIga, LV-1055, Lafuija

lzglltiba un zindtne

lzglitiba
Laika

periods

Pie5[irtaizgl-ltibasdokumenta

11.1992.
InZenierzindt4udoktoradiploms

nosaukums / PieS[irta kvalifikacija

un

Fdzes navigdcijas sist€mu modele5ana avidcijas trenaZieros un pdrbaudes stendos

un

Rlgas aviacijas universitdte

Galvenie visparizglitojo$ie
profesion6lie mdcibu priekSmeti

lzglitibas iestddes nosaukums
veids

Valstsvaistarptautiskdsklasifikacijas

InZenierzindtqudoktors

lTmenis

Laika

oeriods

04.1990.

Pie5[irtaizglttibasdokumenta Tehniskozindfuukandiddts
nosaukums / PieS[irta kvalifi kacija

un

Fdzes navig6cijas sistemu modele5ana avidcijas trenaZieros un pdrbaudes stendos

un

Rlgas Civilds avidcijas inZenieru instit0ts

Galvenie vispdrizglitojo5ie
profesiondlie mdcibu priek5meti

lzglitibas iestddes nosaukums
veids
Valsts vai starptautiskds

klasifikdcijas

Tehnisko zindtlu kandiddts

limenis

periods

09.1981.

dokumenta

Aspirants

Laika
PieS[irta izglltlbas

-

08.1984.

nosaukums / PieS(irta kvalifi kacija

un

Galvenie vispdrizglltojo5ie
profesionSlie mdclbu priekSmeti
lzglTtibas iestddes

nosaukums.u.n

Fdzes navigdcijas sist6mu modele5ana avidcijas trenaiieros un pdrbaudes stendos
Rlgas Civilas aviicijas inZenieru instit[ts

ver0s

ValstsvaistarptautiskEsklasifikacijas Aspirants
ilmenrs
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Laika

periods

Pie5[irtaizgl-rtibasdokumenta

09,1969. -02.1975.
RadioinZenierakvalifikacijasdiploms

nosaukums / PieS[irta kvalifi k5cija

un

Radiozinibas, avidcijas iekdrtas, datormodelo5ana un apr6(ini

un

RTgas Civilas avi6cijas inZenieru instituts

Galvenie vispdrizglltojo6ie
profesiondlie mdcibu priekSmeti

lzglltlbas iestddes nosaukums
veids

Valstsvaistarptautiskdsklasifikacijas

InZenieris (augstakasizglltibasdiploms)

lTmenis

Prasmes
Dzimtd valoda

Krievu valoda

Citas valodas

lzpratne

PaSnovErtljums
LTmenisfl

KlauslSands

RuniSana
Lasi5ana

dialogs

Raksti5ana
monologs

Latvieiu

labi

labi

labi

labi

labi

Anglu

labi

labi

labi

labi

labi

o Eropas kopEjam vadlinijam valodu apguv|
Socidlds prasmes
Organizatoriskas pftFmes

Darbs atest6cijas komisijd

o
o
o
.
o
o

Tehniskas prasmes

Datora lieto5anas prasmes
M6kslinieciskas prasmes
Citas prasmes

Esmu profesiondlais pasniedzEjs sekojoidm studiju priek5metam:
Mikroprocesoriunmikroprocesorusist€masarhitektUra;
MikroprocesoruvadibassistEmas;
Radiotehniskdssistemas:
Glob6lds navigacijas sistEmas;
Signdlu procesoru pielietoSana signdlu ciparu apstrddE.

BrTvi darbojos ar datoru Windows, Office, Delfi, Asembler.
48 zindtniskas publikdcijas, t.sk. l5macibu un metodiskds publikacijas.

lr firmas FERNAU DME 2020 iekdrtas instruktora sertifikats.
lr firmas NORMARC NM 7000 ILS iekdrtas instruktora sertifikats.
No 2006.gada l6.februdra l-tdz 2006.gada 22.junijam veica profesiondlo pilnveidi programma
"Augstskolu mdcibspdku pedagogiska pilnveide/ Inovdcijas augstdkds izglTtlbas sistdma/ lzglitibas
darba vadiba"

Autovadltdja apliecTba

lr, kategorija B

Papildu informicija

Transporta un sakaru instituta majas lapa: http://www.tsi.lv
Vissvar-4gdkds pu

1.

2,
3.

bl

ikac'rjas.

Ilnnu4eecxufi l-.A, f'los4Hnroe, l4ronruH lO.M, A.B. "Cncreua uHcrpyMeHTafluuofi nocagru
Cfl-75": Y,{e6Hoe noco6ne. PKl/nfA, Pura, 'l9BB. - 162c.
flosAHnxoe A.8., l-lnnuxep E.ff. Mrarponpoqeccopbr 14 Mr4KponpoqeccopHbre cucreuur. 9. | /
Yqe6noe noco6ue - Pnra: l4TC, 2002. - 90 c.
flos4xnroe A.B. Cucreuur paAuoHaBilraqnu: YqebHoe nocobue. Pura: klucruryr rpaHcnopTa
censil, 2004. -132 c,

i
- j,.._..._..-,

01.10.2009.
--Fz-'--

Lapa 3 - Curriculum vitae

Vdrds

Uairds

|

v

^)

'\-

Papildu informdcija par Europass: http//europass.cedefop.eu.inU
@

Eiropas Kopiena, 2003

A. pozdqakovs

H

Europass
curriculum vitae

Personas informdcija
Vdrds / Uzvdrds

Adrese

Aleksandrs Stetjuha
J0rmala, Jelgavas iela 1 d2.35

Tdlrunis

+371-671 00630

Fakss

+371-671 00660

E-pasts

Pilsoniba
Dzim5anas datums

+371-29225213

astet@tsi.lv
Latvijas
1943.9ada, 24.aprilis

Darba pieredze
kopS 2005.
koPS 2003.

kop5 2002.
2001 -2003

2000-2007
1 999-2009
1 998-1 999
997-1 998
1997-2000
1 993-1 996
1

1

98B-1 993

1

974-1 9BB

1

970-1 974

1

966-1 968

Transporta un sakaru instit0ts, Vadibzindt4u, ekonomikas un transporta fakultdtes dekdns
Transporta un sakaru institUts, Vadlbzinatr3u, ekonomikas un transporta fakultdtes Ekonomikas
katedras profesors
Transporta un sakaru instituts, Vadibzindtqu un ekonomikas fakultdtes Ekonomikas katedras
vadltajs
Transporta un sakaru instit[ts, Vadibzindtr3u un ekonomikas fakultdtes asoci€tais profesors
Puikina licejs, ekonomikas skolotais
Latvijas Universitdte, Ekonomikas un vadibas fakultdtes docents
Rlgas Aviacijas universitdte, Ekonomikas fakultdtes Finansu un banku darbibas katedras asociEtais
profesors
Rlgas Aviacijas universitate, Ekonomikas fakultdtes Finansu un banku darbibas katedras docents
Rlgas 55. vidusskolas direktora vietnieks informdtikas jautdjumos
Rigas Aeronavigacijas instituts, Ekonomikas un menedZmenta katedras vaditajs, Ekonomikas
fakultdtes dekdns, KomerckoledZas direktors, docents
RTgas Civilds avidcijas inZenieru instituts, Civilas aviacijas ekonomikas katedras docents
Rlgas Civilas avidcijas inZenieru instituts, Civilas aviacijas ekonomikas katedras vecdkais
pasniedz6js
RTgas Civilas aviacijas inZenieru instituts, Civilds avidcijas ekonomikas katedras asistents
Latvijas Zinatqu Akademijas Ekonomikas instituta inZenieris-ekonomists

lzglitiba
1

960-1 966

Latvijas Lauksaimniecibas akademija, Latvijas mehanizdcijas fakultdte, Autotransporta noda!a'
ieguts inZeniera-mehdni[a diploms C Ns471043

Akaddmiskie nosaukumi un
zinitniskie gridi
1

987

1991

1993
2005

Lapal -Cuniculumvitae
Aleksandrs Stetjuha

Ekonomikas zindtqu kandidats, Vadibas instit[ts Maskavd, zindtr,lu kandidata diploms 0K Ns 025431
Civilds aviacijas ekonomikas katedras docents, diploms Aq Ne036041
Ekonomikas doktors, (Dr.oec.) Doktora diploms B-D Nr,000593. Rlgas Tehniskds universitdtes
habilitdcijas padomes H-09 1993. gada 26. febru6ra l6mums
Profesora akadQmisko nosaukums ekonomikd, Profesora diploms TSI-PR Nr.004

Zinitniski darbiba un
publikicijas
(par pdd6jiem 6 gadiem)
LZP un cifu valsfs finanslto pEtijumu projektu, programmu datibnieks vai

vaditdjs

13-2005

Latvijas Universitdtes Granta llguma,,e-Learning: e-Way to EUl"
(1E01 .07/65/0005) projekta Nr. 2003/2029 izpitd-rtajs. Zina. Vad-ltajs E.

Vasermanis

Starptautisko pEfijumu projektu dalibnieks vai vaditdjs

2004'2005

Eiropas zindtniskais projekta "lnnovative Vocational Education and Training in
1 818/001-001 LE2 74SUB) [eonard

the Transport Area (IVETTA)" (Nr. 2004

2002-2005

-

oda Vinci programmas (DG EAC/82/03) izpildltajs, Projekta vad-rrtdji L.Matisane,
G.Gudkins, LKaba5kins
European Project "COST-340. Towards European International Transport
Networks Lessons from History". Projekta izpildltajs. Zina. VadTtajs l.Kaba5kins.

Ligum darhu datibnieks vai vaditdjs

13-2005

pJS

,,RAF-AVIA' zindtniskais konsultants ekonomikas jautajumu jom6

Piedatiilands ar referefu starptautiskds zindtniskds konferencls un
kongresos

1.

2.

3.

Stetjuha A. Maximum Level of the Automobilization of Cities // Programme and Abstracts of the
International Conference "Reliability and Statistics in Transportation and Communication"
(RelStat'04), 14 october 2004, Riga, Latvia, pp.19-20.
Stetjuha A,, Laurena L Contemporary Requirements of the Effective Realization of Logistic
Systems // Programme and Abstracts of the International Conference "Reliability and Statistics
in Transportation and Communication" (RelStat'04), 14 october 2004, Riga, Latvia, pp.23.

Stetjuha A., Trezkova N. Comparability

of

the Prime Cost of Transportation in Different Forms

of Transport during the Solution of the Logistic Problems // Programme and Abstracts of the
International Conference "Reliability and Statistics in Transportation and Communication"
(RelStat'04), 14 october 2004, Riga, Latvia, pp.26.

4.

Ste$uha A. "Jaund ekonomika" transporta specidlistu profesiondlajd sagatavo5and //

Proceeding of the lnternational Conference INNOVATIVE VOCATIONAL EDUCATION AND
TRAINING lN THE TRANSPORT AREA (IVETTA),24 - 25 February 2005, Riga, Latvia,
pp.225-248.

5.

Lapa2-Cuniculumvitae
Aleksandrs Stetjuha

Stetjuha A. Actualization of Economic Education Factor of Private High Schoot
Competiteveness Raise // "Entrepreneurship in Baltic States - First iear in EU" International
scientific and practical conference 25 -26 May,2005, Riga, Latvia, pp.123-127.

o.

Ste$uha A., Makarov E. Problems of Statistical Maintenance of Models of Economic Growth
Programme and Abshacts of the International Conference "Reliability and Statistics in

//

Transportation and Communication" (RelStat'05), 13 october 200b, Riga, Latvia

7.

Ste$uha A., Makarov J. Definition of the Factor's lmportante of Economic Growth in Transport
Branch with the Help of Statistical Criteria //Proceeding of the 6t'lnternational Conference
RELIABILITY and sTATlsTlcs in TRANSpoTATtoN and coMMUNtcATtoN (RelStat'06), 2s28 October 2006, Riga, Latuia, pp.273-277.

A' Simulation in the Process of Price Formation //lntrnational Conference "Modelling of
Business, Indushial and rransport sistems" (MBlrs '09) 7-10 may 200g.Riga,Latvia, p.3945.

Ste$uha

Piedatiiands ar referefu cita veida konferencEs
t.

Crerpxa A. l-lpo6neua oKoHoMr4qecKoro peryflilpoBaHhfl rycrorbr rpaHcnoprHoro noroKa
//Zinatniski praktiska un mdcibu metodiska konference ,,Zindtne un tehnolo$ija
solis
ndkotn€", Transporta un sakaru instit0ts, 2003.gada 7.-1 1 .aprill, Riga, 1 10.-1

2.

-

11

, lpp.

Stetjuha A. Nozaru tirgus ekonomika ka studiju parejas discipllna (no fundamentdlajdm uz
konkr6ti ekonomiskajdm) //Zinatniski praktiska
mdcTbu metodiska konference
,,Fundamentdlo zindtqu studesana: pecteciba, nepdrtrauktiba, aktualitdte", Transporta un
sakaru institUts, 2003.gada 14.-1S.februarl, RIga, 64.-65. lpp.

un

crernxa A. floeuruexile ponu

KypcoBbrx

pa6or e aKaAeMilqecKolu n npo$eccuoHanbHoM

o6pasoaaxuu cryAeHToB TClzl //Starpaugstskolu zindtniski praktiska un macibu metodiskd
konference ,,Studiju un mdclbu prieksmetu pasniegsanas problemas musdienu apstd(os",
Transporta un sakaru instituts, 2004.gada 5.-6.februari, Riga, 58. lpp.

4.

crerpxa A. floganxxocru
fopoAcKoro rpaHcnopra

HaceneHr,rff KaK napaMerp coqilanbHoil xapaxrepncruru
// Zinatniski praktiska un mdchu metodiskd konference ,,Zindtne un

tehnolo$ija - solis ndkotnE", Transporta un sakaru instit[ts, 2004.gada 22.-23.decembri RIga,
89.-90. lpp.

crerpxa

A,

B

ilpo6neuur <Hoaofi oKoHoMr4Kr4)
sKoHoMnqecKoM o6pasoeaHnn tt
Starpaugstskolu zindtniski praktiskd un mdclbu metodiskd konference ,,lzgl-rtibas probl6mas
musdienu apstd(0s", Transporta un sakaru institnts, 2005.gada 24.februdri, RTga, 95.-g6; lpp.

Stetjuha A., Pliss M., Pchelkin A. Experience in Microeconomics Modelling with the Use of MS
EXCEL in the Learning Process // lnter-higer school scientific and educational conference
"Actual Problems of Education" 19-20 february 2009. Riga, Lafuia, p.66.

P ubli

1.

kdcijas afbrlsfo5afi

zi n dtqu

nozare, raksti recenzetos izdevumos

Stetuha.A. Pllsetas pasaZieru transporta tarifu regulE5anas problOmas / LATVIJAS
UNIVERS|TATES RAKST|. Ekonomika, il. 659. sej., 2003, 253.-263.tpp.
Stetjuha.A. Pils6tas pasaZieru transporta attistibas socidlds un ekonomiskds problemas //
LATVIJAS UNTVERSTTATES RAKST|. Ekonomika,ilt. 671. sej., 2004, 339.-349.tpp.

Lapa3-Cuniculumvitae
Aleksandn Sletjuha

3.

Stetjuha A. "Jaund ekonomika" transporta specidlistu profesiondlaj6 sagatavo5and // Vlll
International conference TransBaltica 2005. Conference proceedings, pp.339-342.

4.

Stetjuha A. Simulation in the Process of Price Formation //lnhnational Conference "Modelling
of Business, lndustrial and Transport Sistems" (MBITS'08) 7-10 may 2008.Riga,Latvia,
Conference proceeding p.39-45.

5.

B o6nacrn
// Starpaugstskolu zindtniski praktiskds un maclbu metodiskds konferences
,,Musdienu izglitlbas problOmas" raksti, Transporta un sakaru institUts, RIga, Latvija, 2009.

Crerpxa A. 3roHoMil.lecKan HanpaBneHHocrb noAroroBKn cnequaflucroB
norhcTt4Kr4

1

59.-164.1pp

Mdcibu grematas

1.

Crerpxa A. OroHouura orpacneBbrx

pbrHKoB: Kypc nerqur,t.

Pura: l4Hcrnryr rpaHcnopra u

canail, 2004. 120 c.; ISBN 9984-668-75-4

2.

Stetjuha A. Nozaru tirgu ekonomika: Lekcijas kurs. Riga: Transporta un sakaru institUts, 2005.
104 lpp.; ISBN 9984-668-36-3

3.

Creloxa A., Marapoe E. Oxouolrruxa orpacneBbx

pbrHKoB. flparruxytvt.

Pura: l4ncruryr

TpaHcnopra u cBF3t4,2009. 134 c,; ISBN 978-9984-818-17-7

Pedago$iski darbiba
(par pdd6jiem 6 gadiem)

Vailtie doktorandi -

2 (l.Laurena, J.Makarovs)

-

st
Vaditie bakalaura darbi un kvalifikdciias darbi
Docltie studiju kursi

Vaditie magistra darhi

Studiju kursa

Nr.
p.k.

Apjoms
kreditpunktos

nosaukums

I

Cenas un cenu veido5ana

2.
?

FinanSu analTze

- 0o

Studiju

pr0gramma

4

o

Maqistru

4

Bakalaura, profes.

4

Maqistru

o

Makroekonomika
Makroekonomika
Mikroekonomika
Cenu teoriia un prakse
Mikro- un makroekonomiskd analize
Nozaru tirqu ekonomika
Uzncmuma ekonomika un orqanizdciia

Bakalaura
Bakalaura
Bakalaura. Drotes.

10.

11.

4.

o.
7.
R

4

Maoistru

4
4

Bakalaura
Bakalaura, profes

Transporta lo0istika

4

Bakalaura

Cenas kredlta un finan5u attieclbds un to

z

lzvEles kurss

z

lzveles kurss

4

Doktorantu

infrastrukt[ras
12.

4

TUristiskie parvaddjumi

un

transporta

oakalooiumu menedZments
13.

Lapa4-Cuniculumvitae
Aleksandrs Stetiuha

Transoorta ekonomika

Darbs studiju programmas padoml
Kops

2002.

Transporta un sakaru instituta Bakalaura, profesionQlu un ma$istru

studiju
Kopi

2002.

KopS

2002,

programmaspadomesloceklis

Transporta un sakaru instit0ta Bakalaura studiju programmas,,Ekonomika"
(kods 44311) direktors
Transporta un sakaru instituta Ma$istra studiju programmas,,Ekonomika"
(kods 46311) direktors

Izstrdddtie studiju kursi

'l' Cenas un cenu veidoSana - Ekonomikas bakalaura

studiju programma "Finaniu un banku

darbiba"

2,

Cenu teorija un prakse

- Ekonomikas ma$isha studiju programma "Finan5u un banku

darbiba"

3.

Nozaru tirgu ekonomika

-

Ekonomikas bakalaura studiju programmas "Ekonomika" un

"Vadibzindtne"

4.

-

Uz46muma ekonomika un organizicija
Ekonomikas bakalaura studiju programmas
"Ekonomika" un "Vadlbzindtne", profesionalo studiju programmas "UzqemejdarbTbas vadiba
transportd" un "Transporta un biznesa lo$istika"

5. Cenas kredita un finan5u

attiecibis un

Universitdtes kods - Ekon 3920)

6.

Tiiristiskie pirvadijumi un transporta pakalpojumu menediments
Universitdtes kods

7.

to infrastrukturas -

-

lzveles kurss (Latvijas

-

lzveles kurss (Latuijas

Vadz 2014)

Transporta ekonomika

-

InZenieru doktora studiju programma ,,Telemdtika un lo$istika"

lzstrdddtds studiju programmas

1999 Bakalaurastudijuprogrammas,,Ekonomika"izstrddesvadiba,
programmas licence5anu

1999 Ma$isha studiju programmas ,,Ekonomika"

izstrddes vadiba,

4emot

qemot

vCra

programmas licenc65anu

Sa

It.

g atav oti e m dcib u li dzekli

Stetjuha A. Majas darba uzdevums mdcibu discipllni ,, Transporta lo$istika". Transporta un
sakaru institUts, 2002. E-publikdcija,
Stetjuha A, Macibu disciplinas ,,Uz46muma ekonomika un organizdcija" kursa darba uzdevums
un metodiskas rekomenddcijas. Transporta un sakaru instituts, 2002. E-publikacija.

Kvalifikdcijas cer5ana dnemju vai Latvijas augstskoles un piltniecibas
iesfidEs

2003
Lapa5-Cuniculumvitae
Aleksandrs Stetjuha

Piedall5anas semindrd par akad€misko kursu zindtnisko pilnveido5anu, Klagenfurtes
universitdte, Austrija

2005

Noklausijas lekcijas kursu "Lo$istiko procesu modeleiana: tradicijas un inovaciias"
Fraunhofer lnsitute for Factory Operation and Automation, Magdeburg (Germany),
Transporta un sakaru instit[ts, RIga Latvija. Pie5l5irts sertifikdts

Lekcijas Latvijas skolis u.c., erzemiu slrolis un pEtniecibas iesfidEs
2001-2007 Lekcijas ,,Ekonomika" Puskina liceja klases ar ekonomikas novirzienu

Organizatoriskais darbs (Par
p6d6jiem 6 gadiem)

TSI, Latvijas vai starptautisko zindtnisko un akadilmisko komisiiu vai

Xoielriati institlciiu'vaditais vai toceklis

un

KopS

2002.

Transporta un sakaru instituta Vadlbzindtqu, ekonomikas
Domes loceklis

KopS

2002,

Transporta un sakaru instit[ta Satversmes sapulces loceklis

KopS

2005.

Transporta un sakaru institUta senata loceklis

transporta fakultdtes

Starptautisko konferenlu organizdcijas komisijas vadiba vai tidzdaliba to
darbibEt

and

2OO4
Kop5

2005

Communication
Konferences "Reliability and Statistics in Transportation
(RelStat'04)" orgkomitejas loceklis.
Konferences ,,Zinatne un tehnolo$ija - solis nikotn6", programmas komitejas loceklis.

Zindtnisko izdevumu redakcijas kolillijas vaditiljs vai loceklis, recenzents
KopS 2004. TSI redakcijas izdevniecibas padomes loceklis

2004.

Session Chair of the International Conference "RELIABILITY and STATISTICS in
TRANSPoRTATIoN and coMMUNlcATloN" (RelStat'04), (Session 1 Transport
Economics), 14 october 2004, Riga, Latvia

2005.

-

solis
Zinatniski praktiskd un mdclbu metodiskd konferences ,,Zindtne un tehnolo$ija
14.2005.gada
institUts,
un
sakaru
Transporta
programmu
loceklis,
komitejas
ndkotn€"
15.aprilT, RIga

2OO7.

12. zindtniski praktiska un mdclbu metodiskd konference ,,ZINATNE UN TEHNOLOSIJA
- SOLIS NAKOTNE" 2007. gada 14.-'15. decembris programmu komit6ja loceklis.

2008.

13. zinatniski praktiska un mdcibu metodiskd konference ,,ZINATNE UN TEHNOLO9IJA
- SOLIS NAKOTNE" 2008. gada 24.-25. aprilis programmu komiteja loceklis.

Au gstskolas, f akultdtes, institilta, prof esoru gru pas, katedras,
Iaboratorijas, centra u.c. dibindtdis vai vailtdis
Transporta un sakaru institUta Vadibzinatqu, ekonomikas un transporta fakultates Ekonomikas
katedras vaditajs koPi 2002. gada
Transporta un sakaru instituta Vadibzindtr3u, ekonomikas un transporta fakultdte dekdns kop5
2005. gada

Lapa6-Cuniculumvitae
Aleksandrs Stetjuha

starptautisko vai Latvijas zindtnisko, akadlmisko apvienihu, biedribu
vafitdjs vai lidzdatibnieks
Delegate of 13th Baltic Financial Forum. October 25-26,2007, Reval Hotel Latvija,

2007

Riga, Latuia

2008

Delegate of Modern Wealth Management 19-20 May 2008, Baltic Beach Hotel,
Jurmala, Latvia
Konferences ,,Starptautisko kravas autopdrvaddjumu tirgus regul€Sanas iesp6jas
piedall5ana

2008

Oficidli apstiprinets valstisko, paivaldibu vai raioianas uz7emumu
konsultants, padom devEjs zi ndtn isko un akadEm isko ekspertu kom isiju
darbd

2002-2005

A/S ,,RAF-AV|A" zindtniskais konsultants ekonomikas jautdjumu joma

Cits. Goda nosaukumi un prilmijas
2003

Rlgas Domes lzglltibas, jaunatnes un sporta departamenta pateiciba par ieguldlto darbu
skol6nu zindtniski p6tniecisko darbu vadKand
Rigas Domes lzglTrtibas, jaunatnes un sporta departamenta diploms kd lauredtam
Ziemelu rajona pedagogu rado5o darbu skatE
RTgas Domes lzgl-iitibas, jaunatnes un sporta departamenta pateiciba par ieguldTto darbu
skolEnu zinatniski petniecisko darbu vadT5and

Rigas Domes Goda Raksts par ieguldlto darbu atkldtd konkursd ,,Par labdko doktorantu,
ma$ishantu, studentu un skolOnu petniecisko darbu, kas saistits ar Rlgas pilsOtas
satiksmes problEmdm"
RTgas Domes Goda Raksts par ieguldTto darbu atklata konkursd ,,Par labdko doktorantu,
ma$istrantu, studentu un skol€nu pEtniecisko darbu, kas saistits ar Rlgas pilsdtas
satiksmes probl6mdm"

2009.gada 01. oktobri

Lapa 7 - Curriculum vitae

Aleksandrs Stetjuha

l4nr*"f"

Stetjuha

Eu no P EAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT

Personas informicija
Vdrds / Uzvdrds

Adrese

Jurijs Tolujevs
4"165 GaiJezera, LV-1079, RIga, Latvija

TAkunis

0049 391 4090310

Fakss

0049 391 4090622

E"pasts

Pilsoniba
Dzim$anas datums

J

uri.Tolujew@iff.ft aunhofer. de

Latvijas
1.949.9. 30.marts

Darba pieredze
Laika periods
Darba vietas nosaukums un adrese

Galvenie piendkumi
Profesija vai ie4emamais amats

Nozare
Laika periods
Darba vietas nosaukums un adrese

Galvenie piendkumi
Profesija vai ie6emamais amats

Nozare
Laika periods
Darba vietas nosaukums un adrese
Ga[venie piendkumi
Profesija vai ierSemamais amats

Nozare
Laika periods
Darba vietas nosaukums un adrese

Galvenie pienikumi
Lapa

1

- Curticulunvitae
Jurijs Toluje:vs

Kopi 2004,9. janvira
Transporta un sakaru institfits, Lomonosova 1, Riga, Latvija
lzglltiba un p€tiiumi
Profesors
Pedago$iskd un p6tnieciskS darblba
KoOs 2001,9. novembra

Otto-von-Guericke Universitate, Magdeburga, Vdciia, Universitdtsplatz 2; 39106 Magdeburga,
V6cija
rzgililDa un peruuml
PrivEtdocents

Pedago$iska un petnieciska darbiba
Kop$ 2001,9. janvdrra

Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation, Magdeburga, Vdcija. Sandtorstr. 22,
391 06 Magdeburga, V€cija
PEtliuma prqjektu izstradaiana

Projektu vadTt3js
P6tniecisk6 darb'iba

1999. g. oktobris

-

2000 g. oktobriir

Otto-von-Guericke Universitdte, Magdeburga, V5cija, Universitdtsplatz 2, 39106 Magdeburga,
Vdcija

lzglitiba un p6tijumi
inforndcijapar Furopassr hftpt/europass.ced efop. e u.i nt/
Einpas Kopiena,2,A03

P ap'ildu
@

ProfesijavaiieqemamaisamaF

Nozare
Laika

periods

Darba vietas nosaukums un

adrese.

Galvenie

pienEkumi

Profesijavaiie4emamaisamats

Nozare

Viesprofesors
Pedagqgiskfl un pBtnieciski darbiba

1993.9, septembris

-

2001 .g. septembris

Modelesanas un imiticijas katedra, Rigas Tehniskd universitdte, K{gu 1, RTga, Latvija
lzglitiba un p€tilumi
Docents

Pedago$iski un petnieciske darbiba

periods 1g71,g. septembris - 1gg3.g. septembr:is
Darba vietas nosaukums un adrese Automatizeto vadibas sistemu katedra, Rigas Tehniskd universitate, Ka!!u
1, RIga, Latvija
Laika

Galvenie
Profesija

pienakumi

vaiie emamais

amats

lzglTtiba un p€tijumi

Docents, vee6kaiszindtniskais lidzskddnieks, zin*tniskais lidzstrddnielrs, veodkais inienieris,

inienieris

Nozare

Pedago$iska un p6tnieciske darbiba

EcLffieA
Laika
lzglitibas iestides

periods

nosaukums.un

1996,9. septembris

- 1gg8,g, marts

Otto-von.Guericke UniversitEte, Magdeburga, Vdcija, lmitdcijas un grafikas katedra

veids

un

Galvenie vispdrizgtrtojo$ie
profesionSlie mdcibu priek5meti

Habilit6cijas darba temal Uz notikumu protokoliem balstTta mod{u analize un identifikicija

Pie5[irte izglTtibas dokumenta Dr. rer. nat. habil.
nosaukums / PieS(irta kvalifi k€cija

klasifikdcijas

Valsts vai starptautiskds

Dr, rer. nat, habil.

Itmenis)

Laika

periods

lzgl-ltibas iestades nosaukums

un

1972.9. septembris

* 1975. g. septembris

RTgas TehniskS universitdte

veids

un

Galvenie visparizgl-rtojoiie
profesiondlie mdcfuu priekSmeti

Promocijas darba t6ma: Skai{o$anas sistemu imitacija un optimizacija

Pieifirtaizgtitibasdokumenta Inienieaindt4udoktors
1 Pie6lirtd kvalifi kffi a
Valstsvaistarptautiskisklasifikacijas tnZenierzinitpudoktors
nosaukums

lTmenis)

Laika
lzglTtlbas iest6des

periods

nosaukums.u.n

1966.9. septembris - 1971,9, sepfembris

Rlgas Tehniski universitite, Automf,tikas un skai{o$anas tehnikas fakultate

.VEEE

Galvenievispdrizglitojo5ieun Automatiskovadibassist6muprojekt€5ana
profesion 6lie mdcm-u priek5meti

Pie$fide izglTtibas dokumenta
nosaukums / PieS[irta kvalifi kacija
Valsts vai starptautiskds

klasifikacijas

InZeniera diploms Automatika un telemehdnikd

limenis)

Lapa 2 - Cunhulum

vitae

JurijsTotujevs

Papildu infannac,iia par Europass: http:lleuropass.cedefop,eu.int/

@EropasKoplena,2003

Pnnsmns

Dzimti

valoda

KREvU

Citas valodas
Pa$novert€jums

lzpratne

Llmenis (*)

Latvie

Klausl$anis

Vicu

Socidl6s prasmes

Lasl5ana

dialogs

RakstiSana
monologs

joti labi

loti labi

loti labi

lotilabi

Iabi

Bamatllmenl

pamatlTmenl

pamatlimenT

pamatlimeni

pamatl-rmenT

loti labi

otilabi

u

Anglu

RuniSana

oti labi
loti labi
loti labi
Etropas kapCj Am vad|iaij 8w valodu apguvE

Man ir pozitiva pieredze daiddis sabiedriskis aktivitit€s, tai skaita:
Programkomitejas loceklis. The Russian Scientific Conference "The experience of practical
using of simulation langueges and systems in industry and applications;, st. petersburg
(2003, 2005, 2007, 2009)
Programkomitejas loceklis. lnternational Conference "20th European Conference on

'

.
r
.
r
Olganizatoriskas

prasrnes

Modelling and Simulation ECMS" (Bonn, Germany, May 28.31,2006)
Prograrnkomitejas loceklis. Intemational Conference "Advances in Simulation for production
and Logistics Applications" (Berlin, Germany, October 1-2, 200g)
Latvijas lmitacijas un model65anas biedribas loceklis (kop$ 19g4.g.).
VdCiias ASIM imitdcijas biedribas foceklis (kop$ ,19S9,g.)

Esmu bijis projekta vadTtijs da26dos pBtijuma un izstrddes projektos un programmes, kiskaiti:
Federat-tvds valsts_saksonija-Anhalta
ffacr1a) izglltibas ministrijas petijuma projekts

r
r

,Modellintegration SCM und Digitale Fabrik" (2003)
Projekts,,MontdZas procesa apgddes sist6mas modele5ana uznemume Gldserne
Manufaktur Dresden". Pas[[tnjst Volkswagen AG, Dresden (10b4)

u.c.

Tehniskas

prasmes

Esmu

r
.
r
r
.

daitdu tehnisku rnicibu priekimetu profesionilais pasniedz€js,

tai skaiti:

lmitdcijas modeleianas lidzel{i
Lo0istikas tftlu modelEsana

Logistikas sistEmu anallze izmantojot modelus
Transporta un lo$istikas sistEmu imit0cija
Matemdtiskie modeli lo$istikas p6tijumos
Man ir praktiska pieredze imitacijas prolektu un procesu analizc industrialo sist€mu un logistikas
joma.

MSkslinieciskas prasmes
Esmu 115 Bublik6ciju autors, ieskaitot 2 monografrjas, 102 zinatnisles rakstus un 11 mSclbu
lidzetdus.

Citas prasmes
AutovadTtaja aplieOiba
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Juils Tolujevs
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Papildu informicija

Ped6jo gadu daZidas publikacijas:
Hanisch, A.; Tolujew, J.; &hulze, T,: Initialization of Online $imulation
Models, /l Winter
simulatron conference 2005 (December 4-7, 2005, orlando, FL usA), pp. 1795-1g03.
Tolujew, J.; Reggelin, T.: simulation und Interpretation von Datenstr6men in
RFIDgestuEten Materialflusssystemen. // 12. ASIM-Fachtagung simulation
produktion und
in
-S.
gOt-fZO.
Logistik, S, Wenzel{Hrsg.}, SCS pubtishing House 2006,

lrlrgnl,

M.;Tolujew, J.; Barfus, K.; Reggetin, T,: Grundkonzeptezu logistischen
Monitoring, Event Management und Fnihwarnung, ii ianrnucn Logistik

!:l}qtry:Ffg:
2007, s.222-226.

J.; Reggelin, T.: A Mesoscopic Approach to Modeting and Simutation
Tlt.nlt.M
of Logistics '^Iglujew,
Networks. // Logistics and supply chain Management: Trendjin
Germany and
Jahns, F. $traube, ij. i,rocenko, v. sergeev
q,
prtii.r,;rg
1eds,i
ly1ov,.C.
of the Saint Petersburg State potytechnicat Institute,
ppi

ir*r-

t,!.q

ZOOa,

Sa-dZ,

Tonyer l0.lr1.: l/ruraraqnoHHoe MoAen'rpoBarue norncruqecxux cereri // Ilon4crilKa
ynpaBneHue cerffMn nocTaBoK, l/r.,Zl2S (2009), c. 53-63.
savrasov, M.,

J.: Mesoscopic approach to modeting a traffio systern.
lolujew,
Transport and Telecommunication Institute, Riga, 2008, pp.-147-151, '

Merkurjevs,

1
tehnolo$ija.

il

/ MBlrs,0g,

merluleyg, G,; pederska, J.; Tolujevs, J.: sist€mu imitncijas model€sanas

RTgas Tehniskd universitdte 2008, 120 tpp.

Merkury.evY, P99erskal., Tolujevs J.: simulation-based analysis of logistic systems, //
Humanities and Socialsciences: Latvia. Modelting Latvian Economy, t7d, +(SilleOOg,
Institute of Economics; Riga, pp, 27-48.
j;Regg,1lin,

M.; Tolujew,
T.: Mesoscopic Modeling and Simulation of Logistics
Networks. // Preprints of the 13th IFAC symposium on Information control problems
in
Manufacturing, Moscow, Russia, June 3 - b, 2009, pp. 5g6-59,1.

l,.l.nk,

01/1 0/2009
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Europass
curriculum vitae

Personas informācija
Vārds / Uzvārds
Adrese

Mihails Zilbermans
Zentenes iela 16,dz.40, LV-1069, Rīga, Latvija

Tālrunis

+371-7100659

Fakss

+371-7100660

E-pasts

Dzimšanas datums
Dzimums
Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

Lapa 1 - Curriculum vitae
Vārds Uzvārds

Mobilais tālrunis: +371-26437979

zmi@tsi.lv

1941.gada 26.maijā
Vīrietis

No 09.2006. līdz šim brīdim
Telekomunikācijas katedras docents
Lekciju lasīšana, maģistrantu un bakalauru darbu vadība
Transporta un sakaru institūts, Lomonosova 1, LV-1019, Rīga, Latvija,
Izglītība un zinātne
No 09.2006. līdz 04.2007.
Telekomunikāciju un tīklu tehnoloģiju departamenta, telekomunikāciju profesoru
grupas docents. Maģistrantūras daļas vadošais speciālists
Lekciju lasīšana, maģistrantu un bakalauru darbu vadība, Studiju procesa
organizēšana
Transporta un sakaru institūts, Lomonosova 1, LV-1019, Rīga, Latvija,
Elektronikas un telekomunikācijas katedras docents,
Izglītība un zinātne
No 01.2005. līdz 09. 2006
Datorzinātņu un elektronikas fakultātes Elektronikas un telekomunikāciju katedras
docents.
Maģistratūras un doktorantūras daļas vadošais speciālists.
Lekciju lasīšana, maģistrantu un bakalauru darbu vadība, Studiju procesa
organizēšana
Transporta un sakaru institūts, Lomonosova 1, LV-1019, Rīga, Latvija,
Elektronikas un telekomunikācijas katedras docents,
Izglītība un zinātne

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int/
© Eiropas Kopiena, 2003

Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats

Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats

Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare
Izglītība
Laika periods
Lapa 2 - Curriculum vitae
Vārds Uzvārds

2001. līdz 12. 2004
Datorzinātņu un elektronikas fakultātes Elektronikas un telekomunikāciju katedras
docents.
Datorzinātņu un elektronikas fakultātes prodekāns.
Lekciju lasīšana, maģistrantu un bakalauru darbu vadība, Studiju procesa
organizēšana
Transporta un sakaru institūts, Lomonosova 1, LV-1019, Rīga, Latvija,
Elektronikas un telekomunikācijas katedras docents,
Izglītība un zinātne
1999. līdz 12. 2001
Elektronikas un telekomunikāciju katedras docents.
Mācību daļas vadītāja vietnieks.
Lekciju lasīšana, maģistrantu un bakalauru darbu vadība, Studiju procesa
organizēšana
Transporta un sakaru institūts, Lomonosova 1, LV-1019, Rīga, Latvija,
Elektronikas un telekomunikācijas katedras docents,
Izglītība un zinātne
1995. līdz 11. 1999.
Rīgas Aviācijas universitāte. Radiolokācijas un mērīšanas tehnikas katedras
docents.
Radioelektronikas un datoru sistēmas fakultātes neklātienes nodaļas vadītājs.
Lekciju lasīšana, Studiju procesa organizēšana
Rīgas Aviācijas universitāte, Lomonosova 1, LV-1019, Rīga, Latvija,
Elektronikas un telekomunikācijas katedras docents,
Izglītība un zinātne
1989. līdz. 1995.
Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts. Radiolokācijas un mērīšanas tehnikas
katedras docents.Kvalifikācijas celšanas fakultātes prodekāns
Lekciju lasīšana, Studiju procesa organizēšana
Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts., Lomonosova 1, LV-1019, Rīga,
Latvija,
Elektronikas un telekomunikācijas katedras docents,
Izglītība un zinātne
1967. līdz. 1989.
Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts. Radiolokācijas katedras:
Аsistents,
Vec. Pasniedzējs, docents, Inženierzinātņu doktors ,
Kvalifikācijas celšanas fakultātes prodekāns
Lekciju lasīšana, Studiju procesa organizēšana
Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts., Lomonosova 1, LV-1019, Rīga,
Latvija,
Elektronikas un telekomunikācijas katedras docents,
Izglītība un zinātne

1992. aprīlis
Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int/
© Eiropas Kopiena, 2003

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Inženierzinātņu doktors

Galvenie vispārizglītojošie un
profesionālie mācību
priekšmeti

Radiolokāciju signālu apstrāde, radiolokāciju metodes

Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Rīgas aviācijas universitāte (RAU)

Valsts vai starptautiskās
klasifikācijas līmenis
Laika periods

Zinātņu doktors
1979. janvāris

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Tehnisko zinātņu kandidāts

Galvenie vispārizglītojošie un
profesionālie mācību
priekšmeti

Исследование дискретно-аналоговых коммутируемых фильтров
применительно к задачам обработки радиолокационных сигналов

Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Gorkijas politehniskais institūts

Valsts vai starptautiskās
klasifikācijas līmenis
Laika periods

Zinātņu doktors

1963. gads

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā
kvalifikācija

Kvalifikācija - radioinženieris

Galvenie vispārizglītojošie un
profesionālie mācību
priekšmeti

Radiolokācija, radionavigācija

Izglītības iestādes nosaukums
un veids

Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts , Radioelektronikas
fakultāte

Valsts vai starptautiskās
klasifikācijas līmenis

Inženiera diploms – 5. profesionālais līmenis (augstākā
izglītība)

Prasmes
Dzimtā valoda

Krievu

Citas valodas
Izpratne

Pašnovērtējums
Līmenis

(*)

Klausīšanās

Latviešu

labi

Angļu
(*)

Sociālās prasmes
Organizatoriskas prasmes

Lapa 3 - Curriculum vitae
Vārds Uzvārds

Runāšana
Lasīšana
labi

dialogs
labi

labi
labi
labi
Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē

Man ir pieredze dažādās organizatoriskās aktivitātēs,
RAU – neklātienes nodaļas RDSF vadītājs (1999.)
TSI Mācību daļas vadītāja vietnieks (1999.-2001.)
Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int/
© Eiropas Kopiena, 2003

Rakstīšana

monologs
labi

labi

labi

labi

TSI DEF Prodekāns (2001.-2004.)
DEF Domes priekšsēdētājs
Studējošo konferenču organizēšana un vadīšana
Tehniskas prasmes

Datora lietošanas prasmes

Mākslinieciskas prasmes
Citas prasmes

Docētie un izstrādātie studiju kursi TSI:
 Informācijas atspoguļošanas ierīces
 Ievads specialitātē
 Radiolokācijas pamati
 Automatizētās vadīšanas teorija
 Ciparu informācijas pārraides un pārveidošanas teorija
 Mobilie tīkli
 Struktūrviedojošas tīklu iekārtas
Izstrādātie studiju kursi:
 „Operatīvās gaisa kustības vadības (GKV) nodrošināšanas mūsdienīgās un
perspektīvās radiolokācijas sistēmas” (GKV dispečeru bāzes sagatavošana, 90
stundas, ANS mācību centrs);
 „Radiolokācijas datu sekundārās apstrādes sistēmas” (GKV militārā sektora
dispečeru bāzes sagatavošana, 80 stundas, ANS mācību centrs);
 „Mūsdienīgu un perspektīvu radiolokācijas un novērošanas sistēmu
ideoloģija” (firmas „Lockheed Martin” radiolokācijas sistēmu tehniskās
apkalpošanas militāro speciālistu bāzes sagatavošana, 120 stundas, māc.centrs
ANS);
•
„Modern Radar System Theory and Applikation” (122 stundas, mācību
centrs ANS)
Tekstu apstrāde (MS Word)
Internet (MS IE)
Elektroniskās tabulas (MS Excel)
Datubāzes (Lotus Notes, MS Access)
Brīvi darbojos ar datoru Windows, Office, Matlab.
Es esmu autors vairāk, nekā 53 zinātniskiem rakstiem un metodiskajām
izstrādnēm
Kvalifikācijas celšana:
Lekciju kurss „Korporatīvā kultūra un korporatīvā ētika” 13.11.2003. TSI
Lekciju kurss „Studiju un mācību priekšmetu pasniegšanas problēmas mūsdienu
apstākļos” 3.-6.02.2004. TSI
Kurss „TRAINAIR Course Developers Workshop” – Rīga, mācību centrs „ANS”
17.05.-04.06.2004.
Starptautiska izstāde „Maastriht ATM -2004”
Starptautiska izstāde „Maastriht ATM -2005”
Starptautiska izstāde „Maastriht ATM -2006”

Autovadītāja apliecība

Lapa 4 - Curriculum vitae
Vārds Uzvārds
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Papildu informācija

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē:
• Research of objects identification algorithm on the basis of multipo-sition
scatter charts. “Transport and telecommunication” (līdzautors
A.
Samodelkins), 2006. Vol.7, Nr.4; 21-33 lpp. ISSN 1407-6160
• Сравнительный анализ алгоритмов взаимодействия моделей
движения воздушных целей (referžtu tēzes). Konferences „International Conference Reliabity and Statistics in Transportation and Telecommunication”, Konferences tēzes un programma (līdzautors N. Sigņejeva), Rīga, 16-17.10.2004.- 2lpp.
• Тенденции развития телекоммуникационных услуг Латвии.
“Transport and telecommunication” (līdzautors V.Vogolenok),
2002.Vol.3, Nr.2; 96-101lpp.
• Дискретноаналоговые фильтры для обработки радиолокацион-ных
сигналов.
«Тransport and telecommunications”, 2002. VOL.3, Nr.2; 34-43 lpp
Piedalīšanās ar referātu konferencēs:
• Анализ тенденций эволюций программ магистерской подготовки по
направлению «Электроника» (referāta tēzes). Starpaugstskolu zinātniski
praktiskā un mācību metodiskā konference „Studiju un mācību priekšmetu
pasniegšanas problēmas mūsdienu apstākļos” Konferences tēzes un
programma 5.-6.02.2004. Rīgā, līdzautors J.Sikeržickis, 61lpp;
• Некоторые вопросы контроля текущей успеваемости. Starpaugstskolu
zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Studiju un mācību
priekšmetu pasniegšanas problēmas mūsdienu apstākļos” Konferences
tēzes un programma 5.-6.02.2004. Rīgā, 62lpp;
• Исследование эффективности алгоритмов кодирования речи
применительно к системам мобильной связи (referāta tēzes). Zinatniski
prakstiskā un mācību metodiskā konference „Наука и технология – шаг
в будущее” Konferences tēzes un programma 22.-23.04.2004. Rīgā,
līdzautors M.Mihejenkova, ISBN 9984-668-70-3.
• Анализ тенденций и перспектив развития услуг мобильной связи
(referāta tēzes). Zinatniski prakstiskā un mācību metodiskā konference
„Наука и технология – шаг в будущее” Konferences tēzes un
programma 22.-23.04.2004.-1llp. Rīgā, līdzautors D.Šaldovs, ISBN 9984668-70-3.
• Дискректноaнaлоговые устройства обработки радиолокационных
сигналов (referata tēzes). Konferences „International Conference
REliabity and Statistics in Transportation and Telecommunication”,
Konferences tēzes un programma-Rīgā, 15.10.2002.- 1,5lpp.
• Тенденции развития рынка телекоммуникационных услуг Латвии.
Zinatniski prakstiskā un mācību metodiskā konference „Наука и технология – шаг в будущее” Konferences tēzes un programma 2-3,.05.
2002. (līdzautors V.Vogoļonoks), ISBN 9984-668-46-0.
• Статистическое моделирование подстилающей поверхности (referāta
tēzes). Zinatniski prakstiskā un mācību metodiskā konference „Наука и
технология – шаг в будущее” Konferences tēzes un programma 23,.05.2002., ISBN 9984-668-46-0.
Sagatavotie mācību līdzekļi:
• Angļu-krievu-latviešu mācību vārdnīca Radioelektronikas un datorsistēmu fakultātes studentiem. 1998.g. Rīgā, 3 dr.lpp.
• Metodiskie noradījumi laboratorijas darbu izpildei kursā „Automatizētās
vadības teorija” – 2 datordrukas lapas;

Lapa 5 - Curriculum vitae
Vārds Uzvārds

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int/
© Eiropas Kopiena, 2003

•

Pielikumi

Metodiskie norādījumi laboratorijas darbu izpildei kursā „Automatizētās
vadības teorija” – elektroniskā veidā.

Projektu saraksts:
 Piedalījies projektā “Military Radars Modernization of Lithuania”
 Latvijas vai starptautisko projektu un programmu eksperts; Padomju,
komisiju loceklis. Piedalījies kā eksperts projektā „CNS/ATM Feasibility
Study for Poland”. Izpildītājfirma „DORS” (ASV). 7.07.2004.
 Eksperta darbs AACS (Vacija) kompānijā sastāvas pēc projektā “Modernization of Surveillance System for Provision of ATC in Latvia.
(MSSAL)”, 2006.

1.09.2009.
M.Zilbermans

Lapa 6 - Curriculum vitae
Vārds Uzvārds

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int/
© Eiropas Kopiena, 2003

11.pielikums
Disertāciju aizstāvēšana TSI Promocijas padomē
„Transporta un satiksmes zinātne” nozare, „Telemātika un loģistika” apakšnozare no 1.07.2003. līdz 1.07.2008.
„Inženierzinātņu nozares”, „Transporta un loģistikas zinātne” apakšnozare no 18.09.2008. līdz 11.09.2011.
Nr.

Vārds, uzvārds

1.

Vasilijs Demidovs

2.

Jeļena Fiošina (Afanasjeva)

3.

Andrejs Romānovs

4.

Andrejs Solomenikovs

5.

Aleksandrs Berežnojs

Tēma latviešu un angļu valodā

Zinātniskais
vadītājs
„Dzelzceļa transporta lēmumatbalsta sistēmu Dr.habil.sc.ing.,
profesors
informatīvās nodrošināšanas modeļu izstrāde”
„Development of models of the dataware of J.Kopitovs
decision support systems at the railway”.
„Transporta
loģistisko
procesu
modeļu Dr.habil.sc.ing.,
novērtēšana, balstoties uz statistikas intensīvajām profesors
A.Andronovs
datormetodēm”.
„The Estimation of Transport Logistic Processes
Models on the Base of Intensive Computer
Methods of Statistics”.
„Daudzkritēriju analīzes metožu pielietošana Dr.habil.sc.ing.,
tūrisma informācijas sistēmas izstrādāšanā”.
profesors
„Application of multi-criteria analysis methods to J.Merkurjevs
the tourist information system development”.
„Jūras konteineru terminālu loģistikas ķēžu Dr.habil.sc.ing.,
imitācijas modeļu izpēte un izstrāde. Baltijas profesors
J.Merkurjevs
konteineru termināla gadījuma izpēte”.
„Simulation modelling and research of marine
container terminal logistics chains. Case study of
Baltic container terminal”.
„Transporta plūsmas modeļu vadošo parametru Dr.habil.sc.ing.,
ietekmes uz pilsētas ceļu kustības vadības profesors
I.Kabaškins
efektivitāti izpēte”.
„Investigation of the traffic flow models Dr.sc.math.,
managing parameters influence on the efficiency profesors
Š.Guseinovs
of the urban traffic control”.
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Aizstāvēšanas
datums
20.06.2006.

Diploma Nr.
Sērija D Nr.0001

04.07.2006.

Sērija D Nr.0002

19.12.2006.

Sērija D Nr. 0003

17.04.2007.

Sērija D Nr. 0004

07.10.2008.

Sērija D Nr. 0005

12. pielikums

TSI darbinieku līdzdalība zinātniskajās konferencēs
2008. gadā TSI zinātnieki un studenti piedalījās 40 konferencēs ar 130 ziņojumiem:
1. The 7th Annual Hawaii International Conference on Statistics, Mathematics and Related Fields,
January 17-19, 2008, Honolulu, Hawaii, USA.
2. The Inter-Higher School Scientific and Educational Conference "Actual Problems of Education",
February 21-22, 2008. Riga, Latvia.
3. The International Conference “Latvia and Europe: the opportunities of regional development, the
ways of its decision and perspectives”. March 27-28, 2008. Daugavpils, Latvia.
4. International Youth Research Conference “XXXIV Gagarin`s Readings”, April 1-5, 2008. Moscow.
5. The International Conference „EU Support for Transport Sector. Effect on Business, Science and
Society“. 9 April, 2008, Vilnius, Lithuania.
6. The 6th International Conference on Information Technologies and Management, April 14-15, 2008,
Riga, Latvia.
7. The 7th Latvian Mathematical Conference, April 18-19, 2008, Rezekne, Latvia,
8. The XIII International Conference „Transport and Logistics (TransRussia)”. 22-24 April 2008,
Moscow, Russia.
9. The International conference "Economic Growth Conditions in Countries with Market Economy",
April 23-25, 2008. Pereslav-Hmelnickiy, Ukraine.
10. The 11th international conference „Society and culture” April 24, 25, 2008, Liepaja, Latvia.
11. Conference «Topical problems legislation». April 27-28, 2008. Riga, Latvia.
12. The 5th International Conference ”Research, Development and Application of High Technologies in
Industry”. April 28-30, 2008, St. Petersburg, Russia.
13. Transporta forums Ventspilī, 2008.gada 29.aprīlis, Ventspils, Latvija.
14. The International Conference “Modelling of Business, Industrial and Transport Systems
(MBITS’08)”, May 7-10, 2008, Riga, Latvia.
15. The 50st International Scientific Conference of Daugavpils University. May 15-18, 2008. Daugavpils,
Latvia.
16. IX International Conference, Teaching Mathematics: retrospective and perspectives. May 16-17,
2008. Vilnius.
17. The International Conference “Data mining-2008”, May 26-28, 2008, Cadiz.
18. The 31st International Convention Computers in Education, May 26-30, 2008, Opatija, Croatia.
19. The Fifth International Conference on Neural Networks and Artificial Intelligence (ICNNAI’ 2008),
May 27-30, 2008, Minsk, Belarus.
20. The 10th European Conference. May 29-31, 2008. Istambul, Turkey.
21. The 16th European Biomass Conference and Exhibition from Research to Industry and Markets. 0206 June 2008. Feria Valencia, Spain.
22. The Air Transport Research Society International Conference’2006. 6-10 June, 2008, Athens, Greece
23. The 18th Symposium on Boundary Layers and Turbulence under the aegis of the American
Meteorological Society, June 09-13, 2008, Stockholm, Sweden.
24. The 11th International Conference „TransBaltica 2008”. 13 June 2008, Riga, Latvia.
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25. The 15th European Conference on Mathematics, June 30 – July 04, 2008, University College London,
London, United Kingdom.
26. The International Conference „State and Prospects of Aviation Specialists Training", 1-5 July 2008,
Riga, Latvia.
27. The 17th IFAC WORLD CONGRESS, July 6-11, 2008, Seoul, Korea.
28. The Fifth European Congress of Mathematics (ECM-2008), July 14-18, 2008, Amsterdam,
Netherlands.
29. XXIX International Congress of Psychology. July 20-25, 2008, Berlin, Germany.
30. The International Conference WCCI 13th World Conference in Education, September 2–7, 2008.
Antalya, Turkey.
31. The 4th International Symposium “Interaction of Wood With Various Forms of Energy”. September
9–10, 2008. Slovakia. Zvolen.
32. 2nd International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR) Congress, September 9-13,
2008, San Diego California.
33. The Second International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics" (PCI'2008),
September 10-12, 2008, Baku, Azerbaijan.
34. The 26th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME-2008), September
17-19, 2008, Liberec, Czech Republic.
35. The 8th International Conference “RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and
COMMUNICATION” (RelStat'08), October 15-18, 2008. Riga, Latvia.
36. The 6th International Scientific-Practical Conference ”Research, Development and Application of
High Technologies in Industry”. 16-18 October, 2008. St. Petersburg, Russia.
37. The International scientific conference “Problems of forecasting and state regulation of social and
economic development”, October 16-17, 2008. Minsk.
38. The III Russian Sociological Congress. Section 30. Personality in Modern Society. October 21-24,
2008, Moscow.
39. The International scientific-practical conference “However to the effective traffic”. October 28-31,
2008. Minsk.
40. The 4rd Meeting of the NORDIC-BALTIC NETWORK IN WOOD MATERIAL SCIENCE AND
ENGINEERING (WSE). Latvian State Institute of wood Chemistry. November 13-14, 2008. Riga.
Latvia.
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13. pielikums

TSI zinātnisko pētījumu projektu saraksts
(2005.-2009.)
Nr.
p.k.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

Projekta nosaukums

International Research Projects
Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the
Baltic Sea Region (CASH). BSR INTERREG IV B programme.
Modernisation of the Signalling System (Latvian East-West Rail
Corridor)

Projekta
norises
posms

Igor Kabashkin

2009-2012

Alexander
Grakovski,
Boriss Tsilker
Igor Kabashkin

2009-2012

Towards an integrated transport system in the Baltic Sea Region
(TransBaltic). BSR INTERREG IV B programme.
European FP-7 project “Baltic–to–Balkan Network for Logistics Igor Kabashkin
Competence (B2B LOCO)”
Irina Yatskiv
European COST Action TU0801 “Semantic enrichment of 3D
Irina Yatskiv
city models for sustainable urban development”
European COST Action TU0804 “Survey Harmonisation with
Irina Yatskiv
New Tehnologies Improvement”
IBM Academic Iniciative -"Service Oriented Architecture
Boriss Misnevs
(SOA)"
Baltic COntainer RAilway Transit (CORAT). EU Marco POLO
Alexander
II programme
Grakovski
Development of the model of Europe-Asia multimodal corridor Igor Kabashkin,
intelligent transport system for optimization of Latvia-Belarus
Alexander
international logistics chain (TransLaB)
Grakovski,
Wide Area Multilateration Study. Contract No.C06/11088CG
Igor Kabashkin
with European Ogranisation for the Safety of Air Navigation
(EUROCONTROL).
Short Term Actions to Reorganize Transport of goods
Igor Kabashkin
(START). BSR INTERREG III B programme.
European COST Action 355 “ Changing behaviour towards a
more sustainable transport demand”
Developing Regions through Spatial Planning and Logistics &
ICT Competence (LogOnBaltic). BSR INTERREG III B
programme.
Public Transport Systems’ Accessibility for People with
Disabilities in Europe (PTaccess) – 6th Framework Programme.

15.

The evaluation of Rail Baltica alternative strategies of
development. BSR INTERREG III B programme.

16.

The Northen Transport Axis. Pilot for the analytical support
framework to monitor the implementation of the infrastructure
and “soft” measures proposed by the High Level Group. EC DG
TREN.
Rail Baltica. Feasibility study on Rail Baltica railways.
Comparative analyse.

17.

Projekta vadītājs
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Igor Kabashkin
Irina Yatskiv
Igor Kabashkin
Irina Yatskiv
Igor Kabashkin
Alexander
Medvedev
Igor Kabashkin

2009-2011
2009-2011
2008-2012
2008-2012
2009
2008
2007-2009

2005-2008

2006-2008

2004-2008
2006-2008

2007-2008

2007

Igor Kabashkin

2006-2007

Igor Kabashkin

2007

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.

Mobility and health: Regional services in the enlarged EU. BSR
INTERREG III B programme.
InterBaltic - Intermodality and Interoperability in the Baltic Sea
Region- BSR INTERREG III B programme
Rail Baltica. INTERREG IIIB programme.
The Baltic Tangent - BSR INTERREG III B programme
Scientific Forum on Transport Forecast Validation and Policy
Assessment (TRANSFORUM). 6th Framework Programme
(FP6-2002-SSP-1/502002)
InLoC - Integrating Logistics Centre Networks in the Baltic Sea
Region - BSR INTERREG III B programme
Joint action of Baltic metropolises towards the development of
coordinated investment approach in the Baltic Sea Region
(BaltMet Invest). EU BSR INTERREG III B programme.
IVETTA - Innovative Vocational Education and Training in
Transport Area – Leonardo da Vinchi Programme (Nr. 2004 –
1818 / 001-001 LE2 74SUB)
Analysis of the national transport policies of the New Member
States and their impact on Community transport objectives
(ENTRANCE) – TREN/04/MD/S07.38158
European COST Action 340 “Towards a European Intermodal
Transport Network: Lessons from History”
Translation of Macro-expander Based Source Code to Equally
abstract VHDL. Project with IBM

Igor Kabashkin

2006-2007

Igor Kabashkin

2005-2007

Igor Kabashkin
Igor Kabashkin
Igor Kabashkin

2005-2007
2005-2007
2004-2007

Igor Kabashkin
Irina Yatskiv
Igor Kabashkin

2004-2006

Igor Kabashkin

2004-2005

Igor Kabashkin

2004-2005

Igor Kabashkin

2000-2005

Boriss Misnevs

2004-2005

Igor Kabashkin
Igor Kabashkin

1999-2010
2006-2009

Yuri Shunin

2001-2007

Igor Kabashkin

2002-2005

Igor Kabashkin
Igor Kabashkin

2008
2006-2008

Irina Yatskiv
Igor Kabashkin

2007
2007

Irina Yatskiv

2007

Irina Yatskiv

2007

Irina Yatskiv

2006

Irina Yatskiv
Alexander
Grakovski,
Alexander
Medvedev
Irina Yatskiv

2006
2005

2004-2006

Latvian National Research Programmes
29.
30.

31.

32.

The National Transport Development Programme (1996-2010)
Network of Intelligent Regions and it Pilot Project Conception
Development on the Base of Daugavpils Academic Park
(Granted by Latvian Council of Science)
Mathematical and Computer Modelling of Fundamental
Properties of Disordered Condensed Media (Granted by
Latvian Council of Science)
Development of Transport Intelligent System in Latvia
(Granted by Latvian Council of Science)

City Projects
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

Riga city mobility plan. Development of general approach.
Proposals for cargo distribution (logistics centres) development
in Riga city
Development of Liepaja city transport macroscopic model
Managing Riga city traffic congestion. Development of
methodological approach for decision of the problem.
Simulation model of the Transport Node Krasta StreetMaskavas Street-Slavu Bridge with Three-level Trestle
Analysis and forecast of the urban public transport system flow
in Jurmala City.
Modelling of the nowadays and future Transport Infrastructure
Fragments for Riga City New Administration Centre
The simulation model of New Coach Station Project in Riga.
Analyse of Riga freight transport flows and development of
proposals for increase of traffic management efficiency

Modelling of Krasta-Maskavas-Slavu junction (Riga, Latvia)
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2005

14.pielikums

Akadēmiskās izziņas paraugs
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Transporta un sakaru institiits
Latvija

Lomonosova iela l, Rrga, LV-1019,
Reg. Nr.40003458903
Tdlr. : 7 I 00650, fakss: 7 I 00660. e-pasts : tsi@tsi.lv, http://www.tsi.lv

Akad€miskii izzina Nr.003/D
ffinis

BErziryS

(personas kods 000000-000000)

studiju laik6 no 200l.gada O3.decembra ltdz 2005.gada 27 janv-arim Transporta un sakaru
instituta doktoranta studiju programmd ,,Telematika un logistika" (5152) pilna laika nodafa ir
apguvis Sadus studiju priekSmetus un nokdrtojis eksamenus:
Nr.

Kretttpunkta

Studiju priekimets

o.k.

skaits

ECTS

Vertejums

I

Telemdtika un logistika pasaules tirgus
elobalizdciias apst5klos

2

J

9 (teicami)

2.

Programmatliras konstru65anas tehnol oEii as
Zindtniskais seminars,,MDsdienu datu bdzes
konstruE5anas tehnoloAii as"
LEmumu pienem3anas metodes un algoritmi

4
4

6
6

9 (teicami)
9 (teicami)

4
4
4
2
4
4

6

8 (loti labi)
8 (loti labi)

3.

5.
6.
8.

9.
10.

ll
t2.

SistEmu teoriia
Intelektualds sist6mas
Zindtnisko pEtTiumu metodolofr ii a
SistEmu modelE5ana
Multi dimen s ii u stati stiskd, anafrze
Kvalifikaciias eksdmens anslu valodd

Ekspertsistemas
Matemdtiskas metodes un modeli lo[istiskajos

4
4

6

l0 (izcili)

6
6
6
6

9 (teicami)

6
6

8 (loti labi)
8 (loti labi)
9 (teicami)

9 (teicami)
8 (loti labi)

pEtTiumos
13.

t4.

9 (teicami)

Promociias eksamens ..Telemdtika un lo&istika"
Zindtnisko publikaciju un referdtu gatavo5ana un

t4

2l
9
90
180

piedalT5ands konferencEs
15.

Pedaeoeiskais un mdclbu metodiskais darbs

6

t6.

Doktora darba izstrdde
Kopd:

60
120

Piez-rme: viens kred-rtpunkts atbilst stud6joSd darba slodzei

-

40 stundas jeb viena studiju darba nedela

Jdnis BErzi4i eksmatrikulets no studEjo5o saraksta sakara ar studiju termiqa beigam, saskaqra ar
2005 . gada 27 .1anv an TSI rektora rrkoj umu Nr. 1 45.

Rektors

Registrdcijas Nr.2
Izdoianas datums 2005 .gada 27 janv-afi

J.Kopitovs

15.pielikums
Studiju līgums starp studējošo un augstskolu (paraugs)
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Studējošā kods

Līgums Nr.

14
progr.

D
g.

ž.n.

Nr. p.k.

p.v. l.v.

STUDIJU LĪGUMS
(Studiju veida un līguma veida izmaiņas gadījumā, līgums jānoslēdz no jauna)
Rīgā

2009.gada ___. ____________

Transporta un sakaru institūts (TSI) (Reģ. apliecība 21.11.2001. Nr.3343801782, akreditēts uz neierobežotu laiku, LR IZM
Akreditācijas lapa 25.01.2002. Nr.032) - Izpildītājs (turpmāk tekstā - AUGSTSKOLA) rektora Jevgeņija Kopitova personā
un AS “TSI” Valdes priekšsēdētāja Igora Kabaškina personā, kuri rīkojas saskaņā ar TSI Satversmi, no vienas puses, un
fiziskā / juridiska persona ____________________, saukts — PASŪTĪTĀJS (turpmāk tekstā arī DOKTORANTS), no otras
puses, noslēdza šo līgumu par studiju programmas apgūšanu par fiziskas personas līdzekļiem .
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
AUGSTSKOLA uzņemas saistības veikt DOKTORANTA, LR personas kods
(vārds, uzvārds nominatīvā)

izglītošanu ar mērķi, lai DOKTORANTS iegūtu izglītību pēc doktora “Telemātika un loģistika” 5152 (120 kredītpunkti,
studiju ilgums pilna laika – 6 semestri, nepilna laika – 8 semestri, Licence Nr. 04038-5, Akreditācijas lapa Nr. 032-563)
studiju programmas, pilna / nepilna laika studijas. Studiju programma ir akreditēta līdz 31.12.2009.
2. PUŠU PIENĀKUMI
2.1. AUGSTSKOLAS pienākumi:
2.1.1. Garantēt un respektēt TSI Satversmē paredzētās DOKTORANTA tiesības, nodrošināt DOKTORANTAM 1.punktā
minētās studiju programmas apguvi saskaņā ar apstiprināto studiju plānu, ar nepieciešamo informāciju par studiju procesu un
informācijas pieejamību par iekšējiem normatīviem aktiem, kas regulē AUGSTSKOLAS darbību. Informēt DOKTORANTA
par izmaiņām studiju programmas akreditācijas vai licencēšanas datos.
2.1.2. Dot iespēju DOKTORANTAM noteiktā kārtībā izmantot bibliotēku, lasītavas, tīklu Internet un Intranet pakalpojumus
un citus pakalpojumus, saistītus ar studiju procesu.
2.1.3. Pēc noteiktajā kārtībā studiju programmas sekmīgas apguves izsniegt DOKTORANTAM noteikta veida akadēmisko
izziņu.
2.2. DOKTORANTA pienākumi:
2.2.1. Pildīt 1.punktā minētās studiju programmas apstiprināto studiju plānu, veikt maksu par studijām noteiktajā apmērā un
termiņā, ievērot AUGSTSKOLAS iekšējos normatīvos aktus, kas regulē AUGSTSKOLAS darbību, šā līguma saistības, par
eksāmenu (ieskaišu) atkārtotu vai nesavlaicīgu kārtošanu ārpus noteiktā termiņa un papildpakalpojumiem saskaņā ar
AUGSTSKOLAS rektora rīkojumiem, samaksāt noteikto summu, kā arī rakstveidā informēt AUGSTSKOLAS
administrāciju par līguma laušanu, studiju pārtraukšanu un izmaiņām personas datos (vārds, uzvārds, pases dati, deklarētā /
faktiskā dzīves vieta).
2.2.2. Netiražēt lekciju un citu studiju materiālu tekstu saturu elektroniskā un drukātā veidā, kā arī neizvietot tos lokālajā un
ārējā tīklā ar nolūku tos izmantot studiju procesā ārpus AUGSTSKOLAS.
3. STUDIJU MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Studiju maksa par semestri ir noteikta saskaņā ar attiecīgā akadēmiskā uzņemšanas gada AUGSTSKOLAS rektora
rīkojumu.
3.2. Apmaksas kārtība: DOKTORANTS apņemas pārskaitīt AUGSTSKOLAS norēķinu kontā (sk.8.punktu) tabulā
norādīto summu latos (LVL) par vienu semestri :
Akadēmiskais
uzņemšanas gads

Pilna laika vakara studijas
Ja maksu veic
par semestri

Ja maksu veic
ik mēnesi

Nepilna laika studijas
Ja maksu veic
par semestri

Ja maksu veic
ik mēnesi

3.3. Par katru nākamo semestri DOKTORANTS apņemas iemaksāt 3.2.punktā noteikto studiju maksu. Viena semestra
studiju maksa imatrikulācijas gadā ir ________ LVL. Ja DOKTORANTS sekmīgi pilda 1. punktā minētās studiju
programmas katra kursa studiju plānu, katra semestra studiju maksas apmērs studiju programmas apguves 1.punktā noteiktajā
ilgumā netiek mainīts.
3.4. Studiju maksu jāveic: rudens semestrī – līdz 10. septembrim ; pavasara semestrī – līdz 10. martam. Ja studiju maksa
tiek apmaksāta ik mēnesi - maksu par tekošo mēnesi jāveic tekošajā mēnesi līdz 10.datumam.
3.5. Soda sankcijas par studiju maksas kavējumiem: tiek aprēķināta kavējuma nauda 0,3 % apmērā no neapmaksātās
summas par katru kalendāro dienu trīsdesmit kalendāro dienu laikā, sākot no 3.4. punktā norādītā termiņa. Par apmaksas
dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda ir ieskaitīta AUGSTSKOLAS norēķinu kontā.
3.6. Ja studiju maksa netiek nokārtota no 3.4. punktā norādītā termiņa desmit kalendāro dienu laikā, DOKTORANTAM tiek
atņemtas tiesības izmantot 2.1.2. punktā noteiktos pakalpojumus, bet laikā – pēc viena kalendārā mēneša DOKTORANTS
tiek izslēgts no AUGSTSKOLAS studējošo saraksta (eksmatrikulēts). DOKTORANTS var atjaunot studijas uz personīga
iesnieguma pamata pēc studiju maksas parāda un aprēķinātās kavējuma naudas (par iepriekšējiem studiju periodiem un par
tekošo semestri) apmaksas.

3.7. Samaksātā studiju maksa par tekošo semestri DOKTORANTAM netiek atdota, ja viņš rakstiski lauž doto līgumu,
izņemot, gadījumus: ja līgums tiek lauzts pirms apmaksāta studiju perioda sākuma vai DOKTORANTA veselības stāvokļa
dēļ, kas neļauj viņam apmeklēt nodarbības (tikai uz medicīniskās izziņas pamata), tad summa tiek atdota, sākot no
medicīniskajā izziņā norādītā datuma – viena kalendāra mēneša laikā pēc DOKTORANTA rakstiska iesnieguma
saņemšanas.
3.8. Atkārtotu studiju un studiju uzsākšanas pēc akadēmiskā atvaļinājuma gadījumos, DOKTORANTAM tiek noteikta tāda
pati pilna studiju maksa, kāda noteikta pārējiem attiecīgajā semestrī doktorantiem.
3.9. DOKTORANTA akadēmiskā atvaļinājuma laikā, studiju maksa tiek pārtraukta no atvaļinājumā aiziešanas datuma un
atjaunota no studiju atsākšanas dienas.
4. PUŠU TIESĪBAS
4.1. AUGSTSKOLA ir mantisko tiesību īpašnieks uz visiem DOKTORANTA studiju vai darba gaitā AUGSTSKOLĀ
iegūtiem darba rezultātiem, savukārt DOKTORANTS drīkst izmantot autortiesības uz studiju vai darba gaitā
AUGSTSKOLĀ iegūtiem darba rezultātiem LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.
4.2. Ja DOKTORANTS noteiktajos termiņos nav nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus vai nav veicis citus studiju
uzdevumus, pārkāpis AUGSTSKOLAS iekšējo normatīvo aktu noteikumus, viena kalendāra mēneša laikā pēc 3.3. punktā
noteiktajos termiņos nav nokārtojis studiju maksu, AUGSTSKOLAI ir tiesības: ierobežot DOKTORANTA iespējas
izmantot 2.1.2. punktā noteiktos pakalpojumus, neatļaut STUDĒJOŠAJAM kārtot tekošā semestra sesiju un neizsniegt
izziņas, izslēgt DOKTORANTA no studējošo saraksta (eksmatrikulēt) – lauzt šo līgumu pēc AUGSTSKOLAS
administrācijas iniciatīvas, neatmaksāt DOKTORANTAM samaksāto studiju maksu Studiju līguma laušanas gadījumā,
atbilstoši 3.7. punktā noteiktajam, aprēķināt kavējuma naudu, atbilstoši 3.5. punktā noteiktajam un pieprasīt no
DOKTORANTA to apmaksāt.
4.3. DOKTORANTAM ir tiesības: saskaņā ar apstiprināto studiju programmu (1.p.) iegūt akadēmisko izglītību, saņemt
informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar viņa studijām, rakstveidā lauzt šo līgumu, noteiktā kārtībā pārtraukt studijas
akadēmiskā atvaļinājuma dēļ uz noteiktu laiku un atsākt studijas, kā arī citas tiesības, kuras ir noteiktas TSI Satversmē un LR
likumdošanā.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. AUGSTSKOLA ir atbildīga par iegūstamās izglītības kvalitāti. AUGSTSKOLAS likvidācijas vai reorganizācijas
gadījumā, DOKTORANTAM tiek nodrošināta iespēja turpināt studijas citā augstskolā LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.
5.2. DOKTORANTS ir atbildīgs par savlaicīgu studiju maksas nokārtošanu un AUGSTSKOLAS iekšējo normatīvo aktu
noteikumu izpildi.
5.3. Visi Pušu strīdi ir izšķirami savstarpējās pārrunās, bet nepieciešamības gadījumā, LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.
5.4. Puses nenes materiālu atbildību neparedzētu apstākļu gadījumā, kas nav atkarīgi no abām pusēm.
6. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI
6.1. Ir / Nav.
7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas datumu un ir spēkā līdz DOKTORANTA studiju nosacījumu grozījumiem
vai līdz 1. punktā minētās studiju programmas noteiktā ilguma beigām. Līgums aptver pilnīgu Pušu vienošanos, Puses
to izlasījušas un piekritušas visiem tā punktiem, ko apliecina ar parakstu. Līgums noslēgts trijos eksemplāros latviešu
valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks.
7.2. DOKTORANTA studiju nosacījumu grozīšanās gadījumā – līgums jānoslēdz no jauna.
7.3. Līgums noslēgts pirmo reizi.
Līgums atceļ iepriekš noslēgto______________________
līgumu Nr.
14
D
progr.

g.

ž.n.

Nr. p.k.

p.v.

l.v.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN NORĒĶINU KONTI
IZPILDĪTĀJA REKVIZĪTI : A/S ” Transporta un sakaru institūts” , LV 40003458903, Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija.
Norēķinu konts LV20 PARX 0000 2972 2101 9 PAREKSS BANKA , kods PARXLV22 , fakss 67100660, tālr.67100659, 67100652.
PASŪTĪTĀJS: ___________________________
Deklarētās dzīves vietas adrese, pasta indekss, tālrunis: ________________________________________________________
Faktiskās dzīves vietas adrese, pasta indekss, tālrunis ________________________________________________________________
(jānorāda tikai tad, ja atšķiras no deklarētās dzīves vietas adreses)

PASŪTĪTĀJS _________________________
paraksts un tā atšifrējums

Z.V.

16.pielikums
Apliecinājums
par akadēmiskā personāla ievēlēšanu konkursa kārtībā
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I llr.: (r7 |(X)650. lirl<ss: (r7I00(r(r0. c-pltsls: tsiril,tsi.l\'. lrllp:/ru u'rv.tsi.lv

APLIECINAJUMS
par doktora studiju programmas "Telematika un lo$istika" (51526)
docetaju akademisko statusu

Ar 5o apliecinam, ka 93"h no Transporta un

sakaru institlta doktora studiju programmas
,'Telematika un logistika" (51526) docetajiem konkursa kartlba ir ievEleti akadcliskajos
amatos. Doktora studiju programmu, ieskaitot lekciju lasrSanu, prakses un gala parbaudr.jumus,
teahzE 14 docetdji, no kuriem 13 ir ieveleti (skat. tabulu zemak). Visiem doJCtaiiem ir habilit6td
doktora vai doktora zinatniskais srads.
Doktora studiju programmu ,,Telemdtika un lofistika" (51526)
nodroSinoSais akademiskais personals

Nr.
p.k.

Vdrds, uzvdrds

Zindtniskais griids

Akad4miskais statuss

Igors KabaSkins

Dr. habil. sc. ins.

Ievelets. profesors

2.

Jevgeniis Kopitovs

Dr. habil. sc. ins.

Ievelets, profesors

a

J.

Irina Jackiva

Dr. sc. ng.

Ievelets. orofesore

4.

Aleksandrs Grakovskis

Dr. sc. ng.

levelets, profesors

5.

Juriis Tolujevs

Dr.

Ievelets, profesors

6.

Aleksandrs Stetiuha

Dr. oec.

Ievelets, profesors

7.

Serge.js Orlovs

Ievelets, asoc. profesors

8.

Sarifs Guseinovs

Dr. sc. ing.
Dr. math.

9.

Dr. sc. ing.

Ievelets, docents

10.

Anatolijs Pozdnakovs
Vasil s Demidovs

Dr. sc. ing.

Ievelets, docents

l1

ISgale s I5muhametovs

IevOlets, docents

12.

Genadiis Gromovs

Qr. psych.
Dr. sc. ng.

1a
IJ.

Mihails Zilbermans

Dr.

Ievelets, docents

T4,

Jurijs Kras4itskis

Dr. habil. sc. ing.

Pieaicinatais docetaj
pamatdarba

Kopa: visiem l4 docetajiem ir
habilitcta doktora vai doktora
zinatniskais srads

Kopa:13 docEtdji (93%) ir
ieveleti akadcmiskajos
amatos TSI

1

sc. ng.

sc. ng.

Riga, 2009.gada 1 .oktobn

Personala vadrbas un atustrbas dafas vadttaja

Ievel€ts, asoc. profesors

levelets, docents
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1. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Doktora studiju programmas " Telemātika un loģistika " mērķis ir:
• doktoranta zinātniskās izglītības līmeņa paaugstināšana patstāvīgu pētījumu izpildes, jaunu
rezultātu iegūšanas ceļā un tādas kvalitātes disertācijas darba noformēšana, kas ļauj to
publicēt;
• augstākās kvalitātes speciālistu sagatavošana profesionālai pasniedzēja darbībai virzienā
"Elektrozinātne" augstākās mācību iestādēs, kā arī zinātniski pētnieciskajam darbam
attiecīga profila organizācijās un uzņēmumos zinātniskā līdzstrādnieka (pētnieka) amatos.

Doktora studiju programmas " Telemātika un loģistika " uzdevumi ir:
• jaunāko pētījumu metožu apgūšana transporta zinātnē un to pielietošana praksē;
• patstāvīga radoša zinātniski pētnieciska darba izpilde konkrētajā zināšanu jomā pēc
individuālā studiju plāna;
• padziļināta transporta un satiksmes zinātnes teorētisko disciplīnu apguve;
• promocijas eksāmenu nokārtošana;
• lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja darba pieredzes pamatu apgūšana;
• patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde, iegūstot zinātniski oriģinālus un praksē pārbaudītus
rezultātus;
• zinātnisko rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos
(izdevumos);
• piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās konferencēs, semināros;
• studiju procesa nodrošinājums ar kvalificētiem mācību spēkiem.

2. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĒŠANA
2.1. Doktora studiju programmas struktūra
Studiju programma tiek realizēta Transporta un sakaru institūtā. Studiju programmai ir
inovatīvs starpnozaru raksturs.
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs, inženierzinātņu
maģistra grāds elektrotehnikā vai elektronikā, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē.
Izņēmuma kārtā doktorantūrā var uzņemt arī citu radniecīgu nozaru maģistra grādu vai tam
pielīdzinātu akadēmisko grādu ieguvušos, ja doktorantūras padome pieņem tādu lēmumu.
Iestājpārbaudījumi doktorantūrā notiek profesionālo pārrunu veidā, tās organizē doktorantūras
padome.

Tiek dota iespēja pilna laika un nepilna laika studijām. Nepilna laika studijas no pilna laika
studijām atšķiras tikai ar kalendāro plānu un apmācības ilgumu.
Pilna laika studijas paredzētas - 3 gadi, nepilna laika studijas- 4 gadi.
Piešķiramais zinātniskais grāds – inženierzinātņu doktors.
Pilna laika studiju ilgums un kopējais nepieciešamais kredītpunktu skaits sniegts 2.1.tabulā.
2.1.tabula
Nr.
p.k.

Disciplīnas

Kredīti

Bloks
Kopā

1. kurss

2. kurss

3. kurss

1

Obligātie studiju priekšmeti

A

20

14

6

-

2

Speciālizācijas priekšmeti

B

20

10

10

-

3

Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferencēs

C

14

4

6

4

4

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs

D

6

2

4

-

5

Doktora darba izstrāde

E

60

10

14

36

120

40

40

40

Kopā

Nepilna laika studiju ilgums un kopējais nepieciešamais kredītpunktu skaits snigts 2.2.tabulā.
2.2.tabula
Nr.
p.k.

Disciplīnas

Bloks

Kopā

1.kurss

Kredīti
2.kurss

3.kurss

4.kurss

1

Obligātie studiju priekšmeti

A

20

12

4

4

-

2

Speciālizācijas priekšmeti

B

20

4

12

4

-

3

Zinātnisko publikāciju un
referātu gatavošana un
piedalīšanās konferencēs

C

14

2

2

6

4

4

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs

D

6

2

2

2

-

5

Doktora darba izstrāde

E

60

10

10

14

26

120

30

30

30

30

Kopā

2.2. Doktora studiju programmas struktūras izmaiņas pašnovērtējuma periodā
Studiju programmas struktūrā būtiskas izmaiņas netika veiktas.
2.3. Doktora studiju programmas salīdzinājums
Doktora studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas Savienības un pasaules augstskolu
līdzīgām studiju programmām sniegts 2.3. tabulā.

2.3. tabula
Augstskolas nosaukums

Iegūstamais
grāds

Doktora programmu nosaukums

The Nortwestern University (USA)

Ph.D

Transportation

The University of British Columbia
(Canada)

Ph.D

Transportation and Logistics

The University of Newcastle (Australia)

Dr.Sc.

Transportation Planing and Policy

Ireland National Institute of Transport and
Logistics (Ireland)

Ph.D

Transport and Logistics

The University of Leeds (UK)

Dr.Sc.

Transport Planing

The University of Westminster (UK)

Dr.Sc.

Transport Planing and Management

Cranfield University (UK)

Dr.Sc.

Chalmers University of Technologies
(Sweden)

Dr.Sc.

Transportation Management
Logistics
Management of Transportation

and

Pamata transporta kursi visu universitāšu programmās ir vieni un tie paši (ar nelielām
variācijām nosaukumos). Dažādu universitāšu programmām ir dažādi apakšvirzieni - atkarībā no
attiecīgās universitātes akadēmiskā personāla specializācijas (un, acīmredzot, arī atkarībā no attiecīgā
reģiona darba tirgus).
Tā, piemēram, Chalmers University of Technologies studiju programmā uzsvars ir likts uz
intelektuālo sistēmu projektēšanu, kas neapšaubāmi ir saistīts ar Zviedrijas darba tirgu.
Salīdzinot TSI studiju programmu ar The University of British Columbia, konstatējam, ka
pēdējā Dr.Sc. programmā ir ietverti 2 varianti: 3 gadu pilna laika un 4 gadu nepilna laika klātienes
programmas. Atšķirībā no TSI The University of British Columbia nav visiem doktorantiem obligāto
teorētisko kursu, ir lielāka elastība - individuāli nosaka katra doktoranta studiju plānu, bet studiju
kursu apguvei jāatbilst 6 mēnešu darbam. Doktoranta vadīšanai var būt nozīmēti vairāki zinātniskie
vadītāji. Doktorantiem jāsagatavo vismaz viens lekciju kurss. Ir skaidri noteiktas Universitātes
tiesības pārtraukt doktoranta studijas, ja netiek izpildīts plāns.
Cranfield University doktorantiem nav obligāto teorētisko kursu, viss tiek virzīts uz
disertācijas izstrādi. Nav arī starpeksāmenu un eksāmena specialitātē. Jāsecina, ka TSI studiju
ietvaros paredz lielāku kontroli. Cranfield University pirms aizstāvēšanas (promocijas) neprasa 5
publikācijas starptautiski atzītos izdevumos, kā tas ir Latvijā. Toties pēc aizstāvēšanas Anglijā tiek
publicēta monogrāfija par disertācijas būtību. Jāatzīst, ka šinī aspektā TSI prasības ir stipri augstākas.

The Nortwestern University doktora studiju programma ir apstiprināta 60 kredītpunktu
apjomā 4 gadiem. Tas ir ievērojami mazāk salīdzinot ar TSI 120 kredītpunktiem. Doktora studijām
nav vispārobligātas programmas, katrs doktorants kopā ar vadītāju plānu sastāda individuāli.
Tuvas pēc sava satura un specializācijas mums ir University of Westminster, The University
of Newcastle, Ireland National Institute of Transport and Logistics un The University of Leeds
programmas. Šajās programmās, tāpat kā TSI programmā, liels uzsvars tiek likts uz sistēmu analīzi
un modelēšanu, uz objektorientētajām sistēmu uzbūves metodēm.
Kopumā jāsecina, ka piedāvātā Transporta un sakaru institūta doktora studiju programma pēc
sava statusa, apjoma un izvēles iespējām pilnībā atbilst Rietumu universitāšu tipiskām doktoru
programmām šajā jomā. Daļēji tas ir saistīts arī ar to, ka visās šajās programmās pamatā tiek
izmantotas vienas un tās pašas mācību grāmatas.

2.4. Doktora studiju programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem
Doktora studiju programma pilnībā atbilsts TSI mērķiem un uzdevumiem, kas noteikti TSI
Satversmē.
2.5. Doktora studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Augstas studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs fakultātes uzdevums, kura
atrisināšana nodrošina TSI absolventu augstu konkurētspēju darba tirgū.
Konceptuāli šī uzdevuma risinājums balstīts uz visu studijas procesa dalībnieku
(administrācijas, mācību spēku un studentu) savstarpējas un reālas ieinteresētības principa realizāciju
šī procesa pilnveidošanā un augstu rezultātu sasniegšanā.
•

Studiju procesa plānošana
Nodarbību saraksta sastādīšanas posmā tiek nodrošināta mācāmo studiju priekšmetu pēctecība

saskaņā ar priekšmetu metodiskajiem plāniem. Šajā studiju procesa plānošanas posmā fakultātes
dekāns kontrolē metodisko plānu un citas mācību metodiskās dokumentācijas atbilstību
apstiprinātajām studiju programmām. Visa metodiskā dokumentācija TSI studējošajiem un
darbiniekiem ir pieejama Internet iekšējā saitā – TSI-Intra (intra.tsi.lv/root/).
•

Kontrole
Studiju procesa kontrolei un tā efektivitātes paaugstināšanai, katra semestra sākumā

studējošajiem, vienlaikus ar nodarbību un eksāmenu sarakstu, tiek izsniegti patstāvīgo darbu grafiki.
Studiju procesa kvalitātes un studiju programmas realizācijas kontrole tiek īstenota nodarbību
apmeklētības, kārtējās sekmības stāvokļa un akadēmisko parādu likvidēšanas, nodarbību satura
atbilstības apstiprinātajiem metodiskajiem plāniem (pēc ierakstiem grupu žurnālos) monitoringa

veidā. Ir paredzēta nodarbību saraksta ievērošanas, semestra studiju plāna un studiju programmas
izpildes kontrole, kā arī nodarbību metodiskā nodrošinājuma kontrole, studentu sekmības pārbaude,
atklāto nodarbību organizēšana. Nepieciešamā informācija par kontroli TSI studējošajiem un
darbiniekiem ir pieejama Internet iekšējā saitā – TSI-Intra (intra.tsi.lv/root/).
1. sadaļā minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta doktorantu ikgadējās atestācijas laikā,
atskaitē Transporta un loģistikas nozares zinātniskajos semināros, kur tiek pieņemts speciāls lēmums
par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai.
•

Lēmumu analīze un pieņemšana
Pamatojoties uz nodarbību kontrolapmeklējumu rezultātu un gala pārbaudījumu komisiju darba

analīzi, studējošo anonīmo aptauju analīzi par apmācības saturu un kvalitāti (anketēšanas veidā),
studiju procesa plānošanu un organizēšanu, tiek atklāti šī procesa panākumi, trūkumi un nepilnības,
ko izmanto studiju satura un apmācības metodikas koriģēšanai, citu augstskolas darbības jomu
uzlabošanai.
Visos studiju procesa plānošanas un realizācijas posmos tiek nodrošināta šī procesa dalībnieku
demokrātiska līdzdalība:
• mācību spēku, mācību palīgpersonāla un studējošo-darbojoties Akadēmiskajā sapulcē;
• mācību spēku – ar katedru, fakultātes Domes, institūta Senāta līdzdalību;
• studējošajiem – ar anketēšanas palīdzību, ar studentu pašpārvaldes studiju komisiju un
Senāta līdzdalību.
Visa studiju procesa kvalitātes līmeņa celšanas pasākumu efektivitāti analizē semestra
(akadēmiskā gada) noslēgumā Senāta Mācību metodiskās komisijas un vadības sēdē. Pamatojoties uz
šo analīzi, tiek izstrādāts konkrēts pasākumu plāns nākamajam akadēmiskajam gadam un tālākajai
perspektīvai.
Studiju programmas efektivitāte un aktualitāte tiek vērtēta ikgadējā studiju programmas
pašnovērtējuma gaitā. Pašnovērtējuma rezultāti tiek apspriesti TSI Senāta Mācību metodiskās
komisijas sēdē un apstiprināti TSI Senātā.
Katru semestri tiek veikta studējošo anketēšana, anketās tiek uzdoti jautājumi, kas ietver
institūta zinātnisko, mācību metodisko un saimniecisko darbību. Pēc tam tiek veikta anketēšanas
rezultātu statistiskā apstrāde un pārskata veidošana. Pārskati tiek izmantoti augstskolas visu darbības
jomu uzlabošanai katedru, fakultātes un visas augstskolas līmenī kopumā.
Pedagoģiskā darba iemaņu un pieredzes gūšanai visi studiju programmas doktoranti ir
iesaistīti mācību procesā, lasot atsevišķas lekcijas bakalaura studiju studentiem, vadot laboratorijas un
praktiskos darbus, pārbaudot un vērtējot studiju un eksāmenu darbus.

Ik gadu doktoranti uzstājas ar referātu savā zinātnisko pētījumu tematā TSI zinātniski
praktiskās un mācību metodiskās konferences „Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē” speciālā
sekcijā „Telemātika un loģistika”.

3. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
3.1. Izmantoto vērtēšanas metožu apraksts, izvēles pamatojums:
Studējošo zināšanas tiek vērtētas pēc 10-ballu sistēmas saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes
ministrijas 14.04.1998. rīkojumu Nr. 208 un MK 03.01.2002. noteikumu Nr.2

II.punkta

6.apakšpunktu.
Zināšanu vērtējuma objektivitāti nodrošina šādu pasākumu realizēšana:
•

eksāmenu un ieskaišu rakstiskā veidā un mutvārdos, kombinēšana;

•

ieskaišu novērtējums ar atzīmi;

•

eksperimentālie darbi un projektu aizstāvēšana;

•

studiju darba rezultātu publiska aizstāvēšana (semināri un konferences);

•

ārējo uzņēmumu un organizāciju pārstāvju iekļaušana gala pārbaudījumu komisiju sastāvā.

3.2. Rezultātu analīze
TSI doktora studijas organizē Doktorantūras studiju padome šādā sastāvā: prof. Igors
Kabaškins (priekšsēdētājs), prof. Jevgeņijs Kopitovs, prof. Aleksandrs Kutevs, asoc.prof. Sergejs
Orlovs un asoc.prof.Aleksandrs Pankovs.
TSI doktora studiju programmu sekmīgi absolvējušie doktoranti iegūst tiesības aizstāvēt
promocijas darbu promocijas padomē, iegūstot inženierzinātņu doktora (Dr.sc.inž.) zinātnisko grādu.
Promocijas nosacījumi ir definēti Nolikumā par promocijas kārtību un kritērijiem.
Programma paredz, ka doktorants jau ar pirmo studiju gadu vienlaicīgi ar teorētisko kursu un
praktisko iemaņu apguvi uzsāk promocijas darba izstrādāšanu. Tādējādi pilna laika studijās
promocijas darba izstrādāšana ilgst 3 gadus, nepilna laika studijās - 4 gadus.
Doktorants, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju, ņemot vērā apakšnozares profesora
ieteikumus, izstrādā studiju individuālo plānu.
Studiju nozares programmas apguvi kontrolē doktorantūras padome, programmas direktors,
apakšnozares profesors un darba zinātniskais vadītājs.
Profesors regulāri pārbauda studiju gaitas atbilstību plānam un studiju gada beigās, atbilstoši
TSI doktorantūras izstrādātajām prasībām, sniedz informāciju programmas direktoram.
Par studiju un pētniecības darba rezultātiem doktorants vienu reizi gadā atskaitās Transporta
un loģistikas zinātnes nozares zinātniskajos semināros, konferencēs, kur tiek pieņemts speciāls

lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai. Seminārus un konferences
organizē doktorantūras padome. Pēc doktoranta uzstāšanās un diskusijas doktorantūras padome lemj
par doktoranta studiju sekmēm un studiju turpināšanu.
Galīgo lēmumu par teorētisko kursu apguves apjomu, atbilstību doktora studiju programmas
prasībām un rezultātu kvalitāti pieņem doktorantūras padome, pieaicinot zinātnisko vadītāju.
Doktorantūrai beidzoties, doktorantūras padomes organizētā seminārā tiek izvērtēti un
apspriesti studiju un pētnieciskā darba rezultāti, par ko tiek pieņemts lēmums ar ieteikumu virzīt
darbu uz aizstāvēšanu vai turpināt tā pilnveidošanu.

Pēc doktora studiju pabeigšanas TSI Doktorantūras daļa, vadoties no ierakstiem doktoranta
individuālajā studiju kartē, izsniedz doktorantūras beigšanas apliecību. Obligāts priekšnoteikums
apliecības izsniegšanai ir pozitīvs vērtējums par promocijas darba izstrādes pabeigšanu.
Lai pielaistu pie promocijas darba aizstāvēšanas, doktorantam jānokārto promocijas eksāmeni
apakšnozarē un svešvalodā.
Promocijas eksāmens apakšnozarē ir integrēts doktora studiju nobeiguma posms. Promocijas
eksāmena programmu apakšnozarē izstrādā doktorantūras padome.
Promocijas eksāmena programmu svešvalodā izstrādā TSI lingvistikas katedra.
Promocijas eksāmenu apakšnozarē pieņem doktorantūras studiju padomes izveidotā
eksāmenu komisija, kuru apstiprina ar Rektora rīkojumu. Tās sastāvā ietilpst 3-5 apakšnozares
speciālisti.
Eksāmeni TSI doktorantūrā notiek mutvārdos pie habilitācijas padomes priekšsēdētāja
apstiprinātas komisijas, kuras sastāvā ir jābūt trim zinātņu doktoriem.
Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baļļu sistēmā vai ieskaite.
Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.

Studiju programmas apguves galvenie pārbaudes veidi ir eksāmeni un diferencētas ieskaites –
rakstiskā vai mutiskā veidā pēc studiju priekšmeta apguves. Pārbaudes veidu nosaka saskaņā ar
studiju programmu. Zināšanu pārbaudes veida (rakstiskā, mutiskā) izvēle ir atkarīga no apmācāmā
studiju priekšmeta specifikas un docētāja individuālās pieejas studējošā zināšanu vērtēšanai. Lielākā
zināšanu kontroles daļa notiek rakstiskā veidā. Zināšanu pārbaudi realizē docētājs, kas vada
nodarbību, bet pēc augstākstāvošu amatpersonu norīkojuma, pārbaudē var iesaistīt katedras vadītāju
un citus katedras docētājus. Ar konkrētā studiju priekšmeta apjomu, prasībām, zināšanu pārbaudes
veidiem un formām docētājs studējošo iepazīstina pirmajā nodarbībā.

Studiju programmas katrā priekšmetā paredzēta pārbaude, kas tiek realizēta semestra laikā, t.i.
kontroldarbi, patstāvīgie darbi, eksperimentālie darbi un citi darbi. Tekošās pārbaudes apjomu nosaka
atbilstoši studiju programmas konkrētajam studiju priekšmetam. Darbu nodošanas termiņus nosaka
semestra studiju plāna grafiks, atbilstoši studiju programmas apguves gadam.
Gala vērtējums programmas atsevišķos studiju priekšmetos tiek noteikts pēc tekošās kontroles
rezultātiem,

studējošā

aktivitātes

lekciju

laikā,

semināros,

praktiskajās

nodarbībās

un

ieskaites/eksāmena vērtējuma.
Studējošā attieksme attiecībā uz apgūstamajiem studiju priekšmetiem tiek novērtēta katru
semestri, veicot anonīmu anketēšanu par apmācības kvalitāti. Anketas jautājumi sniedz iespēju
novērtēt sekojošus aspektus: lekciju pieejamību un saturu, docētāju kompetenci un personīgās
īpašības, prasību līmeni, iespēju apmeklēt konsultācijas ārpus mācību laika utt.
Gala rezultāti tiek apspriesti attiecīgo katedru sēdēs, metodiskās un administratīvās
sanāksmēs. Pēc to apspriešanas, tiek izstrādāti pasākumi, kas vērsti uz apmācības procesa
pilnveidošanu.
Mūsdienās apgūtās programmas visi gala pārbaudījumu līmeņi tiek vērtēti pēc 10 ballu
vērtējuma sistēmas, zemākais pozitīvais vērtējums ir “4 (gandrīz viduvēji)”.
Studējošo sekmība tiek regulāri analizēta un apspriesta sanāksmēs, metodiskajās konferencēs.

4. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
4.1. Izmantotās studiju metodes un formas
Studiju programmā tiek izmantotas apmācības metodes – lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, eksperimentālie darbi, „prāta vētra”, individuālais un grupu darbs.
Doktorantiem nodrošināta palīdzība mācībās konsultāciju veidā. Katram docētājam obligāti ir
ieplānotas - ne mazāk, kā 2 konsultāciju stundas nedēļā, šīs konsultācijas ir iekļautas elektroniskajā
nodarbību sarakstā un ir pieejamas studējošajiem.

4.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Visi vadošie augstskolas docētāji, kuri intensīvi piedalās zinātniskajos pētījumos, plaši
pielieto iegūtos zinātniskos rezultātus studiju procesā: gatavojoties lekcijām, izstrādājot kursa darbu
un gala pārbaudījuma darbu tematiku. Laboratorijas iekārtas un programmatūra, kas iegādāta
zinātnisko pētījumu vajadzībām, pēc projektu beigām tiek nodotas mācību laboratorijām. Visos
zinātniskajos projektos piedalās doktoranti.
Doktorantu zinātniskie darbi regulāri tiek publicēti atsevišķā rakstu krājumā, daļa no
doktorantu rakstu krājumiem tiek izdoti kopīgi ar ārvalstu partneraugstskolām.

Institūts aktīvi piedalās starptautiskos un nacionālos zinātniskajos projektos. No tiem:
•

9 Eiropas attīstības projekti;

•

3 Latvijas nacionālie projekti.

4.2.1. Zinātnisko konferenču organizēšana
TSI katru gadu uz savas bāzes organizē daudz zinātniskās un mācību metodiskās konferences,
no kurām, galvenās ir sekojošas:
Ikgadējās starptautiskās konferences:
1. International

Conference

“Reliability

and

Statistics

in

Transportation

and

Communication”. 2000-2003, TSI, Riga, Latvia;
2. Conference “Research and Technology – Step into the Future”. 2002-2003. TSI, Riga,
Latvia;
3. International Conference „TransBaltica”. 2000-2003, TSI, Riga, Latvia;
Institūta darbinieki aktīvi piedalās starptautiskās konferencēs Latvijā un ārzemēs.
4.2.3. Piedalīšanās starptautisko komisiju darbā
TSI zinātnieki piedalās dažādu starptautisku komiteju darbā:
Igors Kabaškins – Eiropas sadarbības komisija zinātnisko un pielietojamo tehnisko pētījumu
jomā – Transporta tehniskās komitejas loceklis (Member of the COST (European Co-operation in the
Field of Scientific and Technical Research) Technical Committee on Transport);
Jevgeņijs Kopitovs un Igors Kabaškins – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
un Eiropas Transporta ministru Komisijas Apvienotās transporta zinātniskās komitejas locekļi
(Members of Joint OECD/ECMT Transport Research Committee. OECD – Organisation for
Economic Co-operation and Development, ECMT – European Commission for Ministers of
Transport);
4.2.4. Zinātniski tehnisko žurnālu izdošana
TSI izdod starptautiski citējamos žurnālus:
1. Transport and
ISSN 1407-6160
Telecommunication
2. Computer Modelling and
ISSN 1407-5806
New Technologies
3. Journal of Air
ISSN 1544-6980
Transportation

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia
Transport and Telecommunication
Institute, Latvia
TTI, Latvia University of Nebraska
at Omaha, USA

5. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
5.1. Doktora studiju programmas atbilstība augstākās izglītības standartam
Programma sniedz iespēju pilna laika studijām un nepilna laika studijām. Nepilna laika
studijas atšķiras no pilna laika studijām tikai ar kalendāro plānu.

Kopējais studiju ilgums ir:
-

3 gadi – pilna laika studijas;

-

4 gadi – nepilna laika studijas.

Doktora zinātnisko grādu piešķir par promocijas darbu - sevišķi nozīmīgu, oriģinālu,
patstāvīgi veiktu zinātniskās kvalifikācijas darbu, kas vērtējams kā būtisks ieguldījums transporta un
loģistikas zinātnes attīstībā.

6. STUDĒJOŠIE
6.1. Studējošo un absolventu skaits
6.1.1. Studējošo skaits
Studējošo skaita dinamika sniegta 6.1.attēlā.
12
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6.1.att. Doktorantu skaits
6.2. Studējošo aptaujas un to analīze
Programmas realizācijas procesā, katra semestra beigās, tiek īstenota pastāvīga studējošo
aptauja (anketēšana). Aptaujas rezultātus apkopo un izvērtē TSI Stratēģiskās attīstības daļā. Aptaujas
rezultātus izskata Mācību metodiskajā komisijā (MMK) un Senātā. Ar aptaujas rezultātiem
Stratēģiskā attīstības daļa iepazīstina TSI administrāciju, studiju programmu direktorus.

Studiju programmu studējošie vērtē pozitīvi. Vidējā nodarbību apmeklētība ir 85%.
Raksturojot savu viedokli par studijām TSI, 65% aptaujāto atzīmējuši, ka tas mainījies uz labo pusi,
35% - ka tas palicis nemainīgs.
Īpaši tiek atzīmēts augstais apmācības līmenis un pasniedzēju kvalifikācija. Galvenās
piezīmes un neapmierinātība izteikta saistībā ar bibliotēkas studiju fonda lietošanas nosacījumiem.
6.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju procesu vadībā tiek veikta sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi.
Deleģētie studējošie pārstāv savas intereses un vēlmes augstskolas Senātā un fakultāšu domēs,
Satversmes sapulcē.
Tiešu studējošo pašpārvaldes kuratora darbu veic Mācību prorektors.
Katru semestri, pēc studējošo anketēšanas rezultātiem, tiek veiktas aptaujas, kurās ņem vērā
studiju procesa pilnveidošanā.

7. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ
PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
7.1. Doktora studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
Programmas nodrošinājumu īsteno 15 docētāju liels akadēmiskais personāls. No tiem 13
(93%) TSI strādā pastāvīgi. Habilitētā doktora un doktora grāds ir piešķirts visiem 15 cilvēkiem. 7
mācību spēkiem (46%) ir profesora, 4– asociētā profesora (27 %) zinātniskais nosaukums, 4 mācību
spēki (27%) ir docenti.
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7.1.att. Akadēmiska personāla zinātniskā kvalifikācija
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7.2.att. Akadēmiskā personāla akadēmiskā kvalifikācija
Liela daļa docētāju īsteno aktīvu zinātniski pētniecisko darbību, piedalās zinātniskajos
projektos, publicē darbus zinātniskajos žurnālos, uzstājas ar ziņojumiem konferencēs.

7.2. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
nākamajiem sešiem gadiem
Atbildīgais par docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu – Mācību prorektors, kurš uz gala
pārbaudījumu rezultātu pamata izstrādā TSI docētāju kvalifikācijas paaugstināšanas plānu
nākamajam akadēmiskajam gadam.
Plaši pielietota kvalifikācijas paaugstināšanas forma ir atbalsts Institūta docētājiem, finansiāli
atbalstot viņu līdzdalību starptautiskās konferencēs ar ziņojumiem.
Nozīmīga kvalifikācijas paaugstināšanas sastāvdaļa ir piedalīšanās starptautiskos projektos.
TSI darbojas akadēmiska personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns. Visi docētāji iziet
ikgadēju atestāciju.

8. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS
Programmas finansēšanas avoti ir:
-

TSI studējošo studijas maksa;

-

sponsoru maksājumi, kā arī to organizāciju investīcijas, kuras ieinteresētas speciālistu
sagatavošanā;

-

granti par starptautiskajiem pētnieciskajiem projektiem, kuros piedalās TSI darbinieki;

-

LZP granti.

Studiju programmas realizēšana tiek īstenota Transporta un sakaru institūtā, ēkas auditorijās
Lomonosova ielā 1, 4. korpusā, Rīgā. Lekcijas notiek plūsmās, lekciju auditorijās 4-I (192 m2, 150

vietas), 4-II (276 m2, 200 vietas), 4-III (193 m2, 150 vietas) un 4-130 (441 m2, 240 vietas), praktiskās
nodarbības un semināri – 4. korpusa auditorijās (kopējā platība 2290,5 m2, 1654 vietas), katrā
auditorijā vietas ir 20-30 cilvēkiem.
Nodarbības programmēšanā un kursos, kur nepieciešams izmantot datorus, notiek
specializētās auditorijās 4-303, 4-304, 4-305, 4-306, 4-409, 4-505, 4-227. Visi datori apvienoti lokālā
tīklā ar piekļuvi Internet, gan pasniedzējiem, gan studējošiem.
TSI ir noslēdzis virkni sadarbības līgumu ar daudzām organizācijām un uzņēmumiem, kuros
paredzēta kopīga materiālo resursu izmantošana. Pamatojoties uz šiem līgumiem, augstskolai ir
radusies iespēja izmantot studiju procesā materiālos un tehniskos resursus.
Institūta bibliotēka centralizēti nodrošina programmu ar mācību un metodisko literatūru.
Programmas nodrošinājums ar mācību literatūru, auditoriju fonds, datornodrošinājums un studiju
laboratorijas sniegts turpmākajās tabulās.
Vispārējs bibliotēkas fondu raksturojums sniegts 8.1.tabulā.
8.1.tabula
Fonda veids

Uzskaites vienība

1. Mācību literatūra
2. Zinātniski tehniskā literatūra
3.Parakstāmie
zinātniski
tehniskie izdevumi, t.sk. angļu
valodā
4. Parakstāmās avīzes,
t.sk. angļu valodā

Grāmata (sēj.)
Grāmata (sēj.)
Gada parakstīšanu,
skaits

Skaits (eks.)

5. Elektroniskie izdevumi

Daudzums
2002
5288
10246
124
75

Gada parakstīšanu
skaits

11
3

CD-ROM, floppy disk

114

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Daudzums
2003
8340
16246
165
87
15
6
620

Gramatas
Žurnāli

2002.g.

2003.g.

8.1.att. Grāmatu un žurnālu skaits

9. ĀRĒJIE SAKARI
9.1. Sadarbība ar darba devējiem
TSI veic regulārus (ikgadējus) Latvijas un, daļēji, Eiropas darba tirgus pētījumus. Pētījuma
pamatmērķi:
1. noskaidrot uzņēmumu nepieciešamību pēc speciālistiem, kurus sagatavo TSI;
2. noskaidrot uzņēmumu vadības viedokli par TSI absolventu sagatavotības līmeni;
3. savākt informāciju darba tirgū par tā attīstības virzieniem, darba devēju vēlmēm un
izteiktajiem aizrādījumiem.
Pētījumi notiek, gan veicot darba devēju anketēšanu, gan analizējot Internetā un publicētajos
izdevumos izvietotos šīs tematikas materiālus, pētījumu rezultāti tiek noformēti ikgadējā pārskatā
veidā.
9.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās
izglītības programmas
TSI sadarbojas ar šādām izglītības iestādēm:
•

Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

•

Latvijas Universitāte, Latvija

•

Rīgas Aeronavigācijas institūts, Latvija

•

Latvijas Jūras akadēmija, Latvija

•

Vilnius Technical University, Lietuva

•

Institute of Transport Economics, Norvēģija

•

Politechnica Warszawska, Polija

•

Politechnica Swietokrryska w Kielcach, Polija

•

Ukrainian National Technical University "Kiev Polytechnic Institute", Ukraina

•

Civil Aviation Academy of Kazakhstan, Kazahstāna

•

Moscow State Automotive and Road Institute (Technical Institute), Krievija

•

Toliatti Polytechnic Institute (The Tatischev Volga University), Krievija

•

Nizhny Novgorod Technical University, Krievija

•

Moscow State Academy of Motor and Tractor Mechanical Engineering,

Krievija
•

Siberian Aerospace Academy, Krievija

•

Moscow State Technical University after N.E. Bauman, Krievija

•

Baltic State Academy of Fishing Industry Fleet, Krievija

•

The Gagarin Russian State Research Experimental Centre for Cosmonaut

Training, Krievija
Ārvalstu universitātes pilnībā atzinušas TSI iegūto zināšanu augsto kvalitāti, dodot iespēju
mūsu studentiem tieši iekļauties ārvalstu augstskolu studiju programmās.

11. SVID-ANALĪZE
STIPRĀS PUSES
• Ir kvalificēts un pieredzējis akadēmiskais
personāls, kas aktīvi veic zinātnisko darbu,
publicējas un ir iesaistīts starptautiskos projektos
• Atjaunojas akadēmiskais personāls, kurā ieplūst
ievērojams skaits gados jaunu pasniedzēju
• Programma sniedz plašas un daudzveidīgas
zināšanas
• Programmas absolventi ir konkurētspējīgi darba
tirgū
• Ir pašreizējām prasībām atbilstošs datoru parks
• Ievērojami audzis TSI mājas lapā izvietoto
mācību materiālu daudzums

VĀJĀS PUSES
• Nepietiekama aktivitāte iespiestu
mācību materiālu izdošanā
• Nepietiekama nozares periodika
svešvalodās
• Nav regulāru kontaktu ar darba
devējiem
• Starptautiskā sadarbība studentu
apmaiņā ir vāja
• Neregulāra vieslektoru iesaistīšana
mācību procesā

IESPĒJAS

DRAUDI

• Datorsistēmu projektēšanas un
programminženierijas nozare Latvijā turpina
attīstīties
• Labas atsauksmes no absolventiem un darba
devējiem par studiju kvalitāti
• Programmas studenti un absolventi ir pieprasīti
darba tirgū
• Ir izdevies mācību procesā iesaistīt gados jaunus
pasniedzējus
• Ir izdevies ievērojami uzlabot infrastruktūru
• Ir izdevies būtiski uzlabot studiju procesa apgādi
ar mācību literatūru svešvalodās

• Reflektantu sagatavotības līmenis
joprojām veicinās augstu atskaitīšanas
procentu
• Samazināsies reflektantu interese par
datorzinātnes jomu
• Strauji samazināsies vidusskolu beigušo
skaits un līdz ar to arī studēt gribētāju
skaits (demogrāfiskā krīze)
• Vidusskolās turpināsies orientācija uz
humanitārajiem priekšmetiem, nevis uz
dabaszinātņu priekšmetiem

12. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Nr.
p./k.
1
1.

Pasākums

Izpildes laiks

2

3

Studiju efektivitātes un kvalitātes celšana

1.1.

Programmas akreditācija

1.2.

Programmas realizācijas pašnovērtējums

2.
2.1.

2002. g. un turpmāk
katru gadu

Studiju priekšmetu un programmu pilnveidošana
Monitorings:
• izglītības sistēmai,
• profesiju tirgum,
• darba tirgum.

katru gadu

2.2.

Sadarbība ar darba devējiem, zinātniskām un izglītības iestādēm

pastāvīgi

2.3.

Specializācijas izvēles sistēmas pilnveidošana

pastāvīgi

3.
3.2.

Metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana

3.3.

Moderno tehnisko mācību līdzekļu izmantošanas intensifikācija.

4.

Datortehnikas programmas un aparātu līdzekļu pilnveidošana

Nodrošināšana ar mūsdienu programmas līdzekļiem jaunāko
informatīvo tehnoloģiju studēšanai

katru gadu
pastāvīgi

4.1.

Personālo datoru modernizācija Workstation līmeņa datoru
iegāde un attīstība

4.2.

Augstskolas datortīkla attīstība

pastāvīgi

4.3.

Licencētu programmu sistēmu, programmu līdzekļu iegāde
korporatīvajām informatīvajām tehnoloģijām, pielietojamoprogrammu multimodālajām paketēm

pastāvīgi

5.

Studiju izvēles brīvības un atklātības nodrošinājums

5.1.

Līgumu slēgšana ar ārvalstu augstskolām un to pildīšana mācību
un zinātniskās darbības jautājumos

5.2.

Studiju programmas informatīvā kompleksa sagatavošana,
izplatīšana un attīstīšana

6.
6.1.

6.2.

katru gadu

saskaņā ar līgumiem
pastāvīgi

Kvalifikācijas celšana
Mācību spēku kvalifikācijas celšana:
• stažēšanās,
• piedalīšanās zinātniskajos semināros,
• metodiskais darbs,
• piedalīšanās republikas un starptautiskajos zinātniskajos
un konsaltinga projektos
Vadošo citu augstskolu un organizāciju zinātnieku un speciālistu
uzaicināšana, t.sk. no ārvalstīm

Studiju programmas direktors

1 x 5 gados
katru gadu
katru gadu
katru gadu
saskaņā ar līgumiem

Igors Kabaškins

1. pielikums
Studiju plāns
Studiju programmas nosaukums:
Studiju programmas kods:
Studiju veids:
Studiju ilgums:

Nr
p.k

Kursa nosaukums

Obligātie studiju kursi (A daļa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Telemātika un loģistika pasaules
tirgus globalizācijas apstākļos
Zinātnisko pētījumu metodoloģija
Sistēmas modelēšana
Sistēmu teorija
Multidimensiju statistiskas analīze
Intelektuālās sistēmas

Speciālizācijas (brīvās izvēles) studiju
kursi (B daļa)
1. Skaitliskās metodes
2. Haosa teorija un sinerģētika
3. Pedagoģijas pamati
4. Lielo sistēmu pašorganizācija
5. Informācijas aizsardzība
6. Globālās navigācijas sistēmas
7. Programmatūras konstruēšanas
tehnoloģijas
8. Ekspertsistēmas
9. Risku teorija
10. Optimizācijas teorija
11. Mākslīgie neironu tīkli
12. Lēmumu pieņemšanas metodes
un algoritmi
13. Matemātiskās metodes un modeļi
loģistiskajos pētījumos
14. Transporta ekonomika
15. Transporta loģistika

Telemātika un loģistika
5152
pilna laika
3 gadi, 6 semestri, kredītpunktu skaits - 120

Kredītpunktu skaits
Semestri
Kopā

1

2

3

4

5

6

20

8

6

4

2

-

-

2

2

2
2

2

2
4
4
4
4

2
2

4

6

4

6

-

-

4
4
14

2

2

3

3

2

2

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs (Bloks D)

6

-

2

2

2

-

-

Doktora darba izstrāde (Bloks E)

60

5

5

7

7

18

18

Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferencēs (Bloks C)

20

2
4
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

APSTIPRINĀTS
25.02.2005. TSI Senāta sēdē
(protokols Nr.3 )

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA

TELEMĀTIKA UN LOĢISTIKA
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

RĪGA, 2004

1. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Doktora studiju programmas " Telemātika un loģistika " mērķis ir:
• doktoranta zinātniskās izglītības līmeņa paaugstināšana patstāvīgu pētījumu izpildes, jaunu
rezultātu iegūšanas ceļā un tādas kvalitātes disertācijas darba noformēšana, kas ļauj to
publicēt;
• augstākās kvalitātes speciālistu sagatavošana profesionālai pasniedzēja darbībai virzienā
"Elektrozinātne" augstākās mācību iestādēs, kā arī zinātniski pētnieciskajam darbam
attiecīga profila organizācijās un uzņēmumos zinātniskā līdzstrādnieka (pētnieka) amatos.

Doktora studiju programmas " Telemātika un loģistika " uzdevumi ir:
• jaunāko pētījumu metožu apgūšana transporta zinātnē un to pielietošana praksē;
• patstāvīga radoša zinātniski pētnieciska darba izpilde konkrētajā zināšanu jomā pēc
individuālā studiju plāna;
• padziļināta transporta un satiksmes zinātnes teorētisko disciplīnu apguve;
• promocijas eksāmenu nokārtošana;
• lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja darba pieredzes pamatu apgūšana;
• patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde, iegūstot zinātniski oriģinālus un praksē pārbaudītus
rezultātus;
• zinātnisko rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos
(izdevumos);
• piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās konferencēs, semināros;
• studiju procesa nodrošinājums ar kvalificētiem mācību spēkiem.

2. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĒŠANA
2.1. Doktora studiju programmas struktūra
Studiju programma tiek realizēta Transporta un sakaru institūtā. Studiju programmai ir
inovatīvs starpnozaru raksturs.
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs, inženierzinātņu
maģistra grāds elektrotehnikā vai elektronikā, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē.
Izņēmuma kārtā doktorantūrā var uzņemt arī citu radniecīgu nozaru maģistra grādu vai tam
pielīdzinātu akadēmisko grādu ieguvušos, ja doktorantūras padome pieņem tādu lēmumu.
Iestājpārbaudījumi doktorantūrā notiek profesionālo pārrunu veidā, tās organizē doktorantūras
padome.

Tiek dota iespēja pilna laika un nepilna laika studijām. Nepilna laika studijas no pilna laika
studijām atšķiras tikai ar kalendāro plānu un apmācības ilgumu.
Pilna laika studijas paredzētas - 3 gadi, nepilna laika studijas- 4.gadi.
Piešķiramais zinātniskais grāds – inženierzinātņu doktors.
Pilna laika studiju ilgums un kopējais nepieciešamais kredītpunktu skaits sniegts 2.1.tabulā.
2.1.tabula
Nr.
p.k.

Disciplīnas

Kredīti

Bloks
Kopā

1. kurss

2. kurss

3. kurss

1

Obligātie studiju priekšmeti

A

20

14

6

-

2

Speciālizācijas priekšmeti

B

20

10

10

-

3

Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferencēs

C

14

4

6

4

4

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs

D

6

2

4

-

5

Doktora darba izstrāde

E

60

10

14

36

120

40

40

40

Kopā

Nepilna laika studiju ilgums un kopējais nepieciešamais kredītpunktu skaits sniegts 2.2.tabulā.
2.2.tabula
Nr.
p.k.

Disciplīnas

Bloks

Kopā

1.kurss

Kredīti
2.kurss

3.kurss

4.kurss

1

Obligātie studiju priekšmeti

A

20

12

4

4

-

2

Speciālizācijas priekšmeti

B

20

4

12

4

-

3

Zinātnisko publikāciju un
referātu gatavošana un
piedalīšanās konferencēs

C

14

2

2

6

4

4

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs

D

6

2

2

2

-

5

Doktora darba izstrāde

E

60

10

10

14

26

120

30

30

30

30

Kopā

2.2. Doktora studiju programmas struktūras izmaiņas pašnovērtējuma periodā
Studiju programmas struktūrā būtiskas izmaiņas netika veiktas.

2.3. Doktora studiju programmas salīdzinājums
Doktora studiju programmas sSalīdzinājums ar Eiropas Savienības un pasaules augstskolu
līdzīgām studiju programmām sniegts 2.3. tabulā.

2.3. tabula
Augstskolas nosaukums

Iegūstamais
grāds

Doktora programmu nosaukums

The Nortwestern University (USA)

Ph.D

Transportation

The University of British Columbia
(Canada)

Ph.D

Transportation and Logistics

The University of Newcastle (Australia)

Dr.Sc.

Transportation Planing and Policy

Ireland National Institute of Transport and
Logistics (Ireland)

Ph.D

Transport and Logistics

The University of Leeds (UK)

Dr.Sc.

Transport Planing

The University of Westminster (UK)

Dr.Sc.

Transport Planing and Management

Cranfield University (UK)

Dr.Sc.

Transportation Management and
Logistics

Chalmers University of Technologies
(Sweden)

Dr.Sc.

Management of Transportation

Pamata transporta kursi visu universitāšu programmās ir vieni un tie paši (ar nelielām
variācijām nosaukumos). Dažādu universitāšu programmām ir dažādi apakšvirzieni - atkarībā no
attiecīgās universitātes akadēmiskā personāla specializācijas (un, acīmredzot, arī atkarībā no attiecīgā
reģiona darba tirgus).
Tā, piemēram, Chalmers University of Technologies studiju programmā uzsvars ir likts uz
intelektuālo sistēmu projektēšanu, kas neapšaubāmi ir saistīts ar Zviedrijas darba tirgu.
Salīdzinot TSI studiju programmu ar The University of British Columbia, konstatējam, ka
pēdējā Dr.Sc. programmā ir ietverti 2 varianti: 3 gadu pilna laika un 4 gadu nepilna laika klātienes
programmas. Atšķirībā no TSI The University of British Columbia nav visiem doktorantiem obligāto
teorētisko kursu, ir lielāka elastība - individuāli nosaka katra doktoranta studiju plānu, bet studiju
kursu apguvei jāatbilst 6 mēnešu darbam. Doktoranta vadīšanai var būt nozīmēti vairāki zinātniskie
vadītāji. Doktorantiem jāsagatavo vismaz viens lekciju kurss. Ir skaidri noteiktas Universitātes
tiesības pārtraukt doktoranta studijas, ja netiek izpildīts plāns.
Cranfield University doktorantiem nav obligāto teorētisko kursu, viss tiek virzīts uz
disertācijas izstrādi. Nav arī starpeksāmenu un eksāmena specialitātē. Jāsecina, ka TSI studiju
ietvaros paredz lielāku kontroli. Cranfield University pirms aizstāvēšanas (promocijas) neprasa 5
publikācijas starptautiski atzītos izdevumos, kā tas ir Latvijā. Toties pēc aizstāvēšanas Anglijā tiek
publicēta monogrāfija par disertācijas būtību. Jāatzīst, ka šinī aspektā TSI prasības ir stipri augstākas.

The Nortwestern University doktora studiju programma ir apstiprināta 60 kredītpunktu
apjomā 4 gadiem. Tas ir ievērojami mazāk salīdzinot ar TSI 120 kredītpunktiem. Doktora studijām
nav vispārobligātas programmas, katrs doktorants kopā ar vadītāju plānu sastāda individuāli.
Tuvas pēc sava satura un specializācijas mums ir University of Westminster, The University
of Newcastle, Ireland National Institute of Transport and Logistics un The University of Leeds
programmas. Šajās programmās, tāpat kā TSI programmā, liels uzsvars tiek likts uz sistēmu analīzi
un modelēšanu, uz objektorientētajām sistēmu uzbūves metodēm.
Kopumā jāsecina, ka piedāvātā Transporta un sakaru institūta doktora studiju programma pēc
sava statusa, apjoma un izvēles iespējām pilnībā atbilst Rietumu universitāšu tipiskām doktoru
programmām šajā jomā. Daļēji tas ir saistīts arī ar to, ka visās šajās programmās pamatā tiek
izmantotas vienas un tās pašas mācību grāmatas.
2.4. Doktora studiju programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem
Doktora studiju programma pilnībā atbilsts TSI mērķiem un uzdevumiem, kas noteikti TSI
Satversmē .
2.5. Doktora studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Augstas studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs fakultātes uzdevums, kura
atrisināšana nodrošina TSI absolventu augstu konkurētspēju darba tirgū.
Konceptuāli šī uzdevuma risinājums balstīts uz visu studijas procesa dalībnieku
(administrācijas, mācību spēku un studentu) savstarpējas un reālas ieinteresētības principa realizāciju
šī procesa pilnveidošanā un augstu rezultātu sasniegšanā.
•

Studiju procesa plānošana
Nodarbību saraksta sastādīšanas posmā tiek nodrošināta mācāmo studiju priekšmetu pēctecība

saskaņā ar priekšmetu metodiskajiem plāniem. Šajā studiju procesa plānošanas posmā fakultātes
dekāns kontrolē metodisko plānu un citas mācību metodiskās dokumentācijas atbilstību
apstiprinātajām studiju programmām. Visa metodiskā dokumentācija TSI studējošajiem un
darbiniekiem ir pieejama Internet iekšējā saitā – TSI-Intra (intra.tsi.lv/root/).
•

Kontrole
Studiju procesa kontrolei un tā efektivitātes paaugstināšanai, katra semestra sākumā

studējošajiem, vienlaikus ar nodarbību un eksāmenu sarakstu, tiek izsniegti patstāvīgo darbu grafiki.
Studiju procesa kvalitātes un studiju programmas realizācijas kontrole tiek īstenota nodarbību
apmeklētības, kārtējās sekmības stāvokļa un akadēmisko parādu likvidēšanas, nodarbību satura
atbilstības apstiprinātajiem metodiskajiem plāniem (pēc ierakstiem grupu žurnālos) monitoringa
veidā. Ir paredzēta nodarbību saraksta ievērošanas, semestra studiju plāna un studiju programmas

izpildes kontrole, kā arī nodarbību metodiskā nodrošinājuma kontrole, studentu sekmības pārbaude,
atklāto nodarbību organizēšana. Nepieciešamā informācija par kontroli TSI studējošajiem un
darbiniekiem ir pieejama Internet iekšējā saitā – TSI-Intra (intra.tsi.lv/root/).
1. sadaļā minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta doktorantu ikgadējās atestācijas laikā,
atskaitē Transporta un loģistikas nozares zinātniskajos semināros, kur tiek pieņemts speciāls lēmums
par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai.
•

Lēmumu analīze un pieņemšana
Pamatojoties uz nodarbību kontrolapmeklējumu rezultātu un gala pārbaudījumu komisiju darba

analīzi, studējošo anonīmo aptauju analīzi par apmācības saturu un kvalitāti (anketēšanas veidā),
studiju procesa plānošanu un organizēšanu, tiek atklāti šī procesa panākumi, trūkumi un nepilnības,
ko izmanto studiju satura un apmācības metodikas koriģēšanai, citu augstskolas darbības jomu
uzlabošanai.
Visos studiju procesa plānošanas un realizācijas posmos tiek nodrošināta šī procesa dalībnieku
demokrātiska līdzdalība:
• mācību spēku, mācību palīgpersonāla un studējošo-darbojoties Akadēmiskajā sapulcē;
• mācību spēku – ar katedru, fakultātes Domes, institūta Senāta līdzdalību;
• studējošajiem – ar anketēšanas palīdzību, ar studentu pašpārvaldes studiju komisiju un
Senāta līdzdalību.
Visa studiju procesa kvalitātes līmeņa celšanas pasākumu efektivitāti analizē semestra
(akadēmiskā gada) noslēgumā Senāta Mācību metodiskās komisijas un vadības sēdē. Pamatojoties uz
šo analīzi, tiek izstrādāts konkrēts pasākumu plāns nākamajam akadēmiskajam gadam un tālākajai
perspektīvai.
Studiju programmas efektivitāte un aktualitāte tiek vērtēta ikgadējā studiju programmas
pašnovērtējuma gaitā. Pašnovērtējuma rezultāti tiek apspriesti TSI Senāta Mācību metodiskās
komisijas sēdē un apstiprināti TSI Senātā.
Katru semestri tiek veikta studējošo anketēšana, anketās tiek uzdoti jautājumi, kas ietver
institūta zinātnisko, mācību metodisko un saimniecisko darbību. Pēc tam tiek veikta anketēšanas
rezultātu statistiskā apstrāde un pārskata veidošana. Pārskati tiek izmantoti augstskolas visu darbības
jomu uzlabošanai katedru, fakultātes un visas augstskolas līmenī kopumā.
Pedagoģiskā darba iemaņu un pieredzes gūšanai visi studiju programmas doktoranti ir
iesaistīti mācību procesā, lasot atsevišķas lekcijas bakalaura studiju studentiem, vadot laboratorijas un
praktiskos darbus, pārbaudot un vērtējot studiju un eksāmenu darbus.
Ik gadu doktoranti uzstājas ar referātu savā zinātnisko pētījumu tematā TSI zinātniski
praktiskās un mācību metodiskās konferences „Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē” speciālā
sekcijā „Telemātika un loģistika”.

3. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
3.1. Izmantoto vērtēšanas metožu apraksts, izvēles pamatojums:
Studējošo zināšanas tiek vērtētas pēc 10-ballu sistēmas saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes
ministrijas 14.04.1998. rīkojumu Nr. 208 un MK 03.01.2002. noteikumu Nr.2

II.punkta

6.apakšpunktu.
Zināšanu vērtējuma objektivitāti nodrošina šādu pasākumu realizēšana:
•

eksāmenu un ieskaišu rakstiskā veidā un mutvārdos, kombinēšana;

•

ieskaišu novērtējums ar atzīmi;

•

eksperimentālie darbi un projektu aizstāvēšana;

•

studiju darba rezultātu publiska aizstāvēšana (semināri un konferences);

•

ārējo uzņēmumu un organizāciju pārstāvju iekļaušana gala pārbaudījumu komisiju sastāvā.

3.2. Rezultātu analīze
TSI doktora studijas organizē Doktorantūras studiju padome šādā sastāvā: prof. Igors
Kabaškins (priekšsēdētājs), prof. Jevgeņijs Kopitovs, prof. Aleksandrs Kutevs, asoc.prof. Sergejs
Orlovs un asoc.prof.Aleksandrs Pankovs.
TSI doktora studiju programmu sekmīgi absolvējušie doktoranti iegūst tiesības aizstāvēt
promocijas darbu promocijas padomē, iegūstot inženierzinātņu doktora (Dr.sc.inž.) zinātnisko grādu.
Promocijas nosacījumi ir definēti Nolikumā par promocijas kārtību un kritērijiem.
Programma paredz, ka doktorants jau ar pirmo studiju gadu vienlaicīgi ar teorētisko kursu un
praktisko iemaņu apguvi uzsāk promocijas darba izstrādāšanu. Tādējādi pilna laika studijās
promocijas darba izstrādāšana ilgst 3 gadus, nepilna laika studijās - 4 gadus.
Doktorants, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju, ņemot vērā apakšnozares profesora
ieteikumus, izstrādā studiju individuālo plānu.
Studiju nozares programmas apguvi kontrolē doktorantūras padome, programmas direktors,
apakšnozares profesors un darba zinātniskais vadītājs.
Profesors regulāri pārbauda studiju gaitas atbilstību plānam un studiju gada beigās, atbilstoši
TSI doktorantūras izstrādātajām prasībām, sniedz informāciju programmas direktoram.
Par studiju un pētniecības darba rezultātiem doktorants vienu reizi gadā atskaitās Transporta
un loģistikas zinātnes nozares zinātniskajos semināros, konferencēs, kur tiek pieņemts speciāls
lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai. Seminārus un konferences
organizē doktorantūras padome. Pēc doktoranta uzstāšanās un diskusijas doktorantūras padome lemj
par doktoranta studiju sekmēm un studiju turpināšanu.

Galīgo lēmumu par teorētisko kursu apguves apjomu, atbilstību doktora studiju programmas
prasībām un rezultātu kvalitāti pieņem doktorantūras padome, pieaicinot zinātnisko vadītāju.
Doktorantūrai beidzoties, doktorantūras padomes organizētā seminārā tiek izvērtēti un
apspriesti studiju un pētnieciskā darba rezultāti, par ko tiek pieņemts lēmums ar ieteikumu virzīt
darbu uz aizstāvēšanu vai turpināt tā pilnveidošanu.
Pēc doktora studiju pabeigšanas TSI Doktorantūras daļa, vadoties no ierakstiem doktoranta
individuālajā studiju kartē, izsniedz doktorantūras beigšanas apliecību. Obligāts priekšnoteikums
apliecības izsniegšanai ir pozitīvs vērtējums par promocijas darba izstrādes pabeigšanu.
Lai pielaistu pie promocijas darba aizstāvēšanas, doktorantam jānokārto promocijas eksāmeni
apakšnozarē un svešvalodā.
Promocijas eksāmens apakšnozarē ir integrēts doktora studiju nobeiguma posms. Promocijas
eksāmena programmu apakšnozarē izstrādā doktorantūras padome.
Promocijas eksāmena programmu svešvalodā izstrādā TSI lingvistikas katedra.
Promocijas eksāmenu apakšnozarē pieņem doktorantūras studiju padomes izveidotā
eksāmenu komisija, kuru apstiprina ar Rektora rīkojumu. Tās sastāvā ietilpst 3-5 apakšnozares
speciālisti.
Eksāmeni TSI doktorantūrā notiek mutvārdos pie habilitācijas padomes priekšsēdētāja
apstiprinātas komisijas, kuras sastāvā ir jābūt trim zinātņu doktoriem.
Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baļļu sistēmā vai ieskaite.
Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.

Studiju programmas apguves galvenie pārbaudes veidi ir eksāmeni un diferencētas ieskaites –
rakstiskā vai mutiskā veidā pēc studiju priekšmeta apguves. Pārbaudes veidu nosaka saskaņā ar
studiju programmu. Zināšanu pārbaudes veida (rakstiskā, mutiskā) izvēle ir atkarīga no apmācāmā
studiju priekšmeta specifikas un docētāja individuālās pieejas studējošā zināšanu vērtēšanai. Lielākā
zināšanu kontroles daļa notiek rakstiskā veidā. Zināšanu pārbaudi realizē docētājs, kas vada
nodarbību, bet pēc augstākstāvošu amatpersonu norīkojuma, pārbaudē var iesaistīt katedras vadītāju
un citus katedras docētājus. Ar konkrētā studiju priekšmeta apjomu, prasībām, zināšanu pārbaudes
veidiem un formām docētājs studējošo iepazīstina pirmajā nodarbībā.
Studiju programmas katrā priekšmetā paredzēta pārbaude, kas tiek realizēta semestra laikā, t.i.
kontroldarbi, patstāvīgie darbi, eksperimentālie darbi un citi darbi. Tekošās pārbaudes apjomu nosaka
atbilstoši studiju programmas konkrētajam studiju priekšmetam. Darbu nodošanas termiņus nosaka
semestra studiju plāna grafiks, atbilstoši studiju programmas apguves gadam.

Gala vērtējums programmas atsevišķos studiju priekšmetos tiek noteikts pēc tekošās kontroles
rezultātiem,

studējošā

aktivitātes

lekciju

laikā,

semināros,

praktiskajās

nodarbībās

un

ieskaites/eksāmena vērtējuma.
Studējošā attieksme attiecībā uz apgūstamajiem studiju priekšmetiem tiek novērtēta katru
semestri, veicot anonīmu anketēšanu par apmācības kvalitāti. Anketas jautājumi sniedz iespēju
novērtēt sekojošus aspektus: lekciju pieejamību un saturu, docētāju kompetenci un personīgās
īpašības, prasību līmeni, iespēju apmeklēt konsultācijas ārpus mācību laika utt.
Gala rezultāti tiek apspriesti attiecīgo katedru sēdēs, metodiskās un administratīvās
sanāksmēs. Pēc to apspriešanas, tiek izstrādāti pasākumi, kas vērsti uz apmācības procesa
pilnveidošanu.
Mūsdienās apgūtās programmas visi gala pārbaudījumu līmeņi tiek vērtēti pēc 10 ballu
vērtējuma sistēmas, zemākais pozitīvais vērtējums ir “4 (gandrīz viduvēji)”.
Studējošo sekmība tiek regulāri analizēta un apspriesta sanāksmēs, metodiskajās konferencēs,
utt.

4. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
4.1. Izmantotās studiju metodes un formas
Studiju programmā tiek izmantotas apmācības metodes – lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, eksperimentālie darbi, „prāta vētra”, individuālais un grupu darbs.
Doktorantiem nodrošināta palīdzība mācībās konsultāciju veidā. Katram docētājam obligāti ir
ieplānotas - ne mazāk, kā 2 konsultāciju stundas nedēļā, šīs konsultācijas ir iekļautas elektroniskajā
nodarbību sarakstā un ir pieejamas studējošajiem.

4.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Visi vadošie augstskolas docētāji, kuri intensīvi piedalās zinātniskajos pētījumos, plaši
pielieto iegūtos zinātniskos rezultātus studiju procesā: gatavojoties lekcijām, izstrādājot kursa darbu
un gala pārbaudījuma darbu tematiku. Laboratorijas iekārtas un programmatūra, kas iegādāta
zinātnisko pētījumu vajadzībām, pēc projektu beigām tiek nodotas mācību laboratorijām. Visos
zinātniskajos projektos piedalās doktoranti.
Doktorantu zinātniskie darbi regulāri tiek publicēti atsevišķā rakstu krājumā, daļa no
doktorantu rakstu krājumiem tiek izdoti kopīgi ar ārvalstu partneraugstskolām.
Institūts aktīvi piedalās starptautiskos un nacionālos zinātniskajos projektos. No tiem:
•

9 Eiropas attīstības projekti;

•

3 Latvijas nacionālie projekti.

4.2.1. Zinātnisko konferenču organizēšana
TSI katru gadu uz savas bāzes organizē daudz zinātniskās un mācību metodiskās konferences,
no kurām, galvenās ir sekojošas:
Ikgadējās starptautiskās konferences:
1. International

Conference

“Reliability

and

Statistics

in

Transportation

and

Communication”. 2000-2004, TSI, Riga, Latvia;
2. Conference “Research and Technology – Step into the Future”. 2002-2004. TSI, Riga,
Latvia;
3. International Conference „TransBaltica”. 2000-2004, TSI, Riga, Latvia;
4. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu
izglītības problēmas” 2004.-2009. TSI, Rīga, Latvija.
Institūta darbinieki aktīvi piedalās starptautiskās konferencēs Latvijā un ārzemēs.
4.2.3. Piedalīšanās starptautisko komisiju darbā
TSI zinātnieki piedalās dažādu starptautisku komiteju darbā:
Igors Kabaškins – Eiropas sadarbības komisija zinātnisko un pielietojamo tehnisko pētījumu
jomā – Transporta tehniskās komitejas loceklis (Member of the COST (European Co-operation in the
Field of Scientific and Technical Research) Technical Committee on Transport);
Jevgeņijs Kopitovs un Igors Kabaškins – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
un Eiropas Transporta ministru Komisijas Apvienotās transporta zinātniskās komitejas locekļi
(Members of Joint OECD/ECMT Transport Research Committee. OECD – Organisation for
Economic Co-operation and Development, ECMT – European Commission for Ministers of
Transport).

4.2.4. Zinātniski tehnisko žurnālu izdošana
TSI izdod starptautiski citējamos žurnālus:
1. Transport and
Telecommunication

ISSN 1407-6160

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia

2. Computer Modelling and
New Technologies
3. Journal of Air
Transportation

ISSN 1407-5806

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia
TTI, Latvia
University of Nebraska at Omaha, USA

ISSN 1544-6980

5. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
5.1. Doktora studiju programmas atbilstība augstākās izglītības standartam
Programma sniedz iespēju pilna laika studijām un nepilna laika studijām. Nepilna laika
studijas atšķiras no pilna laika studijām tikai ar kalendāro plānu.
Kopējais studiju ilgums ir:
-

3 gadi – pilna laika studijas;

-

4 gadi – nepilna laika studijas.

Doktora zinātnisko grādu piešķir par promocijas darbu - sevišķi nozīmīgu, oriģinālu,
patstāvīgi veiktu zinātniskās kvalifikācijas darbu, kas vērtējams kā būtisks ieguldījums transporta un
loģistikas zinātnes attīstībā.

6. STUDĒJOŠIE
6.1. Studējošo un absolventu skaits
6.1.1. Studējošo skaits
Studējošo skaita dinamika sniegta 6.1.attēlā.
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6.1.att. Doktorantu skaits
6.2. Studējošo aptaujas un to analīze
Programmas realizācijas procesā, katra semestra beigās, tiek īstenota pastāvīga studējošo
aptauja (anketēšana). Aptaujas rezultātus apkopo un izvērtē TSI Stratēģiskās attīstības daļā. Aptaujas
rezultātus izskata Mācību metodiskajā komisijā (MMK) un Senātā. Ar aptaujas rezultātiem
Stratēģiskā attīstības daļa iepazīstina TSI administrāciju, studiju programmu direktorus.

Studiju programmu studējošie vērtē pozitīvi. Vidējā nodarbību apmeklētība ir 82%.
Raksturojot savu viedokli par studijām TSI, 46,7% aptaujāto atzīmējuši, ka tas mainījies uz labo
pusi, 46,7% - ka tas palicis nemainīgs un tikai viens atzīmējis, ka priekšstats mainījies uz slikto pusi.
Īpaši tiek atzīmēts augstais apmācības līmenis un pasniedzēju kvalifikācija. Galvenās
piezīmes un neapmierinātība izteikta saistībā ar bibliotēkas studiju fonda lietošanas nosacījumiem.
6.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju procesu vadībā tiek veikta sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi.
Deleģētie studējošie pārstāv savas intereses un vēlmes augstskolas Senātā un fakultāšu domēs,
Satversmes sapulcē.
Tiešu studējošo pašpārvaldes kuratora darbu veic Mācību prorektors.
Katru semestri, pēc studējošo anketēšanas rezultātiem, tiek veiktas aptaujas, kurās ņem vērā
studiju procesa pilnveidošanā.

7. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ
PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
7.1. Doktora studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
Programmas nodrošinājumu īsteno 15 docētāju liels akadēmiskais personāls. No tiem 13
(93%) TSI strādā pastāvīgi. Habilitētā doktora un doktora grāds ir piešķirts visiem 15 cilvēkiem. 7
mācību spēkiem (47%) ir profesora, 5– asociētā profesora (33 %) zinātniskais nosaukums, 3 mācību
spēki (20%) ir docenti.

33%
Doktori
Hab.doktori
67%

7.1.att. Akadēmiska personāla zinātniskā kvalifikācija

20%
47%

Profesori
Asoc.Prof.
Docenti

33%

7.2.att. Akadēmiskā personāla akadēmiskā kvalifikācija
Liela daļa docētāju īsteno aktīvu zinātniski pētniecisko darbību, piedalās zinātniskajos
projektos, publicē darbus zinātniskajos žurnālos, uzstājas ar ziņojumiem konferencēs.

7.2. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
nākamajiem sešiem gadiem
Atbildīgais par docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu – Mācību prorektors, kurš uz gala
pārbaudījumu rezultātu pamata izstrādā TSI docētāju kvalifikācijas paaugstināšanas plānu
nākamajam akadēmiskajam gadam.
Plaši pielietota kvalifikācijas paaugstināšanas forma ir atbalsts Institūta docētājiem, finansiāli
atbalstot viņu līdzdalību starptautiskās konferencēs ar ziņojumiem.
Nozīmīga kvalifikācijas paaugstināšanas sastāvdaļa ir piedalīšanās starptautiskos projektos.
TSI darbojas akadēmiska personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns. Visi docētāji iziet
ikgadēju atestāciju.

8. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS
Programmas finansēšanas avoti ir:
-

TSI studējošo studijas maksa;

-

sponsoru maksājumi, kā arī to organizāciju investīcijas, kuras ieinteresētas speciālistu
sagatavošanā;

-

granti par starptautiskajiem pētnieciskajiem projektiem, kuros piedalās TSI darbinieki;

-

LZP granti.

Studiju programmas realizēšana tiek īstenota Transporta un sakaru institūtā, ēkas auditorijās
Lomonosova ielā 1, 4. korpusā, Rīgā. Lekcijas notiek plūsmās, lekciju auditorijās 4-I (192 m2, 150
vietas), 4-II (276 m2, 200 vietas), 4-III (193 m2, 150 vietas) un 4-130 (441 m2, 240 vietas), praktiskās
nodarbības un semināri – 4. korpusa auditorijās (kopējā platība 2290,5 m2, 1654 vietas), katrā
auditorijā vietas ir 20-30 cilvēkiem.
Nodarbības programmēšanā un kursos, kur nepieciešams izmantot datorus, notiek
specializētās auditorijās 4-303, 4-304, 4-305, 4-306, 4-409, 4-505, 4-227. Visi datori apvienoti lokālā
tīklā ar piekļuvi Internet, gan pasniedzējiem, gan studējošiem.
TSI ir noslēdzis virkni sadarbības līgumu ar daudzām organizācijām un uzņēmumiem, kuros
paredzēta kopīga materiālo resursu izmantošana. Pamatojoties uz šiem līgumiem, augstskolai ir
radusies iespēja izmantot studiju procesā materiālos un tehniskos resursus.
Institūta bibliotēka centralizēti nodrošina programmu ar mācību un metodisko literatūru.
Programmas nodrošinājums ar mācību literatūru, auditoriju fonds, datornodrošinājums un studiju
laboratorijas sniegts turpmākajās tabulās.

Skaits (eks.)

Vispārējs bibliotēkas fonda raksturojums sniegts 8.1.attēlā.
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9. ĀRĒJIE SAKARI
9.1. Sadarbība ar darba devējiem
TSI veic regulārus (ikgadējus) Latvijas un, daļēji, Eiropas darba tirgus pētījumus. Pētījuma
pamatmērķi:
1. noskaidrot uzņēmumu nepieciešamību pēc speciālistiem, kurus sagatavo TSI;
2. noskaidrot uzņēmumu vadības viedokli par TSI absolventu sagatavotības līmeni;

3. savākt informāciju darba tirgū par tā attīstības virzieniem, darba devēju vēlmēm un
izteiktajiem aizrādījumiem.
Pētījumi notiek, gan veicot darba devēju anketēšanu, gan analizējot Internetā un publicētajos
izdevumos izvietotos šīs tematikas materiālus, pētījumu rezultāti tiek noformēti ikgadējā pārskatā
veidā.
9.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās
izglītības programmas
TSI sadarbojas ar šādām izglītības iestādēm:
•

Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

•

Latvijas Universitāte, Latvija

•

Rīgas Aeronavigācijas institūts, Latvija

•

Latvijas Jūras akadēmija, Latvija

•

Vilnius Technical University, Lietuva

•

Institute of Transport Economics, Norvēģija

•

Politechnica Warszawska, Polija

•

Politechnica Swietokrryska w Kielcach, Polija

•

Ukrainian National Technical University "Kiev Polytechnic Institute", Ukraina

•

Civil Aviation Academy of Kazakhstan, Kazahstāna

•

Moscow State Automotive and Road Institute (Technical Institute), Krievija

•

Toliatti Polytechnic Institute (The Tatischev Volga University), Krievija

•

Nizhny Novgorod Technical University, Krievija

•

Moscow State Academy of Motor and Tractor Mechanical Engineering, Krievija

•

Siberian Aerospace Academy, Krievija

•

Moscow State Technical University after N.E. Bauman, Krievija

•

Baltic State Academy of Fishing Industry Fleet, Krievija

•

The Gagarin Russian State Research Experimental Centre for Cosmonaut Training,

Krievija
Ārvalstu universitātes pilnībā atzinušas TSI iegūto zināšanu augsto kvalitāti, dodot iespēju
mūsu studentiem tieši iekļauties ārvalstu augstskolu studiju programmās.

11. SVID-ANALĪZE
STIPRĀS PUSES
• Ir kvalificēts un pieredzējis akadēmiskais
personāls, kas aktīvi veic zinātnisko darbu,
publicējas un ir iesaistīts starptautiskos projektos
• Atjaunojas akadēmiskais personāls, kurā ieplūst
ievērojams skaits gados jaunu pasniedzēju
• Programma sniedz plašas un daudzveidīgas
zināšanas
• Programmas absolventi ir konkurētspējīgi darba
tirgū
• Ir pašreizējām prasībām atbilstošs datoru parks
• Ievērojami audzis TSI mājas lapā izvietoto
mācību materiālu daudzums

VĀJĀS PUSES
• Nepietiekama aktivitāte iespiestu
mācību materiālu izdošanā
• Nepietiekama nozares periodika
svešvalodās
• Nav regulāru kontaktu ar darba
devējiem
• Starptautiskā sadarbība studentu
apmaiņā ir vāja
• Neregulāra vieslektoru iesaistīšana
mācību procesā

IESPĒJAS

DRAUDI

• Datorsistēmu projektēšanas un
programminženierijas nozare Latvijā turpina
attīstīties
• Labas atsauksmes no absolventiem un darba
devējiem par studiju kvalitāti
• Programmas studenti un absolventi ir pieprasīti
darba tirgū
• Ir izdevies mācību procesā iesaistīt gados jaunus
pasniedzējus
• Ir izdevies ievērojami uzlabot infrastruktūru
• Ir izdevies būtiski uzlabot studiju procesa apgādi
ar mācību literatūru svešvalodās

• Reflektantu sagatavotības līmenis
joprojām veicinās augstu atskaitīšanas
procentu
• Samazināsies reflektantu interese par
datorzinātnes jomu
• Strauji samazināsies vidusskolu beigušo
skaits un līdz ar to arī studēt gribētāju
skaits (demogrāfiskā krīze)
• Vidusskolās turpināsies orientācija uz
humanitārajiem priekšmetiem, nevis uz
dabaszinātņu priekšmetiem

12. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Nr.
p./k.
1.

Pasākums

Izpildes laiks

Studiju efektivitātes un kvalitātes celšana

1.1.

Programmas akreditācija

1.2.

Programmas realizācijas pašnovērtējums

katru gadu

1.3.

Izglītības kvalitātes vadības sistēmas ieviešana

no 2004. g.

2.
2.1.

2002. g. un turpmāk

Studiju priekšmetu un programmu pilnveidošana
Monitorings:
• izglītības sistēmai,
• profesiju tirgum,
• darba tirgum.

katru gadu

2.2.

Sadarbība ar darba devējiem, zinātniskām un izglītības iestādēm

pastāvīgi

2.3.

Specializācijas izvēles sistēmas pilnveidošana

pastāvīgi

3.
3.2.

Metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana

3.3.

Moderno tehnisko mācību līdzekļu izmantošanas intensifikācija.

4.

Datortehnikas programmas un aparātu līdzekļu pilnveidošana

Nodrošināšana ar mūsdienu programmas līdzekļiem jaunāko
informatīvo tehnoloģiju studēšanai

katru gadu
pastāvīgi

4.1.

Personālo datoru modernizācija Workstation līmeņa datoru
iegāde un attīstība

4.2.

Augstskolas datortīkla attīstība

pastāvīgi

4.3.

Licencētu programmu sistēmu, programmu līdzekļu iegāde
korporatīvajām informatīvajām tehnoloģijām, pielietojamoprogrammu multimodālajām paketēm

pastāvīgi

5.

Studiju izvēles brīvības un atklātības nodrošinājums

5.1.

Līgumu slēgšana ar ārvalstu augstskolām un to pildīšana mācību
un zinātniskās darbības jautājumos

5.2.

Studiju programmas informatīvā kompleksa sagatavošana,
izplatīšana un attīstīšana

6.
6.1.

6.2.

katru gadu

saskaņā ar līgumiem
pastāvīgi

Kvalifikācijas celšana
Mācību spēku kvalifikācijas celšana:
• stažēšanās,
• piedalīšanās zinātniskajos semināros,
• metodiskais darbs,
• piedalīšanās republikas un starptautiskajos zinātniskajos
un konsaltinga projektos
Vadošo citu augstskolu un organizāciju zinātnieku un speciālistu
uzaicināšana, t.sk. no ārvalstīm

Studiju programmas direktors

1 x 5 gados
katru gadu
katru gadu
katru gadu
saskaņā ar līgumiem

Igors Kabaškins

1. pielikums
Studiju plāns
Studiju programmas nosaukums:
Studiju programmas kods:
Studiju veids:
Studiju ilgums:

Nr
p.k

Kursa nosaukums

Obligātie studiju kursi (A daļa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Telemātika un loģistika pasaules
tirgus globalizācijas apstākļos
Zinātnisko pētījumu metodoloģija
Sistēmas modelēšana
Sistēmu teorija
Multidimensiju statistiskas analīze
Intelektuālās sistēmas

Speciālizācijas (brīvās izvēles) studiju
kursi (B daļa)
1. Skaitliskās metodes
2. Haosa teorija un sinerģētika
3. Pedagoģijas pamati
4. Lielo sistēmu pašorganizācija
5. Informācijas aizsardzība
6. Globālās navigācijas sistēmas
7. Programmatūras konstruēšanas
tehnoloģijas
8. Ekspertsistēmas
9. Risku teorija
10. Optimizācijas teorija
11. Mākslīgie neironu tīkli
12. Lēmumu pieņemšanas metodes
un algoritmi
13. Matemātiskās metodes un modeļi
loģistiskajos pētījumos
14. Transporta ekonomika
15. Transporta loģistika

Telemātika un loģistika
5152
pilna laika
3 gadi, 6 semestri, kredītpunktu skaits - 120

Kredītpunktu skaits
Semestri
Kopā

1

2

3

4

5

6

20

8

6

4

2

-

-

2

2

2
2

2

2
4
4
4
4

2
2

4

6

4

6

-

-

4
4
14

2

2

3

3

2

2

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs (Bloks D)

6

-

2

2

2

-

-

Doktora darba izstrāde (Bloks E)

60

5

5

7

7

18

18

Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferencēs (Bloks C)

20

2
4
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

APSTIPRINĀTS
20.01.2006. TSI Senāta sēdē
(protokols Nr.1)

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA

TELEMĀTIKA UN LOĢISTIKA
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

RĪGA, 2005

1. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Doktora studiju programmas " Telemātika un loģistika " mērķis ir:
• doktoranta zinātniskās izglītības līmeņa paaugstināšana patstāvīgu pētījumu izpildes, jaunu
rezultātu iegūšanas ceļā un tādas kvalitātes disertācijas darba noformēšana, kas ļauj to
publicēt;
• augstākās kvalitātes speciālistu sagatavošana profesionālai pasniedzēja darbībai virzienā
"Elektrozinātne" augstākās mācību iestādēs, kā arī zinātniski pētnieciskajam darbam
attiecīga profila organizācijās un uzņēmumos zinātniskā līdzstrādnieka (pētnieka) amatos.

Doktora studiju programmas " Telemātika un loģistika " uzdevumi ir:
• jaunāko pētījumu metožu apgūšana transporta zinātnē un to pielietošana praksē;
• patstāvīga radoša zinātniski pētnieciska darba izpilde konkrētajā zināšanu jomā pēc
individuālā studiju plāna;
• padziļināta transporta un satiksmes zinātnes teorētisko disciplīnu apguve;
• promocijas eksāmenu nokārtošana;
• lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja darba pieredzes pamatu apgūšana;
• patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde, iegūstot zinātniski oriģinālus un praksē pārbaudītus
rezultātus;
• zinātnisko rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos
(izdevumos);
• piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās konferencēs, semināros;
• studiju procesa nodrošinājums ar kvalificētiem mācību spēkiem.

2. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĒŠANA
2.1. Doktora studiju programmas struktūra
Studiju programma tiek realizēta Transporta un sakaru institūtā. Studiju programmai ir
inovatīvs starpnozaru raksturs.
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs, inženierzinātņu
maģistra grāds elektrotehnikā vai elektronikā, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē.
Izņēmuma kārtā doktorantūrā var uzņemt arī citu radniecīgu nozaru maģistra grādu vai tam
pielīdzinātu akadēmisko grādu ieguvušos, ja doktorantūras padome pieņem tādu lēmumu.
Iestājpārbaudījumi doktorantūrā notiek profesionālo pārrunu veidā, tās organizē doktorantūras
padome.

Tiek dota iespēja pilna laika un nepilna laika studijām. Nepilna laika studijas no pilna laika
studijām atšķiras tikai ar kalendāro plānu un apmācības ilgumu.
Pilna laika studijas paredzētas - 3 gadi, nepilna laika studijas- palielinās par vienu gadu.
Piešķiramais zinātniskais grāds – inženierzinātņu doktors.
Pilna laika studiju ilgums un kopējais nepieciešamais kredītpunktu skaits sniegts 2.1.tabulā.
2.1.tabula
Nr.
p.k.

Disciplīnas

Kredīti

Bloks
Kopā

1. kurss

2. kurss

3. kurss

1

Obligātie studiju priekšmeti

A

20

14

6

-

2

Speciālizācijas priekšmeti

B

20

10

10

-

3

Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferencēs

C

14

4

6

4

4

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs

D

6

2

4

-

5

Doktora darba izstrāde

E

60

10

14

36

120

40

40

40

Kopā

Nepilna laika studiju ilgums un kopējais nepieciešamais kredītpunktu skaits sniegts 2.2.tabulā.

2.2.tabula
Nr.
p.k.

Disciplīnas

Bloks

Kopā

1.kurss

Kredīti
2.kurss

3.kurss

4.kurss

1

Obligātie studiju priekšmeti

A

20

12

4

4

-

2

Speciālizācijas priekšmeti

B

20

4

12

4

-

3

Zinātnisko publikāciju un
referātu gatavošana un
piedalīšanās konferencēs

C

14

2

2

6

4

4

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs

D

6

2

2

2

-

5

Doktora darba izstrāde

E

60

10

10

14

26

120

30

30

30

30

Kopā

2.2. Doktora studiju programmas struktūras izmaiņas pašnovērtējuma periodā
Studiju programmas struktūrā būtiskas izmaiņas netika veiktas.
2.3. Doktora studiju programmas salīdzinājums
Doktora studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas Savienības un pasaules augstskolu
līdzīgām studiju programmām sniegts 2.3. tabulā.

2.3. tabula
Augstskolas nosaukums

Iegūstamais
grāds

Doktora programmu nosaukums

The Nortwestern University (USA)

Ph.D

Transportation

The University of British Columbia
(Canada)

Ph.D

Transportation and Logistics

The University of Newcastle (Australia)

Dr.Sc.

Transportation Planing and Policy

Ireland National Institute of Transport and
Logistics (Ireland)

Ph.D

Transport and Logistics

The University of Leeds (UK)

Dr.Sc.

Transport Planing

The University of Westminster (UK)

Dr.Sc.

Transport Planing and Management

Cranfield University (UK)

Dr.Sc.

Chalmers University of Technologies
(Sweden)

Dr.Sc.

Transportation Management
Logistics
Management of Transportation

and

Pamata transporta kursi visu universitāšu programmās ir vieni un tie paši (ar nelielām
variācijām nosaukumos). Dažādu universitāšu programmām ir dažādi apakšvirzieni - atkarībā no
attiecīgās universitātes akadēmiskā personāla specializācijas (un, acīmredzot, arī atkarībā no attiecīgā
reģiona darba tirgus).
Tā, piemēram, Chalmers University of Technologies studiju programmā uzsvars ir likts uz
intelektuālo sistēmu projektēšanu, kas neapšaubāmi ir saistīts ar Zviedrijas darba tirgu.
Salīdzinot TSI studiju programmu ar The University of British Columbia, konstatējam, ka
pēdējā Dr.Sc. programmā ir ietverti 2 varianti: 3 gadu pilna laika un 4 gadu nepilna laika klātienes
programmas. Atšķirībā no TSI The University of British Columbia nav visiem doktorantiem obligāto
teorētisko kursu, ir lielāka elastība - individuāli nosaka katra doktoranta studiju plānu, bet studiju
kursu apguvei jāatbilst 6 mēnešu darbam. Doktoranta vadīšanai var būt nozīmēti vairāki zinātniskie
vadītāji. Doktorantiem jāsagatavo vismaz viens lekciju kurss. Ir skaidri noteiktas Universitātes
tiesības pārtraukt doktoranta studijas, ja netiek izpildīts plāns.
Cranfield University doktorantiem nav obligāto teorētisko kursu, viss tiek virzīts uz
disertācijas izstrādi. Nav arī starpeksāmenu un eksāmena specialitātē. Jāsecina, ka TSI studiju
ietvaros paredz lielāku kontroli. Cranfield University pirms aizstāvēšanas (promocijas) neprasa 5
publikācijas starptautiski atzītos izdevumos, kā tas ir Latvijā. Toties pēc aizstāvēšanas Anglijā tiek
publicēta monogrāfija par disertācijas būtību. Jāatzīst, ka šinī aspektā TSI prasības ir stipri augstākas.

The Nortwestern University doktora studiju programma ir apstiprināta 60 kredītpunktu
apjomā 4 gadiem. Tas ir ievērojami mazāk salīdzinot ar TSI 120 kredītpunktiem. Doktora studijām
nav vispārobligātas programmas, katrs doktorants kopā ar vadītāju plānu sastāda individuāli.
Tuvas pēc sava satura un specializācijas mums ir University of Westminster, The University
of Newcastle, Ireland National Institute of Transport and Logistics un The University of Leeds
programmas. Šajās programmās, tāpat kā TSI programmā, liels uzsvars tiek likts uz sistēmu analīzi
un modelēšanu, uz objektorientētajām sistēmu uzbūves metodēm.
Kopumā jāsecina, ka piedāvātā Transporta un sakaru institūta doktora studiju programma pēc
sava statusa, apjoma un izvēles iespējām pilnībā atbilst Rietumu universitāšu tipiskām doktoru
programmām šajā jomā. Daļēji tas ir saistīts arī ar to, ka visās šajās programmās pamatā tiek
izmantotas vienas un tās pašas mācību grāmatas.
2.4. Doktora studiju programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem
Doktora studiju programma pilnībā atbilsts TSI mērķiem un uzdevumiem, kas noteikti TSI
Satversmē.
2.5. Doktora studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Augstas studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs fakultātes uzdevums, kura
atrisināšana nodrošina TSI absolventu augstu konkurētspēju darba tirgū.
Konceptuāli šī uzdevuma risinājums balstīts uz visu studijas procesa dalībnieku
(administrācijas, mācību spēku un studentu) savstarpējas un reālas ieinteresētības principa realizāciju
šī procesa pilnveidošanā un augstu rezultātu sasniegšanā.
•

Studiju procesa plānošana
Nodarbību saraksta sastādīšanas posmā tiek nodrošināta mācāmo studiju priekšmetu pēctecība

saskaņā ar priekšmetu metodiskajiem plāniem. Šajā studiju procesa plānošanas posmā fakultātes
dekāns kontrolē metodisko plānu un citas mācību metodiskās dokumentācijas atbilstību
apstiprinātajām studiju programmām. Visa metodiskā dokumentācija TSI studējošajiem un
darbiniekiem ir pieejama Internet iekšējā saitā – TSI-Intra (intra.tsi.lv/root/).
•

Kontrole
Studiju procesa kontrolei un tā efektivitātes paaugstināšanai, katra semestra sākumā

studējošajiem, vienlaikus ar nodarbību un eksāmenu sarakstu, tiek izsniegti patstāvīgo darbu grafiki.
Studiju procesa kvalitātes un studiju programmas realizācijas kontrole tiek īstenota nodarbību
apmeklētības, kārtējās sekmības stāvokļa un akadēmisko parādu likvidēšanas, nodarbību satura
atbilstības apstiprinātajiem metodiskajiem plāniem (pēc ierakstiem grupu žurnālos) monitoringa
veidā. Ir paredzēta nodarbību saraksta ievērošanas, semestra studiju plāna un studiju programmas

izpildes kontrole, kā arī nodarbību metodiskā nodrošinājuma kontrole, studentu sekmības pārbaude,
atklāto nodarbību organizēšana. Nepieciešamā informācija par kontroli TSI studējošajiem un
darbiniekiem ir pieejama Internet iekšējā saitā – TSI-Intra (intra.tsi.lv/root/).
1. sadaļā minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta doktorantu ikgadējās atestācijas laikā,
atskaitē Transporta un loģistikas nozares zinātniskajos semināros, kur tiek pieņemts speciāls lēmums
par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai.
•

Lēmumu analīze un pieņemšana
Pamatojoties uz nodarbību kontrolapmeklējumu rezultātu un gala pārbaudījumu komisiju darba

analīzi, studējošo anonīmo aptauju analīzi par apmācības saturu un kvalitāti (anketēšanas veidā),
studiju procesa plānošanu un organizēšanu, tiek atklāti šī procesa panākumi, trūkumi un nepilnības,
ko izmanto studiju satura un apmācības metodikas koriģēšanai, citu augstskolas darbības jomu
uzlabošanai.
Visos studiju procesa plānošanas un realizācijas posmos tiek nodrošināta šī procesa dalībnieku
demokrātiska līdzdalība:
• mācību spēku, mācību palīgpersonāla un studējošo-darbojoties Akadēmiskajā sapulcē;
• mācību spēku – ar katedru, fakultātes Domes, institūta Senāta līdzdalību;
• studējošajiem – ar anketēšanas palīdzību, ar studentu pašpārvaldes studiju komisiju un
Senāta līdzdalību.
Visa studiju procesa kvalitātes līmeņa celšanas pasākumu efektivitāti analizē semestra
(akadēmiskā gada) noslēgumā Senāta Mācību metodiskās komisijas un vadības sēdē. Pamatojoties uz
šo analīzi, tiek izstrādāts konkrēts pasākumu plāns nākamajam akadēmiskajam gadam un tālākajai
perspektīvai.
Studiju programmas efektivitāte un aktualitāte tiek vērtēta ikgadējā studiju programmas
pašnovērtējuma gaitā. Pašnovērtējuma rezultāti tiek apspriesti TSI Senāta Mācību metodiskās
komisijas sēdē un apstiprināti TSI Senātā.
Studiju programmu vadības procesus kontrolē augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēma
(apstiprināta ar 08.01.2004. rīkojumu Nr.01/4-V). Izglītības pakalpojumu izstrādes rokasgrāmatā
aprakstīti studiju programmu izstrādes un apstiprināšanas procesi, to aktualitātes periodiskās
pārbaudes un nepieciešamo izmaiņu veikšanas procesi. Kvalitātes pārvaldības sistēmas procesu
efektivitāte ik gadu tiek pārbaudīta iekšējā audita laikā. Iekšējā audita rezultāti tiek apspriesti vadības,
fakultāšu un katedru sēdēs. Augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēmas detalizēts raksturojums
sniegts Kvalitātes rokasgrāmatā.
Katru semestri tiek veikta studējošo anketēšana, anketās tiek uzdoti jautājumi, kas ietver
institūta zinātnisko, mācību metodisko un saimniecisko darbību. Pēc tam tiek veikta anketēšanas

rezultātu statistiskā apstrāde un pārskata veidošana. Pārskati tiek izmantoti augstskolas visu darbības
jomu uzlabošanai katedru, fakultātes un visas augstskolas līmenī kopumā.
Pedagoģiskā darba iemaņu un pieredzes gūšanai visi studiju programmas doktoranti ir
iesaistīti mācību procesā, lasot atsevišķas lekcijas bakalaura studiju studentiem, vadot laboratorijas un
praktiskos darbus, pārbaudot un vērtējot studiju un eksāmenu darbus.
Ik gadu doktoranti uzstājas ar referātu savā zinātnisko pētījumu tematā TSI zinātniski
praktiskās un mācību metodiskās konferences „Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē” speciālā
sekcijā „Telemātika un loģistika”.

3. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
3.1. Izmantoto vērtēšanas metožu apraksts, izvēles pamatojums:
Studējošo zināšanas tiek vērtētas pēc 10-ballu sistēmas saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes
ministrijas 14.04.1998. rīkojumu Nr. 208 un MK 03.01.2002. noteikumu Nr.2

II.punkta

6.apakšpunktu.
Zināšanu vērtējuma objektivitāti nodrošina šādu pasākumu realizēšana:
•

eksāmenu un ieskaišu rakstiskā veidā un mutvārdos, kombinēšana;

•

ieskaišu novērtējums ar atzīmi;

•

eksperimentālie darbi un projektu aizstāvēšana;

•

studiju darba rezultātu publiska aizstāvēšana (semināri un konferences);

•

ārējo uzņēmumu un organizāciju pārstāvju iekļaušana gala pārbaudījumu komisiju sastāvā.

3.2. Rezultātu analīze
TSI doktora studijas organizē Doktorantūras studiju padome šādā sastāvā: prof. Igors
Kabaškins (priekšsēdētājs), prof. Jevgeņijs Kopitovs, asoc.prof. Aleksandrs Grakovskis, asoc.prof.
Irina Jackiva un asoc.prof. Aleksandrs Medvedevs.
TSI doktora studiju programmu sekmīgi absolvējušie doktoranti iegūst tiesības aizstāvēt
promocijas darbu promocijas padomē, iegūstot inženierzinātņu doktora (Dr.sc.inž.) zinātnisko grādu.
Promocijas nosacījumi ir definēti Nolikumā par promocijas kārtību un kritērijiem.
Programma paredz, ka doktorants jau ar pirmo studiju gadu vienlaicīgi ar teorētisko kursu un
praktisko iemaņu apguvi uzsāk promocijas darba izstrādāšanu. Tādējādi pilna laika studijās
promocijas darba izstrādāšana ilgst 3 gadus, nepilna laika studijās - 4 gadus.
Doktorants, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju, ņemot vērā apakšnozares profesora
ieteikumus, izstrādā studiju individuālo plānu.

Studiju nozares programmas apguvi kontrolē doktorantūras padome, programmas direktors,
apakšnozares profesors un darba zinātniskais vadītājs.
Profesors regulāri pārbauda studiju gaitas atbilstību plānam un studiju gada beigās, atbilstoši
TSI doktorantūras izstrādātajām prasībām, sniedz informāciju programmas direktoram.
Par studiju un pētniecības darba rezultātiem doktorants vienu reizi gadā atskaitās Transporta
un loģistikas zinātnes nozares zinātniskajos semināros, konferencēs, kur tiek pieņemts speciāls
lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai. Seminārus un konferences
organizē doktorantūras padome. Pēc doktoranta uzstāšanās un diskusijas doktorantūras padome lemj
par doktoranta studiju sekmēm un studiju turpināšanu.
Galīgo lēmumu par teorētisko kursu apguves apjomu, atbilstību doktora studiju programmas
prasībām un rezultātu kvalitāti pieņem doktorantūras padome, pieaicinot zinātnisko vadītāju.
Doktorantūrai beidzoties, doktorantūras padomes organizētā seminārā tiek izvērtēti un
apspriesti studiju un pētnieciskā darba rezultāti, par ko tiek pieņemts lēmums ar ieteikumu virzīt
darbu uz aizstāvēšanu vai turpināt tā pilnveidošanu.
Pēc doktora studiju pabeigšanas TSI Doktorantūras daļa, vadoties no ierakstiem doktoranta
individuālajā studiju kartē, izsniedz doktorantūras beigšanas apliecību. Obligāts priekšnoteikums
apliecības izsniegšanai ir pozitīvs vērtējums par promocijas darba izstrādes pabeigšanu.
Lai pielaistu pie promocijas darba aizstāvēšanas, doktorantam jānokārto promocijas eksāmeni
apakšnozarē un svešvalodā.
Promocijas eksāmens apakšnozarē ir integrēts doktora studiju nobeiguma posms. Promocijas
eksāmena programmu apakšnozarē izstrādā doktorantūras padome.
Promocijas eksāmena programmu svešvalodā izstrādā TSI lingvistikas katedra.
Promocijas eksāmenu apakšnozarē pieņem doktorantūras studiju padomes izveidotā
eksāmenu komisija, kuru apstiprina ar Rektora rīkojumu. Tās sastāvā ietilpst 3-5 apakšnozares
speciālisti.
Eksāmeni TSI doktorantūrā notiek mutvārdos pie habilitācijas padomes priekšsēdētāja
apstiprinātas komisijas, kuras sastāvā ir jābūt trim zinātņu doktoriem.
Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baļļu sistēmā vai ieskaite.
Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.
Studiju programmas apguves galvenie pārbaudes veidi ir eksāmeni un diferencētas ieskaites –
rakstiskā vai mutiskā veidā pēc studiju priekšmeta apguves. Pārbaudes veidu nosaka saskaņā ar
studiju programmu. Zināšanu pārbaudes veida (rakstiskā, mutiskā) izvēle ir atkarīga no apmācāmā
studiju priekšmeta specifikas un docētāja individuālās pieejas studējošā zināšanu vērtēšanai. Lielākā
zināšanu kontroles daļa notiek rakstiskā veidā. Zināšanu pārbaudi realizē docētājs, kas vada
nodarbību, bet pēc augstākstāvošu amatpersonu norīkojuma, pārbaudē var iesaistīt katedras vadītāju

un citus katedras docētājus. Ar konkrētā studiju priekšmeta apjomu, prasībām, zināšanu pārbaudes
veidiem un formām docētājs studējošo iepazīstina pirmajā nodarbībā.
Studiju programmas katrā priekšmetā paredzēta pārbaude, kas tiek realizēta semestra laikā, t.i.
kontroldarbi, patstāvīgie darbi, eksperimentālie darbi un citi darbi. Tekošās pārbaudes apjomu nosaka
atbilstoši studiju programmas konkrētajam studiju priekšmetam. Darbu nodošanas termiņus nosaka
semestra studiju plāna grafiks, atbilstoši studiju programmas apguves gadam.
Gala vērtējums programmas atsevišķos studiju priekšmetos tiek noteikts pēc tekošās kontroles
rezultātiem,

studējošā

aktivitātes

lekciju

laikā,

semināros,

praktiskajās

nodarbībās

un

ieskaites/eksāmena vērtējuma.
Studējošā attieksme attiecībā uz apgūstamajiem studiju priekšmetiem tiek novērtēta katru
semestri, veicot anonīmu anketēšanu par apmācības kvalitāti. Anketas jautājumi sniedz iespēju
novērtēt sekojošus aspektus: lekciju pieejamību un saturu, docētāju kompetenci un personīgās
īpašības, prasību līmeni, iespēju apmeklēt konsultācijas ārpus mācību laika utt.
Gala rezultāti tiek apspriesti attiecīgo katedru sēdēs, metodiskās un administratīvās
sanāksmēs. Pēc to apspriešanas, tiek izstrādāti pasākumi, kas vērsti uz apmācības procesa
pilnveidošanu.
Mūsdienās apgūtās programmas visi gala pārbaudījumu līmeņi tiek vērtēti pēc 10 ballu
vērtējuma sistēmas, zemākais pozitīvais vērtējums ir “4 (gandrīz viduvēji)”.
Studējošo sekmība tiek regulāri analizēta un apspriesta sanāksmēs, metodiskajās konferencēs,
utt.

4. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
4.1. Izmantotās studiju metodes un formas
Studiju programmā tiek izmantotas apmācības metodes – lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, eksperimentālie darbi, „prāta vētra”, individuālais un grupu darbs.
Doktorantiem nodrošināta palīdzība mācībās konsultāciju veidā. Katram docētājam obligāti ir
ieplānotas - ne mazāk, kā 2 konsultāciju stundas nedēļā, šīs konsultācijas ir iekļautas elektroniskajā
nodarbību sarakstā un ir pieejamas studējošajiem.
Augstskolā izstrādāta un ieviesta 2-līmeņu studiju apmaksas sistēmu, kura stimulē studējošos
nokārtot sesiju savlaicīgi. Labākajiem studējošajiem tiek piešķirtas studiju maksas atlaides vai
bezmaksas studiju vietas. Lai paaugstinātu studējošu motivāciju, tiek izmantotas arī tikšanās ar darba
devējiem un absolventiem.

4.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Visi vadošie augstskolas docētāji, kuri intensīvi piedalās zinātniskajos pētījumos, plaši
pielieto iegūtos zinātniskos rezultātus studiju procesā: gatavojoties lekcijām, izstrādājot kursa darbu
un gala pārbaudījuma darbu tematiku. Laboratorijas iekārtas un programmatūra, kas iegādāta
zinātnisko pētījumu vajadzībām, pēc projektu beigām tiek nodotas mācību laboratorijām. Visos
zinātniskajos projektos piedalās doktoranti.
Doktorantu zinātniskie darbi regulāri tiek publicēti atsevišķā rakstu krājumā, daļa no
doktorantu rakstu krājumiem tiek izdoti kopīgi ar ārvalstu partneraugstskolām.
Institūts aktīvi piedalās starptautiskos un nacionālos zinātniskajos projektos. No tiem:
•

12 Eiropas attīstības projekti;

•

4 Latvijas nacionālie projekti;

•

4 Rīgas pilsētas projekti.

4.2.1. Zinātnisko konferenču organizēšana
TSI katru gadu uz savas bāzes organizē daudz zinātniskās un mācību metodiskās konferences,
no kurām, galvenās ir sekojošas:
Ikgadējās starptautiskās konferences:
1. International

Conference

“Reliability

and

Statistics

in

Transportation

and

Communication”. 2000-2005, TSI, Riga, Latvia;
2. Conference “Research and Technology – Step into the Future”. 2002-2005. TSI, Riga,
Latvia;
3. International Conference „TransBaltica”. 2000-2005, TSI, Riga, Latvia;
4. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu
izglītības problēmas” 2004.-2005. TSI, Rīga, Latvija.
Starptautiskās konferences:
5.

The International Symposium on Stochastic Models in Reliability, Safety, Security and
Logistics (SMRSSL'05). 16-18 February 2005, Beer Sheva, Israel;

6. The International Conference „Innovative Vocational Education and Training in the
Transport Area- IVETTA”. 25 February 2005, TSI, Riga, Latvia;
Institūta darbinieki aktīvi piedalās starptautiskās konferencēs Latvijā un ārzemēs.
4.2.3. Piedalīšanās starptautisko komisiju darbā
TSI zinātnieki piedalās dažādu starptautisku komiteju darbā:

Igors Kabaškins – Eiropas sadarbības komisija zinātnisko un pielietojamo tehnisko pētījumu
jomā – Transporta tehniskās komitejas loceklis (Member of the COST (European Co-operation in the
Field of Scientific and Technical Research) Technical Committee on Transport);
Jevgeņijs Kopitovs un Igors Kabaškins – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
un Eiropas Transporta ministru Komisijas Apvienotās transporta zinātniskās komitejas locekļi
(Members of Joint OECD/ECMT Transport Research Committee. OECD – Organisation for
Economic Co-operation and Development, ECMT – European Commission for Ministers of
Transport).
4.2.4. Zinātniski tehnisko žurnālu izdošana
TSI izdod starptautiski citējamos žurnālus:
1. Transport and
Telecommunication

ISSN 1407-6160

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia

2. Computer Modelling and
New Technologies
3. Journal of Air
Transportation

ISSN 1407-5806

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia
TTI, Latvia
University of Nebraska at Omaha, USA

ISSN 1544-6980

Jaunajiem pētniekiem tiek izdots žurnāls:
1. Research and Technology ISSN 1691-2853
– Step into the Future

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia

5. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
5.1. Doktora studiju programmas atbilstība augstākās izglītības standartam
Programma sniedz iespēju pilna laika studijām un nepilna laika studijām. Nepilna laika
studijas atšķiras no pilna laika studijām tikai ar kalendāro plānu.
Kopējais studiju ilgums ir:
-

3 gadi – pilna laika studijas;

-

4 gadi – nepilna laika studijas.

Doktora zinātnisko grādu piešķir par promocijas darbu - sevišķi nozīmīgu, oriģinālu,
patstāvīgi veiktu zinātniskās kvalifikācijas darbu, kas vērtējams kā būtisks ieguldījums transporta un
loģistikas zinātnes attīstībā.

6. STUDĒJOŠIE
6.1. Studējošo un absolventu skaits

6.1.1. Studējošo skaits
Studējošo skaita dinamika sniegta 6.1.attēlā.
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6.1.att. Doktorantu skaits
6.2. Studējošo aptaujas un to analīze
Programmas realizācijas procesā, katra semestra beigās, tiek īstenota pastāvīga studējošo
aptauja (anketēšana). Aptaujas rezultātus apkopo un izvērtē TSI Stratēģiskās attīstības daļā. Aptaujas
rezultātus izskata Mācību metodiskajā komisijā (MMK) un Senātā. Ar aptaujas rezultātiem
Stratēģiskā attīstības daļa iepazīstina TSI administrāciju, studiju programmu direktorus.
Studiju programmu studējošie vērtē pozitīvi. Vidējā nodarbību apmeklētība ir 79.5%.
Raksturojot savu viedokli par studijām TSI, vairums aptaujāto atzīmējuši, ka tas mainījies uz pozitīvo
pusi un tikai divi cilvēki atzīmējuši, ka priekšstats mainījies uz slikto pusi.
Īpaši tiek atzīmēts augstais apmācības līmenis un pasniedzēju kvalifikācija. Galvenās
piezīmes un neapmierinātība izteikta saistībā ar bibliotēkas studiju fonda lietošanas nosacījumiem.
6.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju procesu vadībā tiek veikta sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi.
Deleģētie studējošie pārstāv savas intereses un vēlmes augstskolas Senātā un fakultāšu domēs,
Satversmes sapulcē.
Tiešu studējošo pašpārvaldes kuratora darbu veic Mācību prorektors.
Katru semestri, pēc studējošo anketēšanas rezultātiem, tiek veiktas aptaujas, kurās ņem vērā
studiju procesa pilnveidošanā.

7. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ
PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
7.1. Doktora studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
Programmas nodrošinājumu īsteno 14 docētāju liels akadēmiskais personāls, viena no tām ir
sieviete. Visi docētāji, izņemot vienu, TSI strādā pastāvīgi. Habilitētā doktora un doktora grāds ir
piešķirts visiem 14 cilvēkiem. 6 mācību spēkiem (42 %) ir profesora, 4– asociētā profesora (29 %)
zinātniskais nosaukums, 4 mācību spēki (29 %) ir docenti.
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7.2.att. Akadēmiskā personāla akadēmiskā kvalifikācija

Liela daļa docētāju īsteno aktīvu zinātniski pētniecisko darbību, piedalās zinātniskajos
projektos, publicē darbus zinātniskajos žurnālos, uzstājas ar ziņojumiem konferencēs.

7.2. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
nākamajiem sešiem gadiem
Atbildīgais par docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu – Mācību prorektors, kurš uz gala
pārbaudījumu rezultātu pamata izstrādā TSI docētāju kvalifikācijas paaugstināšanas plānu
nākamajam akadēmiskajam gadam.
Plaši pielietota kvalifikācijas paaugstināšanas forma ir atbalsts Institūta docētājiem, finansiāli
atbalstot viņu līdzdalību starptautiskās konferencēs ar ziņojumiem.
Nozīmīga kvalifikācijas paaugstināšanas sastāvdaļa ir piedalīšanās starptautiskos projektos.
TSI darbojas akadēmiska personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns. Visi docētāji iziet
ikgadēju atestāciju.

8. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS
Programmas finansēšanas avoti ir:
-

TSI studējošo studijas maksa;

-

sponsoru maksājumi, kā arī to organizāciju investīcijas, kuras ieinteresētas speciālistu
sagatavošanā;

-

granti par starptautiskajiem pētnieciskajiem projektiem, kuros piedalās TSI darbinieki;

-

LZP granti.

Studiju programmas realizēšana tiek īstenota Transporta un sakaru institūtā, ēkas auditorijās
Lomonosova ielā 1, 4. korpusā, Rīgā. Lekcijas notiek plūsmās, lekciju auditorijās 4-I (192 m2, 150
vietas), 4-II (276 m2, 200 vietas), 4-III (193 m2, 150 vietas) un 4-130 (441 m2, 240 vietas), praktiskās
nodarbības un semināri – 4. korpusa auditorijās (kopējā platība 2290,5 m2, 1654 vietas), katrā
auditorijā vietas ir 20-30 cilvēkiem.
Nodarbības programmēšanā un kursos, kur nepieciešams izmantot datorus, notiek
specializētās auditorijās 4-303, 4-304, 4-305, 4-306, 4-409, 4-505, 4-227. Visi datori apvienoti lokālā
tīklā ar piekļuvi Internet, gan pasniedzējiem, gan studējošiem.
TSI ir noslēdzis virkni sadarbības līgumu ar daudzām organizācijām un uzņēmumiem, kuros
paredzēta kopīga materiālo resursu izmantošana. Pamatojoties uz šiem līgumiem, augstskolai ir
radusies iespēja izmantot studiju procesā materiālos un tehniskos resursus.

Institūta bibliotēka centralizēti nodrošina programmu ar mācību un metodisko literatūru.
Programmas nodrošinājums ar mācību literatūru, auditoriju fonds, datornodrošinājums un studiju
laboratorijas sniegts turpmākajās tabulās.
Vispārējs bibliotēkas fondu raksturojums sniegts 8.1.attēlā.
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8.1.att. Bibliotēkas fonda sadalījums

9. ĀRĒJIE SAKARI
9.1. Sadarbība ar darba devējiem
TSI veic regulārus (ikgadējus) Latvijas un, daļēji, Eiropas darba tirgus pētījumus. Pētījuma
pamatmērķi:
1. noskaidrot uzņēmumu nepieciešamību pēc speciālistiem, kurus sagatavo TSI;
2. noskaidrot uzņēmumu vadības viedokli par TSI absolventu sagatavotības līmeni;
3. savākt informāciju darba tirgū par tā attīstības virzieniem, darba devēju vēlmēm un
izteiktajiem aizrādījumiem.

Pētījumi notiek, gan veicot darba devēju anketēšanu, gan analizējot Internetā un publicētajos
izdevumos izvietotos šīs tematikas materiālus, pētījumu rezultāti tiek noformēti ikgadējā pārskatā
veidā.
9.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības
programmas
TSI sadarbojas ar šādām izglītības iestādēm:
•

Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

•

Latvijas Universitāte, Latvija

•

Rīgas Aeronavigācijas institūts, Latvija

•

Latvijas Jūras akadēmija, Latvija

•

Vilnius Technical University, Lietuva

•

Institute of Transport Economics, Norvēģija

•

Politechnica Warszawska, Polija

•

Politechnica Swietokrryska w Kielcach, Polija

•

Ukrainian National Technical University "Kiev Polytechnic Institute", Ukraina

•

Civil Aviation Academy of Kazakhstan, Kazahstāna

•

Moscow State Automotive and Road Institute (Technical Institute), Krievija

•

Toliatti Polytechnic Institute (The Tatischev Volga University), Krievija

•

Nizhny Novgorod Technical University, Krievija

•

Moscow State Academy of Motor and Tractor Mechanical Engineering, Krievija

•

Siberian Aerospace Academy, Krievija

•

Moscow State Technical University after N.E. Bauman, Krievija

•

Baltic State Academy of Fishing Industry Fleet, Krievija

•

The Gagarin Russian State Research Experimental Centre for Cosmonaut Training,

Krievija
Ārvalstu universitātes pilnībā atzinušas TSI iegūto zināšanu augsto kvalitāti, dodot iespēju
mūsu studentiem tieši iekļauties ārvalstu augstskolu studiju programmās.

11. SVID-ANALĪZE
Stiprās puses
• Ir kvalificēts un pieredzējis akadēmiskais personāls,
kas aktīvi veic zinātnisko darbu, publicējas un ir
iesaistīts starptautiskos projektos
• Atjaunojas akadēmiskais personāls, kurā ieplūst
ievērojams skaits gados jaunu pasniedzēju
• Programma sniedz plašas un daudzveidīgas zināšanas
• Programmas absolventi ir konkurētspējīgi darba tirgū
• Ir pašreizējām prasībām atbilstošs datoru parks
• Ievērojami audzis struktūrvienību mājas lapās izvietoto
mācību grāmatu un mācību materiālu daudzums
Iespējas
• Datorsistēmu projektēšanas un programminženierijas
nozare Latvijā turpina attīstīties
• Labas atsauksmes no absolventiem un darba devējiem
par studiju kvalitāti
• Programmas studenti un absolventi ir pieprasīti darba
tirgū
• Ir izdevies mācību procesā iesaistīt gados jaunus
pasniedzējus
• Ir izdevies ievērojami uzlabot infrastruktūru
• Ir izdevies būtiski uzlabot studiju procesa apgādi ar
mācību literatūru svešvalodās

Vājās puses
• Nepietiekama aktivitāte iespiestu mācību
materiālu izdošanā
• Nepietiekama nozares periodika
svešvalodās
• Nav regulāru kontaktu ar darba devējiem
• Starptautiskā sadarbība studentu apmaiņā
ir vāja
• Neregulāra vieslektoru iesaistīšana mācību
procesā
•
•
•
•

Draudi
Reflektantu sagatavotības līmenis
joprojām veicinās augstu atskaitīšanas
procentu
Samazināsies reflektantu interese par
datorzinātnes jomu
Strauji samazināsies vidusskolu beigušo
skaits un līdz ar to arī studēt gribētāju
skaits (demogrāfiskā krīze)
Vidusskolās turpināsies orientācija uz
humanitārajiem priekšmetiem, nevis uz
dabas zinātņu priekšmetiem

12. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Nr.
p./k.
1
1.

Pasākums

Izpildes laiks

2

3

Studiju efektivitātes un kvalitātes celšana

1.1.

Programmas akreditācija

1.2.

Programmas realizācijas pašnovērtējums

katru gadu

1.3.

Izglītības kvalitātes vadības sistēmas ieviešana

no 2004. g.

2.
2.1.

2002. g. un turpmāk

Studiju priekšmetu un programmu pilnveidošana
Monitorings:
• izglītības sistēmai,
• profesiju tirgum,
• darba tirgum.

katru gadu

2.2.

Sadarbība ar darba devējiem, zinātniskām un izglītības iestādēm

pastāvīgi

2.3.

Specializācijas izvēles sistēmas pilnveidošana

pastāvīgi

3.
3.2.

Metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana

3.3.

Moderno tehnisko mācību līdzekļu izmantošanas intensifikācija.

4.

Datortehnikas programmas un aparātu līdzekļu pilnveidošana

Nodrošināšana ar mūsdienu programmas līdzekļiem jaunāko
informatīvo tehnoloģiju studēšanai

katru gadu
pastāvīgi

4.1.

Personālo datoru modernizācija Workstation līmeņa datoru
iegāde un attīstība

4.2.

Augstskolas datortīkla attīstība

pastāvīgi

4.3.

Licencētu programmu sistēmu, programmu līdzekļu iegāde
korporatīvajām informatīvajām tehnoloģijām, pielietojamoprogrammu multimodālajām paketēm

pastāvīgi

5.

Studiju izvēles brīvības un atklātības nodrošinājums

5.1.

Līgumu slēgšana ar ārvalstu augstskolām un to pildīšana mācību
un zinātniskās darbības jautājumos

5.2.

Studiju programmas informatīvā kompleksa sagatavošana,
izplatīšana un attīstīšana

6.
6.1.

6.2.

katru gadu

saskaņā ar līgumiem
pastāvīgi

Kvalifikācijas celšana
Mācību spēku kvalifikācijas celšana:
• stažēšanās,
• piedalīšanās zinātniskajos semināros,
• metodiskais darbs,
• piedalīšanās republikas un starptautiskajos zinātniskajos
un konsaltinga projektos
Vadošo citu augstskolu un organizāciju zinātnieku un speciālistu
uzaicināšana, t.sk. no ārvalstīm

Studiju programmas direktors

1 x 5 gados
katru gadu
katru gadu
katru gadu
saskaņā ar līgumiem

Igors Kabaškins

1. pielikums
Studiju plāns
Studiju programmas nosaukums:
Studiju programmas kods:
Studiju veids:
Studiju ilgums:

Nr
p.k

Kursa nosaukums

Obligātie studiju kursi (A daļa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Telemātika un loģistika pasaules
tirgus globalizācijas apstākļos
Zinātnisko pētījumu metodoloģija
Sistēmas modelēšana
Sistēmu teorija
Multidimensiju statistiskas analīze
Intelektuālās sistēmas

Speciālizācijas (brīvās izvēles) studiju
kursi (B daļa)
1. Skaitliskās metodes
2. Haosa teorija un sinerģētika
3. Pedagoģijas pamati
4. Lielo sistēmu pašorganizācija
5. Informācijas aizsardzība
6. Globālās navigācijas sistēmas
7. Programmatūras konstruēšanas
tehnoloģijas
8. Ekspertsistēmas
9. Risku teorija
10. Optimizācijas teorija
11. Mākslīgie neironu tīkli
12. Lēmumu pieņemšanas metodes
un algoritmi
13. Matemātiskās metodes un modeļi
loģistiskajos pētījumos
14. Transporta ekonomika
15. Transporta loģistika

Telemātika un loģistika
5152
pilna laika
3 gadi, 6 semestri, kredītpunktu skaits - 120

Kredītpunktu skaits
Semestri
Kopā

1

2

3

4

5

6

20

8

6

4

2

-

-

2

2

2
2

2

2
4
4
4
4

2
2

4

6

4

6

-

-

4
4
14

2

2

3

3

2

2

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs (Bloks D)

6

-

2

2

2

-

-

Doktora darba izstrāde (Bloks E)

60

5

5

7

7

18

18

Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferencēs (Bloks C)

20

2
4
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

APSTIPRINĀTS
14.03.2007. TSI Senāta sēdē
(protokols Nr.3 )

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA

TELEMĀTIKA UN LOĢISTIKA
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

RĪGA, 2006

1. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Doktora studiju programmas " Telemātika un loģistika " mērķis ir:
• doktoranta zinātniskās izglītības līmeņa paaugstināšana patstāvīgu pētījumu izpildes, jaunu
rezultātu iegūšanas ceļā un tādas kvalitātes disertācijas darba noformēšana, kas ļauj to
publicēt;
• augstākās kvalitātes speciālistu sagatavošana profesionālai pasniedzēja darbībai virzienā
"Elektrozinātne" augstākās mācību iestādēs, kā arī zinātniski pētnieciskajam darbam
attiecīga profila organizācijās un uzņēmumos zinātniskā līdzstrādnieka (pētnieka) amatos.

Doktora studiju programmas " Telemātika un loģistika " uzdevumi ir:
• jaunāko pētījumu metožu apgūšana transporta zinātnē un to pielietošana praksē;
• patstāvīga radoša zinātniski pētnieciska darba izpilde konkrētajā zināšanu jomā pēc
individuālā studiju plāna;
• padziļināta transporta un satiksmes zinātnes teorētisko disciplīnu apguve;
• promocijas eksāmenu nokārtošana;
• lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja darba pieredzes pamatu apgūšana;
• patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde, iegūstot zinātniski oriģinālus un praksē pārbaudītus
rezultātus;
• zinātnisko rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos
(izdevumos);
• piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās konferencēs, semināros;
• studiju procesa nodrošinājums ar kvalificētiem mācību spēkiem.

2. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĒŠANA
2.1. Doktora studiju programmas struktūra
Studiju programma tiek realizēta Transporta un sakaru institūtā. Studiju programmai ir
inovatīvs starpnozaru raksturs.
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs, inženierzinātņu
maģistra grāds elektrotehnikā vai elektronikā, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē.
Izņēmuma kārtā doktorantūrā var uzņemt arī citu radniecīgu nozaru maģistra grādu vai tam
pielīdzinātu akadēmisko grādu ieguvušos, ja doktorantūras padome pieņem tādu lēmumu.
Iestājpārbaudījumi doktorantūrā notiek profesionālo pārrunu veidā, tās organizē doktorantūras
padome.

Tiek dota iespēja pilna laika un nepilna laika studijām. Nepilna laika studijas no pilna laika
studijām atšķiras tikai ar kalendāro plānu un apmācības ilgumu.
Pilna laika studijas paredzētas - 3 gadi, nepilna laika studijas- 4. gadi.
Piešķiramais zinātniskais grāds – inženierzinātņu doktors.
Pilna laika studiju ilgums un kopējais nepieciešamais kredītpunktu skaits sniegts 2.1.tabulā.
2.1.tabula
Nr.
p.k.

Disciplīnas

Kredīti

Bloks
Kopā

1. kurss

2. kurss

3. kurss

1

Obligātie studiju priekšmeti

A

20

14

6

-

2

Speciālizācijas priekšmeti

B

20

10

10

-

3

Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferencēs

C

14

4

6

4

4

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs

D

6

2

4

-

5

Doktora darba izstrāde

E

60

10

14

36

120

40

40

40

Kopā

Nepilna laika studiju ilgums un kopējais nepieciešamais kredītpunktu skaits sniegts 2.2.tabulā.
2.2.tabula
Nr.
p.k.

Disciplīnas

Bloks

Kopā

1.kurss

Kredīti
2.kurss

3.kurss

4.kurss

1

Obligātie studiju priekšmeti

A

20

12

4

4

-

2

Speciālizācijas priekšmeti

B

20

4

12

4

-

3

Zinātnisko publikāciju un
referātu gatavošana un
piedalīšanās konferencēs

C

14

2

2

6

4

4

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs

D

6

2

2

2

-

5

Doktora darba izstrāde

E

60

10

10

14

26

120

30

30

30

30

Kopā

2.2. Doktora studiju programmas struktūras izmaiņas pašnovērtējuma periodā
Studiju programmas struktūrā būtiskas izmaiņas netika veiktas.
2.3. Doktora studiju programmas salīdzinājums
2.3.1. Salīdzinājums ar Latvijas augstskolu līdzīgām studiju programmām
Informācija sniegta 2.3. tabulā.

2.3. tabula
Studiju programmas
nosaukums

Augstskolas nosaukums
Transporta un sakaru
institūts

Telemātika un loģistika

Sadalījums blokos (%)

Kr.p.
skaits

A

B

C

D

E

20

20

14

6

60

120

15

15

6

6

102

144

24

12

8

(8)

100

144

(http://www.tsi.lv/)

Transports

Rīgas tehniskā universitāte
(http://www.rtu.lv )

Datorzinātņu doktora
studiju programma

Latvijas Universitāte
(http://www.lu.lv )

2.3.2. Salīdzinājums ar Eiropas Savienības un pasaules augstskolu līdzīgām studiju programmām
Informācija par salīdzinātajām studiju programmām sniegta 2.4. tabulā.
2.4. tabula
Augstskolas nosaukums
The Nortwestern University (USA)
The University of British Columbia
(Canada)
The University of Newcastle (Australia)
Ireland National Institute of Transport and
Logistics (Ireland)
The University of Leeds (UK)
The University of Westminster (UK)
Cranfield University (UK)
Chalmers
(Sweden)

University

of

Technologies

Iegūstamais
grāds

Doktora programmu nosaukums

Ph.D
Ph.D

Transportation
Transportation and Logistics

Dr.Sc.
Ph.D

Transportation Planing and Policy
Transport and Logistics

Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.

Transport Planing
Transport Planing and Management
Transportation Management and
Logistics
Management of Transportation

Dr.Sc.

Pamata transporta kursi visu universitāšu programmās ir vieni un tie paši (ar nelielām
variācijām nosaukumos). Dažādu universitāšu programmām ir dažādi apakšvirzieni - atkarībā no
attiecīgās universitātes akadēmiskā personāla specializācijas (un, acīmredzot, arī atkarībā no attiecīgā
reģiona darba tirgus).
Tā, piemēram, Chalmers University of Technologies studiju programmā uzsvars ir likts uz
intelektuālo sistēmu projektēšanu, kas neapšaubāmi ir saistīts ar Zviedrijas darba tirgu.

Salīdzinot TSI studiju programmu ar The University of British Columbia, konstatējam, ka
pēdējā Dr.Sc. programmā ir ietverti 2 varianti: 3 gadu pilna laika un 4 gadu nepilna laika klātienes
programmas. Atšķirībā no TSI The University of British Columbia nav visiem doktorantiem obligāto
teorētisko kursu, ir lielāka elastība - individuāli nosaka katra doktoranta studiju plānu, bet studiju

kursu apguvei jāatbilst 6 mēnešu darbam. Doktoranta vadīšanai var būt nozīmēti vairāki zinātniskie
vadītāji. Doktorantiem jāsagatavo vismaz viens lekciju kurss. Ir skaidri noteiktas Universitātes
tiesības pārtraukt doktoranta studijas, ja netiek izpildīts plāns.
Cranfield University doktorantiem nav obligāto teorētisko kursu, viss tiek virzīts uz
disertācijas izstrādi. Nav arī starpeksāmenu un eksāmena specialitātē. Jāsecina, ka TSI studiju
ietvaros paredz lielāku kontroli. Cranfield University pirms aizstāvēšanas (promocijas) neprasa 5
publikācijas starptautiski atzītos izdevumos, kā tas ir Latvijā. Toties pēc aizstāvēšanas Anglijā tiek
publicēta monogrāfija par disertācijas būtību. Jāatzīst, ka šinī aspektā TSI prasības ir stipri augstākas.
The Nortwestern University doktora studiju programma ir apstiprināta 60 kredītpunktu
apjomā 4 gadiem. Tas ir ievērojami mazāk salīdzinot ar TSI 120 kredītpunktiem. Doktora studijām
nav vispārobligātas programmas, katrs doktorants kopā ar vadītāju plānu sastāda individuāli.
Tuvas pēc sava satura un specializācijas mums ir University of Westminster, The University
of Newcastle, Ireland National Institute of Transport and Logistics un The University of Leeds
programmas. Šajās programmās, tāpat kā TSI programmā, liels uzsvars tiek likts uz sistēmu analīzi
un modelēšanu, uz objektorientētajām sistēmu uzbūves metodēm.
Kopumā jāsecina, ka piedāvātā Transporta un sakaru institūta doktora studiju programma pēc
sava statusa, apjoma un izvēles iespējām pilnībā atbilst Rietumu universitāšu tipiskām doktoru
programmām šajā jomā. Daļēji tas ir saistīts arī ar to, ka visās šajās programmās pamatā tiek
izmantotas vienas un tās pašas mācību grāmatas.
2.4. Doktora studiju programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem
Doktora studiju programma pilnībā atbilsts TSI mērķiem un uzdevumiem, kas noteikti TSI
Satversmē.
2.5. Doktora studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Augstas studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs fakultātes uzdevums, kura
atrisināšana nodrošina TSI absolventu augstu konkurētspēju darba tirgū.
Konceptuāli šī uzdevuma risinājums balstīts uz visu studijas procesa dalībnieku
(administrācijas, mācību spēku un studentu) savstarpējas un reālas ieinteresētības principa realizāciju
šī procesa pilnveidošanā un augstu rezultātu sasniegšanā.
•

Studiju procesa plānošana
Nodarbību saraksta sastādīšanas posmā tiek nodrošināta mācāmo studiju priekšmetu pēctecība

saskaņā ar priekšmetu metodiskajiem plāniem. Šajā studiju procesa plānošanas posmā fakultātes
dekāns kontrolē metodisko plānu un citas mācību metodiskās dokumentācijas atbilstību

apstiprinātajām studiju programmām. Visa metodiskā dokumentācija TSI studējošajiem un
darbiniekiem ir pieejama Internet iekšējā saitā – TSI-Intra (intra.tsi.lv/root/).
•

Kontrole
Studiju procesa kontrolei un tā efektivitātes paaugstināšanai, katra semestra sākumā

studējošajiem, vienlaikus ar nodarbību un eksāmenu sarakstu, tiek izsniegti patstāvīgo darbu grafiki.
Studiju procesa kvalitātes un studiju programmas realizācijas kontrole tiek īstenota nodarbību
apmeklētības, kārtējās sekmības stāvokļa un akadēmisko parādu likvidēšanas, nodarbību satura
atbilstības apstiprinātajiem metodiskajiem plāniem (pēc ierakstiem grupu žurnālos) monitoringa
veidā. Ir paredzēta nodarbību saraksta ievērošanas, semestra studiju plāna un studiju programmas
izpildes kontrole, kā arī nodarbību metodiskā nodrošinājuma kontrole, studentu sekmības pārbaude,
atklāto nodarbību organizēšana. Nepieciešamā informācija par kontroli TSI studējošajiem un
darbiniekiem ir pieejama Internet iekšējā saitā – TSI-Intra (intra.tsi.lv/root/).
1. sadaļā minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta doktorantu ikgadējās atestācijas laikā,
atskaitē Transporta un loģistikas nozares zinātniskajos semināros, kur tiek pieņemts speciāls lēmums
par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai.
•

Lēmumu analīze un pieņemšana
Pamatojoties uz nodarbību kontrolapmeklējumu rezultātu un gala pārbaudījumu komisiju darba

analīzi, studējošo anonīmo aptauju analīzi par apmācības saturu un kvalitāti (anketēšanas veidā),
studiju procesa plānošanu un organizēšanu, tiek atklāti šī procesa panākumi, trūkumi un nepilnības,
ko izmanto studiju satura un apmācības metodikas koriģēšanai, citu augstskolas darbības jomu
uzlabošanai.
Visos studiju procesa plānošanas un realizācijas posmos tiek nodrošināta šī procesa dalībnieku
demokrātiska līdzdalība:
• mācību spēku, mācību palīgpersonāla un studējošo-darbojoties Akadēmiskajā sapulcē;
• mācību spēku – ar katedru, fakultātes Domes, institūta Senāta līdzdalību;
• studējošajiem – ar anketēšanas palīdzību, ar studentu pašpārvaldes studiju komisiju un
Senāta līdzdalību.
Visa studiju procesa kvalitātes līmeņa celšanas pasākumu efektivitāti analizē semestra
(akadēmiskā gada) noslēgumā Senāta Mācību metodiskās komisijas un vadības sēdē. Pamatojoties uz
šo analīzi, tiek izstrādāts konkrēts pasākumu plāns nākamajam akadēmiskajam gadam un tālākajai
perspektīvai.
Studiju programmas efektivitāte un aktualitāte tiek vērtēta ikgadējā studiju programmas
pašnovērtējuma gaitā. Pašnovērtējuma rezultāti tiek apspriesti TSI Senāta Mācību metodiskās
komisijas sēdē un apstiprināti TSI Senātā.

Studiju programmu vadības procesus kontrolē augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēma
(apstiprināta ar 08.01.2004. rīkojumu Nr.01/4-V). Izglītības pakalpojumu izstrādes rokasgrāmatā
aprakstīti studiju programmu izstrādes un apstiprināšanas procesi, to aktualitātes periodiskās
pārbaudes un nepieciešamo izmaiņu veikšanas procesi. Kvalitātes pārvaldības sistēmas procesu
efektivitāte ik gadu tiek pārbaudīta iekšējā audita laikā. Iekšējā audita rezultāti tiek apspriesti vadības,
fakultāšu un katedru sēdēs. Augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēmas detalizēts raksturojums
sniegts Kvalitātes rokasgrāmatā.
Katru semestri tiek veikta studējošo anketēšana, anketās tiek uzdoti jautājumi, kas ietver
institūta zinātnisko, mācību metodisko un saimniecisko darbību. Pēc tam tiek veikta anketēšanas
rezultātu statistiskā apstrāde un pārskata veidošana. Pārskati tiek izmantoti augstskolas visu darbības
jomu uzlabošanai katedru, fakultātes un visas augstskolas līmenī kopumā.
Pedagoģiskā darba iemaņu un pieredzes gūšanai visi studiju programmas doktoranti ir
iesaistīti mācību procesā, lasot atsevišķas lekcijas bakalaura studiju studentiem, vadot laboratorijas un
praktiskos darbus, pārbaudot un vērtējot studiju un eksāmenu darbus.
Ik gadu doktoranti uzstājas ar referātu savā zinātnisko pētījumu tematā TSI zinātniski
praktiskās un mācību metodiskās konferences „Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē” speciālā
sekcijā „Telemātika un loģistika”.

3. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
3.1. Izmantoto vērtēšanas metožu apraksts, izvēles pamatojums:

Studējošo zināšanas tiek vērtētas pēc 10-ballu sistēmas saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes
ministrijas 14.04.1998. rīkojumu Nr. 208 un MK 03.01.2002. noteikumu Nr.2

II.punkta

6.apakšpunktu.
Zināšanu vērtējuma objektivitāti nodrošina šādu pasākumu realizēšana:
•

eksāmenu un ieskaišu rakstiskā veidā un mutvārdos, kombinēšana;

•

ieskaišu novērtējums ar atzīmi;

•

eksperimentālie darbi un projektu aizstāvēšana;

•

studiju darba rezultātu publiska aizstāvēšana (semināri un konferences);

•

ārējo uzņēmumu un organizāciju pārstāvju iekļaušana gala pārbaudījumu komisiju sastāvā.

3.2. Rezultātu analīze
TSI doktora studijas organizē Doktorantūras studiju padome šādā sastāvā: prof. Igors
Kabaškins (priekšsēdētājs), prof. Jevgeņijs Kopitovs, asoc.prof. Aleksandrs Grakovskis, asoc.prof.
Irina Jackiva un asoc.prof. Aleksandrs Medvedevs

TSI doktora studiju programmu sekmīgi absolvējušie doktoranti iegūst tiesības aizstāvēt
promocijas darbu promocijas padomē, iegūstot inženierzinātņu doktora (Dr.sc.inž.) zinātnisko grādu.
Promocijas nosacījumi ir definēti Nolikumā par promocijas kārtību un kritērijiem.
Programma paredz, ka doktorants jau ar pirmo studiju gadu vienlaicīgi ar teorētisko kursu un
praktisko iemaņu apguvi uzsāk promocijas darba izstrādāšanu. Tādējādi pilna laika studijās
promocijas darba izstrādāšana ilgst 3 gadus, nepilna laika studijās - 4 gadus.
Doktorants, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju, ņemot vērā apakšnozares profesora
ieteikumus, izstrādā studiju individuālo plānu.
Studiju nozares programmas apguvi kontrolē doktorantūras padome, programmas direktors,
apakšnozares profesors un darba zinātniskais vadītājs.
Profesors regulāri pārbauda studiju gaitas atbilstību plānam un studiju gada beigās, atbilstoši
TSI doktorantūras izstrādātajām prasībām, sniedz informāciju programmas direktoram.
Par studiju un pētniecības darba rezultātiem doktorants vienu reizi gadā atskaitās Transporta
un loģistikas zinātnes nozares zinātniskajos semināros, konferencēs, kur tiek pieņemts speciāls
lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai. Seminārus un konferences
organizē doktorantūras padome. Pēc doktoranta uzstāšanās un diskusijas doktorantūras padome lemj
par doktoranta studiju sekmēm un studiju turpināšanu.
Galīgo lēmumu par teorētisko kursu apguves apjomu, atbilstību doktora studiju programmas
prasībām un rezultātu kvalitāti pieņem doktorantūras padome, pieaicinot zinātnisko vadītāju.
Doktorantūrai beidzoties, doktorantūras padomes organizētā seminārā tiek izvērtēti un
apspriesti studiju un pētnieciskā darba rezultāti, par ko tiek pieņemts lēmums ar ieteikumu virzīt
darbu uz aizstāvēšanu vai turpināt tā pilnveidošanu.
Pēc doktora studiju pabeigšanas TSI Doktorantūras daļa, vadoties no ierakstiem doktoranta
individuālajā studiju kartē, izsniedz doktorantūras beigšanas apliecību. Obligāts priekšnoteikums
apliecības izsniegšanai ir pozitīvs vērtējums par promocijas darba izstrādes pabeigšanu.
Lai pielaistu pie promocijas darba aizstāvēšanas, doktorantam jānokārto promocijas eksāmeni
apakšnozarē un svešvalodā.
Promocijas eksāmens apakšnozarē ir integrēts doktora studiju nobeiguma posms. Promocijas
eksāmena programmu apakšnozarē izstrādā doktorantūras padome.
Promocijas eksāmena programmu svešvalodā izstrādā TSI lingvistikas katedra.
Promocijas eksāmenu apakšnozarē pieņem doktorantūras studiju padomes izveidotā
eksāmenu komisija, kuru apstiprina ar Rektora rīkojumu. Tās sastāvā ietilpst 3-5 apakšnozares
speciālisti.
Eksāmeni TSI doktorantūrā notiek mutvārdos pie habilitācijas padomes priekšsēdētāja
apstiprinātas komisijas, kuras sastāvā ir jābūt trim zinātņu doktoriem.

Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baļļu sistēmā vai ieskaite.
Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.

Studiju programmas apguves galvenie pārbaudes veidi ir eksāmeni un diferencētas ieskaites –
rakstiskā vai mutiskā veidā pēc studiju priekšmeta apguves. Pārbaudes veidu nosaka saskaņā ar
studiju programmu. Zināšanu pārbaudes veida (rakstiskā, mutiskā) izvēle ir atkarīga no apmācāmā
studiju priekšmeta specifikas un docētāja individuālās pieejas studējošā zināšanu vērtēšanai. Lielākā
zināšanu kontroles daļa notiek rakstiskā veidā. Zināšanu pārbaudi realizē docētājs, kas vada
nodarbību, bet pēc augstākstāvošu amatpersonu norīkojuma, pārbaudē var iesaistīt katedras vadītāju
un citus katedras docētājus. Ar konkrētā studiju priekšmeta apjomu, prasībām, zināšanu pārbaudes
veidiem un formām docētājs studējošo iepazīstina pirmajā nodarbībā.
Studiju programmas katrā priekšmetā paredzēta pārbaude, kas tiek realizēta semestra laikā, t.i.
kontroldarbi, patstāvīgie darbi, eksperimentālie darbi un citi darbi. Tekošās pārbaudes apjomu nosaka
atbilstoši studiju programmas konkrētajam studiju priekšmetam. Darbu nodošanas termiņus nosaka
semestra studiju plāna grafiks, atbilstoši studiju programmas apguves gadam.
Gala vērtējums programmas atsevišķos studiju priekšmetos tiek noteikts pēc tekošās kontroles
rezultātiem,

studējošā

aktivitātes

lekciju

laikā,

semināros,

praktiskajās

nodarbībās

un

ieskaites/eksāmena vērtējuma.
Studējošā attieksme attiecībā uz apgūstamajiem studiju priekšmetiem tiek novērtēta katru
semestri, veicot anonīmu anketēšanu par apmācības kvalitāti. Anketas jautājumi sniedz iespēju
novērtēt sekojošus aspektus: lekciju pieejamību un saturu, docētāju kompetenci un personīgās
īpašības, prasību līmeni, iespēju apmeklēt konsultācijas ārpus mācību laika utt.
Gala rezultāti tiek apspriesti attiecīgo katedru sēdēs, metodiskās un administratīvās
sanāksmēs. Pēc to apspriešanas, tiek izstrādāti pasākumi, kas vērsti uz apmācības procesa
pilnveidošanu.
Mūsdienās apgūtās programmas visi gala pārbaudījumu līmeņi tiek vērtēti pēc 10 ballu
vērtējuma sistēmas, zemākais pozitīvais vērtējums ir “4 (gandrīz viduvēji)”.
Studējošo sekmība tiek regulāri analizēta un apspriesta sanāksmēs, metodiskajās konferencēs,
utt.

4. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
4.1. Izmantotās studiju metodes un formas
Studiju programmā tiek izmantotas apmācības metodes – lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, eksperimentālie darbi, „prāta vētra”, individuālais un grupu darbs.

Doktorantiem nodrošināta palīdzība mācībās konsultāciju veidā. Katram docētājam obligāti ir
ieplānotas - ne mazāk, kā 2 konsultāciju stundas nedēļā, šīs konsultācijas ir iekļautas elektroniskajā
nodarbību sarakstā un ir pieejamas studējošajiem.
Augstskolā izstrādāta un ieviesta 2-līmeņu studiju apmaksas sistēmu, kura stimulē studējošos
nokārtot sesiju savlaicīgi. Labākajiem studējošajiem tiek piešķirtas studiju maksas atlaides vai
bezmaksas studiju vietas. Lai paaugstinātu studējošu motivāciju, tiek izmantotas arī tikšanās ar darba
devējiem un absolventiem.

4.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Visi vadošie augstskolas docētāji, kuri intensīvi piedalās zinātniskajos pētījumos, plaši
pielieto iegūtos zinātniskos rezultātus studiju procesā: gatavojoties lekcijām, izstrādājot kursa darbu
un gala pārbaudījuma darbu tematiku. Laboratorijas iekārtas un programmatūra, kas iegādāta
zinātnisko pētījumu vajadzībām, pēc projektu beigām tiek nodotas mācību laboratorijām. TSI
izveidota speciāla lietojumprogrammas līdzekļu laboratorija, individuālam darbam projektos.
Laboratorijas iespējas aktīvi izmanto studējošie kvalifikācijas darba izstrādē, kā arī tā tiek izmantota
augstskolas maģistrantu un doktorantu vajadzībām. Visos zinātniskajos projektos piedalās doktoranti.
Doktorantu zinātniskie darbi regulāri tiek publicēti atsevišķā rakstu krājumā, daļa no
doktorantu rakstu krājumiem tiek izdoti kopīgi ar ārvalstu partneraugstskolām.
Institūts aktīvi piedalās starptautiskos un nacionālos zinātniskajos projektos. No tiem:
•

12 Eiropas attīstības projekti;

•

4 Latvijas nacionālie projekti;

•

4 Rīgas pilsētas projekti.

4.2.1. Zinātnisko konferenču organizēšana
TSI katru gadu uz savas bāzes organizē daudz zinātniskās un mācību metodiskās konferences,
no kurām, galvenās ir sekojošas:
Ikgadējās starptautiskās konferences:
1. International

Conference

“Reliability

and

Statistics

in

Transportation

and

Communication”. 2000-2006, TSI, Riga, Latvia;
2. Conference “Research and Technology – Step into the Future”. 2002-2006. TSI, Riga,
Latvia;
3. International Conference „TransBaltica”. 2000-2006, TSI, Riga, Latvia;
4. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu
izglītības problēmas” 2004.-2005. TSI, Rīga, Latvija.

Starptautiskās konferences:
5.

The International Symposium on Stochastic Models in Reliability, Safety, Security and
Logistics (SMRSSL'05). 16-18 February 2005, Beer Sheva, Israel;

6. The International Conference „Innovative Vocational Education and Training in the
Transport Area- IVETTA”. 25 February 2005, TSI, Riga, Latvia;
Institūta darbinieki aktīvi piedalās starptautiskās konferencēs Latvijā un ārzemēs.
4.2.3. Piedalīšanās starptautisko komisiju darbā
TSI zinātnieki piedalās dažādu starptautisku komiteju darbā:
Igors Kabaškins – Eiropas sadarbības komisija zinātnisko un pielietojamo tehnisko pētījumu
jomā – Transporta tehniskās komitejas loceklis (Member of the COST (European Co-operation in the
Field of Scientific and Technical Research) Technical Committee on Transport);
Jevgeņijs Kopitovs un Igors Kabaškins – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
un Eiropas Transporta ministru Komisijas Apvienotās transporta zinātniskās komitejas locekļi
(Members of Joint OECD/ECMT Transport Research Committee. OECD – Organisation for
Economic Co-operation and Development, ECMT – European Commission for Ministers of
Transport).
4.2.4. Zinātniski tehnisko žurnālu izdošana
TSI izdod starptautiski citējamos žurnālus:
1. Transport and
Telecommunication

ISSN 1407-6160

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia

2. Computer Modelling
and New Technologies
3. Journal of Air
Transportation

ISSN 1407-5806

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia
TTI, Latvia
University of Nebraska at Omaha, USA

ISSN 1544-6980

Jaunajiem pētniekiem tiek izdots žurnāls:
1. Research and
ISSN 1691-2853
Technology – Step into
the Future

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia

5. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
5.1. Doktora studiju programmas atbilstība augstākās izglītības standartam
Programma sniedz iespēju pilna laika studijām un nepilna laika studijām. Nepilna laika
studijas atšķiras no pilna laika studijām tikai ar kalendāro plānu.

Kopējais studiju ilgums ir:
-

3 gadi – pilna laika studijas;

-

4 gadi – nepilna laika studijas.

Doktora zinātnisko grādu piešķir par promocijas darbu - sevišķi nozīmīgu, oriģinālu,
patstāvīgi veiktu zinātniskās kvalifikācijas darbu, kas vērtējams kā būtisks ieguldījums transporta un
loģistikas zinātnes attīstībā.
Promocijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību nosaka LR Ministru kabineta noteikumi
Nr. 1001, izdoti 27.12.2005., Rīgā.

6. STUDĒJOŠIE
6.1. Studējošo un absolventu skaits
6.1.1. Studējošo skaits
Studējošo skaita dinamika sniegta 6.1.attēlā.
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6.1.att. Doktorantu skaits
6.1.2.Disertāciju aizstāvēšanas saraksts
N

Vārds, uzvārds

1.

Vasilijs
Demidovs

Tēma latviešu un
Zin.
angļu valodā
vadītājs
„Dzelzceļa
transporta Dr.habil.sc.ing.,
lēmumatbalsta
sistēmu profesors
informatīvās
nodrošināšanas J.Kopitovs
modeļu izstrāde”
„Development of models of the
dataware of decision support
systems at the railway”.

Aizstāv.
datums
20.06.
2006.

Diploma Nr.
Sērija D
Nr.0001

2.

Jeļena Fiošina
(Afanasjeva)

3.

Andrejs
Romānovs

„Transporta loģistisko procesu
modeļu novērtēšana, balstoties uz
statistikas
intensīvajām
datormetodēm”.
„The Estimation of Transport
Logistic Processes Models on the
Base of Intensive Computer
Methods of Statistics”.
„Daudzkritēriju analīzes metožu
pielietošana tūrisma informācijas
sistēmas izstrādāšanā”.
„Application of multi-criteria
analysis methods to the tourist
information
system
development”.

Dr.habil.sc.ing.,
profesors
A.Andronovs

04.07.
2006.

Sērija D
Nr.0002

Dr.habil.sc.ing.,
profesors
J.Merkurjevs

19.12.
2006.

Sērija D Nr.
0003

6.2. Studējošo aptaujas un to analīze
Programmas realizācijas procesā, katra semestra beigās, tiek īstenota pastāvīga studējošo
aptauja (anketēšana). Aptaujas rezultātus apkopo un izvērtē TSI Stratēģiskās attīstības daļā. Aptaujas
rezultātus izskata Mācību metodiskajā komisijā (MMK) un Senātā. Ar aptaujas rezultātiem
Stratēģiskā attīstības daļa iepazīstina TSI administrāciju, studiju programmu direktorus.
Studiju programmu studējošie vērtē pozitīvi. Vidējā nodarbību apmeklētība ir 75,8%.
Raksturojot savu viedokli par studijām TSI, 53% aptaujāto atzīmējuši, ka tas mainījies uz labo pusi,
47% - ka tas palicis nemainīgs..
Īpaši tiek atzīmēts augstais apmācības līmenis un pasniedzēju kvalifikācija. Galvenās
piezīmes un neapmierinātība izteikta saistībā ar bibliotēkas studiju fonda lietošanas nosacījumiem.
6.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju procesu vadībā tiek veikta sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi.
Deleģētie studējošie pārstāv savas intereses un vēlmes augstskolas Senātā un fakultāšu domēs,
Satversmes sapulcē.
Tiešu studējošo pašpārvaldes kuratora darbu veic Mācību prorektors.
Katru semestri, pēc studējošo anketēšanas rezultātiem, tiek veiktas aptaujas, kurās ņem vērā
studiju procesa pilnveidošanā.

7. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ
PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
7.1. Doktora studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
Programmas nodrošinājumu īsteno 14 docētāju liels akadēmiskais personāls, viena no tām ir
sieviete. Visi docētāji, izņemot vienu, TSI strādā pastāvīgi. Habilitētā doktora un doktora grāds ir

piešķirts visiem 14 cilvēkiem. 5 mācību spēkiem (35 %) ir profesora, 4 – asociētā profesora (29 %)
zinātniskais nosaukums, 5 mācību spēki (36 %) ir docenti.

27%
Doktori
Hab.doktori
73%
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7.2.att. Akadēmiskā personāla akadēmiskā kvalifikācija

Liela daļa docētāju īsteno aktīvu zinātniski pētniecisko darbību, piedalās zinātniskajos
projektos, publicē darbus zinātniskajos žurnālos, uzstājas ar ziņojumiem konferencēs.

7.2. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem
sešiem gadiem
Atbildīgais par docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu – Mācību prorektors, kurš uz gala
pārbaudījumu rezultātu pamata izstrādā TSI docētāju kvalifikācijas paaugstināšanas plānu
nākamajam akadēmiskajam gadam.
Plaši pielietota kvalifikācijas paaugstināšanas forma ir atbalsts Institūta docētājiem, finansiāli
atbalstot viņu līdzdalību starptautiskās konferencēs ar ziņojumiem.
Nozīmīga kvalifikācijas paaugstināšanas sastāvdaļa ir piedalīšanās starptautiskos projektos.
TSI darbojas akadēmiska personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns. Visi docētāji iziet
ikgadēju atestāciju.

8. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS
Programmas finansēšanas avoti ir:
-

TSI studējošo studijas maksa;

-

sponsoru maksājumi, kā arī to organizāciju investīcijas, kuras ieinteresētas speciālistu
sagatavošanā;

-

granti par starptautiskajiem pētnieciskajiem projektiem, kuros piedalās TSI darbinieki;

-

LZP granti.

Studiju programmas realizēšana tiek īstenota Transporta un sakaru institūtā, ēkas auditorijās
Lomonosova ielā 1, 4. korpusā, Rīgā. Lekcijas notiek plūsmās, lekciju auditorijās 4-I (192 m2, 150
vietas), 4-II (276 m2, 200 vietas), 4-III (193 m2, 150 vietas) un 4-130 (441 m2, 240 vietas), praktiskās
nodarbības un semināri – 4. korpusa auditorijās (kopējā platība 2290,5 m2, 1654 vietas), katrā
auditorijā vietas ir 20-30 cilvēkiem.
Nodarbības programmēšanā un kursos, kur nepieciešams izmantot datorus, notiek
specializētās auditorijās 4-303, 4-304, 4-305, 4-306, 4-409, 4-505, 4-227. Visi datori apvienoti lokālā
tīklā ar piekļuvi Internet, gan pasniedzējiem, gan studējošiem.
TSI ir noslēdzis virkni sadarbības līgumu ar daudzām organizācijām un uzņēmumiem, kuros
paredzēta kopīga materiālo resursu izmantošana. Pamatojoties uz šiem līgumiem, augstskolai ir
radusies iespēja izmantot studiju procesā materiālos un tehniskos resursus.
Institūta bibliotēka centralizēti nodrošina programmu ar mācību un metodisko literatūru.
Programmas nodrošinājums ar mācību literatūru, auditoriju fonds, datornodrošinājums un studiju
laboratorijas sniegts turpmākajās tabulās.
Vispārējs bibliotēkas fondu raksturojums sniegts 8.1.attēlā.
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9. ĀRĒJIE SAKARI
9.1. Sadarbība ar darba devējiem
TSI veic regulārus (ikgadējus) Latvijas un, daļēji, Eiropas darba tirgus pētījumus. Pētījuma
pamatmērķi:
1. noskaidrot uzņēmumu nepieciešamību pēc speciālistiem, kurus sagatavo TSI;
2. noskaidrot uzņēmumu vadības viedokli par TSI absolventu sagatavotības līmeni;
3. savākt informāciju darba tirgū par tā attīstības virzieniem, darba devēju vēlmēm un
izteiktajiem aizrādījumiem.
Pētījumi notiek, gan veicot darba devēju anketēšanu, gan analizējot Internetā un publicētajos
izdevumos izvietotos šīs tematikas materiālus, pētījumu rezultāti tiek noformēti ikgadējā pārskatā
veidā.
9.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības
programmas
TSI sadarbojas ar šādām izglītības iestādēm:
•

Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

•

Latvijas Universitāte, Latvija

•

Rīgas Aeronavigācijas institūts, Latvija

•

Latvijas Jūras akadēmija, Latvija

•

Vilnius Technical University, Lietuva

•

Institute of Transport Economics, Norvēģija

•

Politechnica Warszawska, Polija

•

Politechnica Swietokrryska w Kielcach, Polija

•

Ukrainian National Technical University "Kiev Polytechnic Institute", Ukraina

•

Civil Aviation Academy of Kazakhstan, Kazahstāna

•

Moscow State Automotive and Road Institute (Technical Institute), Krievija

•

Toliatti Polytechnic Institute (The Tatischev Volga University), Krievija

•

Nizhny Novgorod Technical University, Krievija

•

Moscow State Academy of Motor and Tractor Mechanical Engineering, Krievija

•

Siberian Aerospace Academy, Krievija

•

Moscow State Technical University after N.E. Bauman, Krievija

•

Baltic State Academy of Fishing Industry Fleet, Krievija

•

The Gagarin Russian State Research Experimental Centre for Cosmonaut Training,

Krievija
Ārvalstu universitātes pilnībā atzinušas TSI iegūto zināšanu augsto kvalitāti, dodot iespēju
mūsu studentiem tieši iekļauties ārvalstu augstskolu studiju programmās.

11. SVID-ANALĪZE
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

• Ir kvalificēts un pieredzējis akadēmiskais
personāls, kas aktīvi veic zinātnisko darbu,
publicējas un ir iesaistīts starptautiskos projektos
• Atjaunojas akadēmiskais personāls, kurā ieplūst
ievērojams skaits gados jaunu pasniedzēju
• Programma sniedz plašas un daudzveidīgas
zināšanas
• Programmas absolventi ir konkurētspējīgi darba
tirgū
• Ir pašreizējām prasībām atbilstošs datoru parks
• Ievērojami audzis TSI mājas lapā izvietoto
mācību materiālu daudzums
IESPĒJAS

• Nepietiekama aktivitāte iespiestu
mācību materiālu izdošanā
• Nepietiekama nozares periodika
svešvalodās
• Nav regulāru kontaktu ar darba
devējiem
• Starptautiskā sadarbība studentu
apmaiņā ir vāja
• Neregulāra vieslektoru iesaistīšana
mācību procesā

• Datorsistēmu projektēšanas un
programminženierijas nozare Latvijā turpina
attīstīties
• Labas atsauksmes no absolventiem un darba
devējiem par studiju kvalitāti
• Programmas studenti un absolventi ir pieprasīti
darba tirgū
• Ir izdevies mācību procesā iesaistīt gados jaunus
pasniedzējus
• Ir izdevies ievērojami uzlabot infrastruktūru
• Ir izdevies būtiski uzlabot studiju procesa apgādi
ar mācību literatūru svešvalodās

• Reflektantu sagatavotības līmenis
joprojām veicinās augstu atskaitīšanas
procentu
• Samazināsies reflektantu interese par
datorzinātnes jomu
• Strauji samazināsies vidusskolu beigušo
skaits un līdz ar to arī studēt gribētāju
skaits (demogrāfiskā krīze)
• Vidusskolās turpināsies orientācija uz
humanitārajiem priekšmetiem, nevis uz
dabaszinātņu priekšmetiem

DRAUDI

12. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Nr.
p./k.
1
1.

Pasākums

Izpildes laiks

2

3

Studiju efektivitātes un kvalitātes celšana

1.1.

Programmas akreditācija

1.2.

Programmas realizācijas pašnovērtējums

katru gadu

1.3.

Izglītības kvalitātes vadības sistēmas ieviešana

no 2004. g.

2.
2.1.

2002. g. un turpmāk

Studiju priekšmetu un programmu pilnveidošana
Monitorings:
• izglītības sistēmai,
• profesiju tirgum,
• darba tirgum.

katru gadu

2.2.

Sadarbība ar darba devējiem, zinātniskām un izglītības iestādēm

pastāvīgi

2.3.

Specializācijas izvēles sistēmas pilnveidošana

pastāvīgi

3.
3.2.

Metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana

3.3.

Moderno tehnisko mācību līdzekļu izmantošanas intensifikācija.

4.

Datortehnikas programmas un aparātu līdzekļu pilnveidošana

Nodrošināšana ar mūsdienu programmas līdzekļiem jaunāko
informatīvo tehnoloģiju studēšanai

katru gadu
pastāvīgi

4.1.

Personālo datoru modernizācija Workstation līmeņa datoru
iegāde un attīstība

4.2.

Augstskolas datortīkla attīstība

pastāvīgi

4.3.

Licencētu programmu sistēmu, programmu līdzekļu iegāde
korporatīvajām informatīvajām tehnoloģijām, pielietojamoprogrammu multimodālajām paketēm

pastāvīgi

5.

Studiju izvēles brīvības un atklātības nodrošinājums

5.1.

Līgumu slēgšana ar ārvalstu augstskolām un to pildīšana mācību
un zinātniskās darbības jautājumos

5.2.

Studiju programmas informatīvā kompleksa sagatavošana,
izplatīšana un attīstīšana

6.
6.1.

6.2.

katru gadu

saskaņā ar līgumiem
pastāvīgi

Kvalifikācijas celšana
Mācību spēku kvalifikācijas celšana:
• stažēšanās,
• piedalīšanās zinātniskajos semināros,
• metodiskais darbs,
• piedalīšanās republikas un starptautiskajos zinātniskajos
un konsaltinga projektos
Vadošo citu augstskolu un organizāciju zinātnieku un speciālistu
uzaicināšana, t.sk. no ārvalstīm

Studiju programmas direktors

1 x 5 gados
katru gadu
katru gadu
katru gadu
saskaņā ar līgumiem

Igors Kabaškins

1. pielikums
Studiju plāns
Studiju programmas nosaukums:
Studiju programmas kods:
Studiju veids:
Studiju ilgums:
Nr
p.k

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Telemātika un loģistika
5152
pilna laika
3 gadi, 6 semestri, kredītpunktu skaits - 120
Kredītpunktu skaits

Kursa nosaukums
Kopā
Obligātie studiju kursi (A daļa)
Telemātika un loģistika pasaules tirgus
globalizācijas apstākļos
Zinātnisko pētījumu metodoloģija
Sistēmu modelēšana
Sistēmu teorija
Multidimensiju statistikas analīze
Matemātiskās metodes un modeļi
loģistiskajos pētījumos

Speciālizācijas (brīvās izvēles) studiju
kursi (B daļa)
1. Transporta loģistika
2. Skaitliskās metodes
3. Augstskolas pedagoģija
4. Intelektālās sistēmas
5. Informācijas sistēmas transportā
6. Globālās navigācijas sistēmas
7. Programmatūras konstruēšanas
tehnoloģijas
8. Lēmumu pieņemšanas metodes un
algoritmi
9. Risku teorija
10. Optimizācijas teorija
11. Informācijas kriptogrāfiskā aizsardzība
12. Eksperimentu plānošana
13. Transporta ekonomika
14. Mākslīgie neironu tīkli
15. Biznesa processu modelēšana
16. Zinātniskais seminars

20

1
8

2
2
4
4
4
4

5
-

6
-

2
2
4
2

2
2

2
2

2

8

4

4

4

-

-

4
4
4
4
4
4
4
4
14

2

2

2

4

2

2

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs (Bloks D)

6

-

2

2

2

-

-

Doktora darba izstrāde (Bloks E)

60

2

6

8

8

18

18

20

20

20

20

20

20

Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferencēs (Bloks C)

Kopā gadā – 120, t.sk.:

20

2
6

Semestri
3
4
4
2

4
4
4
4
4
4
4
4

Studiju plāns
Studiju programmas nosaukums:
Studiju programmas kods:
Studiju veids:
Studiju ilgums:

Telemātika un loģistika
5152
nepilna laika
4 gadi, 8 semestri, kredītpunktu skaits - 120
Kredītpunktu skaits

Nr
p.k

1.
2.

Kursa nosaukums

Obligātie studiju kursi (A daļa)
Telemātika un loģistika pasaules
tirgus globalizācijas apstākļos
Zinātnisko pētījumu metodoloģija

Kopā

1

2

3

Semestri
4
5

20
2

6
2

6

4

2

2

2

2

2

Sistēmu modelēšana

4

4.

Sistēmu teorija

4

2

2

5.

Multidimensiju statistikas analīze

4

2

2

6.

Matemātiskās metodes un modeļi
loģistiskajos pētījumos

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

20

7

8

2

3.

Speciālizācijas (brīvās izvēles) studiju
kursi (B daļa)

6

4

4

4

4

4

4

Transporta loģistika
Skaitliskās metodes
Augstskolas pedagoģija
Intelektālās sistēmas
Informācijas sistēmas transportā
Globālās navigācijas sistēmas
Programmatūras konstruēšanas
tehnoloģijas
Lēmumu pieņemšanas metodes un
algoritmi
Risku teorija
Optimizācijas teorija
Informācijas kriptogrāfiskā
aizsardzība
Eksperimentu plānošana
Transporta ekonomika
Mākslīgie neironu tīkli
Biznesa processu modelēšana
Zinātniskais seminārs

4
4
4
4
4
4
4

Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferencēs (Bloks C)

14

2

2

2

2

2

4

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs (Bloks D)

6

1

1

1

1

1

1

Doktora darba izstrāde (Bloks E)

60

2

2

4

6

6

10

15

15

Kopā gadā – 120, t.sk.:

120

15

15

15

15

15

15

15

15

4
4
4
4
4
4
4
4
4

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

APSTIPRINĀTS
20.01.2008.. TSI Senāta sēdē
(protokols Nr.1 )

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA

TELEMĀTIKA UN LOĢISTIKA
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

RĪGA, 2007

1. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Doktora studiju programmas " Telemātika un loģistika " mērķis ir:
• doktoranta zinātniskās izglītības līmeņa paaugstināšana patstāvīgu pētījumu izpildes, jaunu
rezultātu iegūšanas ceļā un tādas kvalitātes disertācijas darba noformēšana, kas ļauj to
publicēt;
• augstākās kvalitātes speciālistu sagatavošana profesionālai pasniedzēja darbībai virzienā
"Elektrozinātne" augstākās mācību iestādēs, kā arī zinātniski pētnieciskajam darbam
attiecīga profila organizācijās un uzņēmumos zinātniskā līdzstrādnieka (pētnieka) amatos.

Doktora studiju programmas " Telemātika un loģistika " uzdevumi ir:
• jaunāko pētījumu metožu apgūšana transporta zinātnē un to pielietošana praksē;
• patstāvīga radoša zinātniski pētnieciska darba izpilde konkrētajā zināšanu jomā pēc
individuālā studiju plāna;
• padziļināta transporta un satiksmes zinātnes teorētisko disciplīnu apguve;
• promocijas eksāmenu nokārtošana;
• lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja darba pieredzes pamatu apgūšana;
• patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde, iegūstot zinātniski oriģinālus un praksē pārbaudītus
rezultātus;
• zinātnisko rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos
(izdevumos);
• piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās konferencēs, semināros;
• studiju procesa nodrošinājums ar kvalificētiem mācību spēkiem.

2. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĒŠANA
2.1. Doktora studiju programmas struktūra
Studiju programma tiek realizēta Transporta un sakaru institūtā. Studiju programmai ir
inovatīvs starpnozaru raksturs.
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs, inženierzinātņu
maģistra grāds elektrotehnikā vai elektronikā, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē.
Izņēmuma kārtā doktorantūrā var uzņemt arī citu radniecīgu nozaru maģistra grādu vai tam
pielīdzinātu akadēmisko grādu ieguvušos, ja doktorantūras padome pieņem tādu lēmumu.
Iestājpārbaudījumi doktorantūrā notiek profesionālo pārrunu veidā, tās organizē doktorantūras
padome.

Tiek dota iespēja pilna laika un nepilna laika studijām. Nepilna laika studijas no pilna laika
studijām atšķiras tikai ar kalendāro plānu un apmācības ilgumu.
Pilna laika studijas paredzētas - 3 gadi, nepilna laika studijas- 4.gadi.
Piešķiramais zinātniskais grāds – inženierzinātņu doktors.
Studiju programma satur obligātos studiju priekšmetus un izvēlētā virziena studiju priekšmetus.
Informācija sniegta 2.1. tabulā.
2.1.tabula
Grupu nosaukums
Obligātie studiju priekšmeti (A daļa)
Specializācijas (brīvās izvēles) studiju priekšmeti
(B daļa)
Zinātnisko publikāciju un referātu gatavošana un
piedalīšanās konferencēs (C daļa)
Pedagoģiskais un mācību metodiskais darbs (D daļa)
Doktora darba izstrāde (E daļa)
KOPĀ:

Kredītpunktu skaits
Apjoms ECTS
%
kredītpunktos
30
16.66

Apjoms LR
kredītpunktos
20
20

30

16.66

14

21

11.68

6
60
120

9
90
180

5
50
100

Specializācijas izvēles priekšmeti tiek pieskaitīti pie ierobežotas izvēles priekšmetiem, jo to
izvēli no piedāvātā priekšmetu klāsta nosaka doktoranta zinātniskais vadītājs, vadoties no virziena,
kādā zinātnisko darbu veic doktorants. Katra doktoranta individuāli veicamos darbus nosaka
individuālais plāns. Šī plāna obligāta sastāvdaļa ir pedagoģiskais darbs, kā arī zinātnisko publikāciju /
referātu gatavošana un piedalīšanās starptautiskās konferencēs.
2.2. Doktora studiju programmas struktūras izmaiņas pašnovērtējuma periodā
Studiju programmas struktūrā būtiskas izmaiņas netika veiktas.
2.3. Doktora studiju programmas salīdzinājums
2.3.1. Salīdzinājums ar Latvijas augstskolu līdzīgām studiju programmām
Informācija sniegta 2.2. tabulā.
2.2. tabula
Augstskolas nosaukums
Transporta un sakaru
institūts

Studiju programmas
nosaukums
Telemātika un loģistika

Sadalījums blokos (%)

Kr.p.
skaits

A

B

C

D

E

20

20

14

6

60

120

15

15

6

6

102

144

24

12

8

(8)

100

144

(http://www.tsi.lv/)

Rīgas tehniskā universitāte

Transports

(http://www.rtu.lv )

Latvijas Universitāte
(http://www.lu.lv )

Datorzinātņu doktora
studiju programma

2.3.2. Salīdzinājums ar Eiropas Savienības un pasaules augstskolu līdzīgām studiju programmām
Informācija par salīdzinātajām studiju programmām sniegta 2.3. tabulā.
2.3. tabula
Augstskolas nosaukums
The Nortwestern University (USA)
The University of British Columbia
(Canada)
The University of Newcastle (Australia)
Ireland National Institute of Transport and
Logistics (Ireland)
The University of Leeds (UK)
The University of Westminster (UK)
Cranfield University (UK)
Chalmers
(Sweden)

University

of

Technologies

Iegūstamais
grāds

Doktora programmu nosaukums

Ph.D
Ph.D

Transportation
Transportation and Logistics

Dr.Sc.
Ph.D

Transportation Planing and Policy
Transport and Logistics

Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.

Transport Planing
Transport Planing and Management
Transportation Management and
Logistics
Management of Transportation

Dr.Sc.

Pamata transporta kursi visu universitāšu programmās ir vieni un tie paši (ar nelielām
variācijām nosaukumos). Dažādu universitāšu programmām ir dažādi apakšvirzieni - atkarībā no
attiecīgās universitātes akadēmiskā personāla specializācijas (un, acīmredzot, arī atkarībā no attiecīgā
reģiona darba tirgus).
Tā, piemēram, Chalmers University of Technologies studiju programmā uzsvars ir likts uz
intelektuālo sistēmu projektēšanu, kas neapšaubāmi ir saistīts ar Zviedrijas darba tirgu.
Salīdzinot TSI studiju programmu ar The University of British Columbia, konstatējam, ka
pēdējā Dr.Sc. programmā ir ietverti 2 varianti: 3 gadu pilna laika un 4 gadu nepilna laika klātienes
programmas. Atšķirībā no TSI The University of British Columbia nav visiem doktorantiem obligāto
teorētisko kursu, ir lielāka elastība - individuāli nosaka katra doktoranta studiju plānu, bet studiju
kursu apguvei jāatbilst 6 mēnešu darbam. Doktoranta vadīšanai var būt nozīmēti vairāki zinātniskie
vadītāji. Doktorantiem jāsagatavo vismaz viens lekciju kurss. Ir skaidri noteiktas Universitātes
tiesības pārtraukt doktoranta studijas, ja netiek izpildīts plāns.
Cranfield University doktorantiem nav obligāto teorētisko kursu, viss tiek virzīts uz
disertācijas izstrādi. Nav arī starpeksāmenu un eksāmena specialitātē. Jāsecina, ka TSI studiju
ietvaros paredz lielāku kontroli. Cranfield University pirms aizstāvēšanas (promocijas) neprasa 5
publikācijas starptautiski atzītos izdevumos, kā tas ir Latvijā. Toties pēc aizstāvēšanas Anglijā tiek
publicēta monogrāfija par disertācijas būtību. Jāatzīst, ka šinī aspektā TSI prasības ir stipri augstākas.

The Nortwestern University doktora studiju programma ir apstiprināta 60 kredītpunktu
apjomā 4 gadiem. Tas ir ievērojami mazāk salīdzinot ar TSI 120 kredītpunktiem. Doktora studijām
nav vispārobligātas programmas, katrs doktorants kopā ar vadītāju plānu sastāda individuāli.
Tuvas pēc sava satura un specializācijas mums ir University of Westminster, The University
of Newcastle, Ireland National Institute of Transport and Logistics un The University of Leeds
programmas. Šajās programmās, tāpat kā TSI programmā, liels uzsvars tiek likts uz sistēmu analīzi
un modelēšanu, uz objektorientētajām sistēmu uzbūves metodēm.
Kopumā jāsecina, ka piedāvātā Transporta un sakaru institūta doktora studiju programma pēc
sava statusa, apjoma un izvēles iespējām pilnībā atbilst Rietumu universitāšu tipiskām doktoru
programmām šajā jomā. Daļēji tas ir saistīts arī ar to, ka visās šajās programmās pamatā tiek
izmantotas vienas un tās pašas mācību grāmatas.

2.4. Doktora studiju programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem
Doktora studiju programma pilnībā atbilsts TSI mērķiem un uzdevumiem, kas noteikti TSI
Satversmē.
2.5. Doktora studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Augstas studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs fakultātes uzdevums, kura
atrisināšana nodrošina TSI absolventu augstu konkurētspēju darba tirgū.
Konceptuāli šī uzdevuma risinājums balstīts uz visu studijas procesa dalībnieku
(administrācijas, mācību spēku un studentu) savstarpējas un reālas ieinteresētības principa realizāciju
šī procesa pilnveidošanā un augstu rezultātu sasniegšanā.
•

Studiju procesa plānošana
Nodarbību saraksta sastādīšanas posmā tiek nodrošināta mācāmo studiju priekšmetu pēctecība

saskaņā ar priekšmetu metodiskajiem plāniem. Šajā studiju procesa plānošanas posmā fakultātes
dekāns kontrolē metodisko plānu un citas mācību metodiskās dokumentācijas atbilstību
apstiprinātajām studiju programmām. Visa metodiskā dokumentācija TSI studējošajiem un
darbiniekiem ir pieejama Internet iekšējā saitā – TSI-Intra (intra.tsi.lv/root/).
•

Kontrole
Studiju procesa kontrolei un tā efektivitātes paaugstināšanai, katra semestra sākumā

studējošajiem, vienlaikus ar nodarbību un eksāmenu sarakstu, tiek izsniegti patstāvīgo darbu grafiki.
Studiju procesa kvalitātes un studiju programmas realizācijas kontrole tiek īstenota nodarbību
apmeklētības, kārtējās sekmības stāvokļa un akadēmisko parādu likvidēšanas, nodarbību satura
atbilstības apstiprinātajiem metodiskajiem plāniem (pēc ierakstiem grupu žurnālos) monitoringa

veidā. Ir paredzēta nodarbību saraksta ievērošanas, semestra studiju plāna un studiju programmas
izpildes kontrole, kā arī nodarbību metodiskā nodrošinājuma kontrole, studentu sekmības pārbaude,
atklāto nodarbību organizēšana. Nepieciešamā informācija par kontroli TSI studējošajiem un
darbiniekiem ir pieejama Internet iekšējā saitā – TSI-Intra (intra.tsi.lv/root/).
1. sadaļā minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta doktorantu ikgadējās atestācijas laikā,
atskaitē Transporta un loģistikas nozares zinātniskajos semināros, kur tiek pieņemts speciāls lēmums
par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai.
•

Lēmumu analīze un pieņemšana
Pamatojoties uz nodarbību kontrolapmeklējumu rezultātu un gala pārbaudījumu komisiju darba

analīzi, studējošo anonīmo aptauju analīzi par apmācības saturu un kvalitāti (anketēšanas veidā),
studiju procesa plānošanu un organizēšanu, tiek atklāti šī procesa panākumi, trūkumi un nepilnības,
ko izmanto studiju satura un apmācības metodikas koriģēšanai, citu augstskolas darbības jomu
uzlabošanai.
Visos studiju procesa plānošanas un realizācijas posmos tiek nodrošināta šī procesa dalībnieku
demokrātiska līdzdalība:
• mācību spēku, mācību palīgpersonāla un studējošo-darbojoties Akadēmiskajā sapulcē;
• mācību spēku – ar katedru, fakultātes Domes, institūta Senāta līdzdalību;
• studējošajiem – ar anketēšanas palīdzību, ar studentu pašpārvaldes studiju komisiju un
Senāta līdzdalību.
Visa studiju procesa kvalitātes līmeņa celšanas pasākumu efektivitāti analizē semestra
(akadēmiskā gada) noslēgumā Senāta Mācību metodiskās komisijas un vadības sēdē. Pamatojoties uz
šo analīzi, tiek izstrādāts konkrēts pasākumu plāns nākamajam akadēmiskajam gadam un tālākajai
perspektīvai.
Studiju programmas efektivitāte un aktualitāte tiek vērtēta ikgadējā studiju programmas
pašnovērtējuma gaitā. Pašnovērtējuma rezultāti tiek apspriesti TSI Senāta Mācību metodiskās
komisijas sēdē un apstiprināti TSI Senātā.
Studiju programmu vadības procesus kontrolē augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēma
(apstiprināta ar 08.01.2004. rīkojumu Nr.01/4-V). Izglītības pakalpojumu izstrādes rokasgrāmatā
aprakstīti studiju programmu izstrādes un apstiprināšanas procesi, to aktualitātes periodiskās
pārbaudes un nepieciešamo izmaiņu veikšanas procesi. Kvalitātes pārvaldības sistēmas procesu
efektivitāte ik gadu tiek pārbaudīta iekšējā audita laikā. Iekšējā audita rezultāti tiek apspriesti vadības,
fakultāšu un katedru sēdēs. Augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēmas detalizēts raksturojums
sniegts Kvalitātes rokasgrāmatā.
Katru semestri tiek veikta studējošo anketēšana, anketās tiek uzdoti jautājumi, kas ietver
institūta zinātnisko, mācību metodisko un saimniecisko darbību. Pēc tam tiek veikta anketēšanas

rezultātu statistiskā apstrāde un pārskata veidošana. Pārskati tiek izmantoti augstskolas visu darbības
jomu uzlabošanai katedru, fakultātes un visas augstskolas līmenī kopumā.
Pedagoģiskā darba iemaņu un pieredzes gūšanai visi studiju programmas doktoranti ir
iesaistīti mācību procesā, lasot atsevišķas lekcijas bakalaura studiju studentiem, vadot laboratorijas un
praktiskos darbus, pārbaudot un vērtējot studiju un eksāmenu darbus.
Ik gadu doktoranti uzstājas ar referātu savā zinātnisko pētījumu tematā TSI zinātniski
praktiskās un mācību metodiskās konferences „Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē” speciālā
sekcijā „Telemātika un loģistika”.

3. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
3.1. Izmantoto vērtēšanas metožu apraksts, izvēles pamatojums:
Studējošo zināšanas tiek vērtētas pēc 10-ballu sistēmas saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes
ministrijas 14.04.1998. rīkojumu Nr. 208 un MK 03.01.2002. noteikumu Nr.2

II.punkta

6.apakšpunktu.
Zināšanu vērtējuma objektivitāti nodrošina šādu pasākumu realizēšana:
•

eksāmenu un ieskaišu rakstiskā veidā un mutvārdos, kombinēšana;

•

ieskaišu novērtējums ar atzīmi;

•

eksperimentālie darbi un projektu aizstāvēšana;

•

studiju darba rezultātu publiska aizstāvēšana (semināri un konferences);

•

ārējo uzņēmumu un organizāciju pārstāvju iekļaušana gala pārbaudījumu komisiju sastāvā.

3.2. Rezultātu analīze
TSI doktora studijas organizē Doktorantūras studiju padome šādā sastāvā: prof. Igors
Kabaškins (priekšsēdētājs), prof. Jevgeņijs Kopitovs, asoc.prof. Aleksandrs Grakovskis, asoc.prof.
Irina Jackiva un asoc.prof. Aleksandrs Medvedevs.
TSI doktora studiju programmu sekmīgi absolvējušie doktoranti iegūst tiesības aizstāvēt
promocijas darbu promocijas padomē, iegūstot inženierzinātņu doktora (Dr.sc.inž.) zinātnisko grādu.
Promocijas nosacījumi ir definēti Nolikumā par promocijas kārtību un kritērijiem.
Programma paredz, ka doktorants jau ar pirmo studiju gadu vienlaicīgi ar teorētisko kursu un
praktisko iemaņu apguvi uzsāk promocijas darba izstrādāšanu. Tādējādi pilna laika studijās
promocijas darba izstrādāšana ilgst 3 gadus, nepilna laika studijās - 4 gadus.
Doktorants, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju, ņemot vērā apakšnozares profesora
ieteikumus, izstrādā studiju individuālo plānu.

Studiju nozares programmas apguvi kontrolē doktorantūras padome, programmas direktors,
apakšnozares profesors un darba zinātniskais vadītājs.
Profesors regulāri pārbauda studiju gaitas atbilstību plānam un studiju gada beigās, atbilstoši
TSI doktorantūras izstrādātajām prasībām, sniedz informāciju programmas direktoram.
Par studiju un pētniecības darba rezultātiem doktorants vienu reizi gadā atskaitās Transporta
un loģistikas zinātnes nozares zinātniskajos semināros, konferencēs, kur tiek pieņemts speciāls
lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai. Seminārus un konferences
organizē doktorantūras padome. Pēc doktoranta uzstāšanās un diskusijas doktorantūras padome lemj
par doktoranta studiju sekmēm un studiju turpināšanu.
Galīgo lēmumu par teorētisko kursu apguves apjomu, atbilstību doktora studiju programmas
prasībām un rezultātu kvalitāti pieņem doktorantūras padome, pieaicinot zinātnisko vadītāju.
Doktorantūrai beidzoties, doktorantūras padomes organizētā seminārā tiek izvērtēti un
apspriesti studiju un pētnieciskā darba rezultāti, par ko tiek pieņemts lēmums ar ieteikumu virzīt
darbu uz aizstāvēšanu vai turpināt tā pilnveidošanu.
Pēc doktora studiju pabeigšanas TSI Doktorantūras daļa, vadoties no ierakstiem doktoranta
individuālajā studiju kartē, izsniedz doktorantūras beigšanas apliecību. Obligāts priekšnoteikums
apliecības izsniegšanai ir pozitīvs vērtējums par promocijas darba izstrādes pabeigšanu.
Lai pielaistu pie promocijas darba aizstāvēšanas, doktorantam jānokārto promocijas eksāmeni
apakšnozarē un svešvalodā.
Promocijas eksāmens apakšnozarē ir integrēts doktora studiju nobeiguma posms. Promocijas
eksāmena programmu apakšnozarē izstrādā doktorantūras padome.
Promocijas eksāmena programmu svešvalodā izstrādā TSI lingvistikas katedra.
Promocijas eksāmenu apakšnozarē pieņem doktorantūras studiju padomes izveidotā
eksāmenu komisija, kuru apstiprina ar Rektora rīkojumu. Tās sastāvā ietilpst 3-5 apakšnozares
speciālisti.
Eksāmeni TSI doktorantūrā notiek mutvārdos pie habilitācijas padomes priekšsēdētāja
apstiprinātas komisijas, kuras sastāvā ir jābūt trim zinātņu doktoriem.
Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baļļu sistēmā vai ieskaite.
Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.

Studiju programmas apguves galvenie pārbaudes veidi ir eksāmeni un diferencētas ieskaites –
rakstiskā vai mutiskā veidā pēc studiju priekšmeta apguves. Pārbaudes veidu nosaka saskaņā ar
studiju programmu. Zināšanu pārbaudes veida (rakstiskā, mutiskā) izvēle ir atkarīga no apmācāmā
studiju priekšmeta specifikas un docētāja individuālās pieejas studējošā zināšanu vērtēšanai. Lielākā
zināšanu kontroles daļa notiek rakstiskā veidā. Zināšanu pārbaudi realizē docētājs, kas vada

nodarbību, bet pēc augstākstāvošu amatpersonu norīkojuma, pārbaudē var iesaistīt katedras vadītāju
un citus katedras docētājus. Ar konkrētā studiju priekšmeta apjomu, prasībām, zināšanu pārbaudes
veidiem un formām docētājs studējošo iepazīstina pirmajā nodarbībā.
Studiju programmas katrā priekšmetā paredzēta pārbaude, kas tiek realizēta semestra laikā, t.i.
kontroldarbi, patstāvīgie darbi, eksperimentālie darbi un citi darbi. Tekošās pārbaudes apjomu nosaka
atbilstoši studiju programmas konkrētajam studiju priekšmetam. Darbu nodošanas termiņus nosaka
semestra studiju plāna grafiks, atbilstoši studiju programmas apguves gadam.
Gala vērtējums programmas atsevišķos studiju priekšmetos tiek noteikts pēc tekošās kontroles
rezultātiem,

studējošā

aktivitātes

lekciju

laikā,

semināros,

praktiskajās

nodarbībās

un

ieskaites/eksāmena vērtējuma.
Studējošā attieksme attiecībā uz apgūstamajiem studiju priekšmetiem tiek novērtēta katru
semestri, veicot anonīmu anketēšanu par apmācības kvalitāti. Anketas jautājumi sniedz iespēju
novērtēt sekojošus aspektus: lekciju pieejamību un saturu, docētāju kompetenci un personīgās
īpašības, prasību līmeni, iespēju apmeklēt konsultācijas ārpus mācību laika utt.
Gala rezultāti tiek apspriesti attiecīgo katedru sēdēs, metodiskās un administratīvās
sanāksmēs. Pēc to apspriešanas, tiek izstrādāti pasākumi, kas vērsti uz apmācības procesa
pilnveidošanu.
Mūsdienās apgūtās programmas visi gala pārbaudījumu līmeņi tiek vērtēti pēc 10 ballu
vērtējuma sistēmas, zemākais pozitīvais vērtējums ir “4 (gandrīz viduvēji)”.
Studējošo sekmība tiek regulāri analizēta un apspriesta sanāksmēs, metodiskajās konferencēs,
utt.

4. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
4.1. Izmantotās studiju metodes un formas
Studiju programmā tiek izmantotas apmācības metodes – lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, eksperimentālie darbi, „prāta vētra”, individuālais un grupu darbs.
Doktorantiem nodrošināta palīdzība mācībās konsultāciju veidā. Katram docētājam obligāti ir
ieplānotas - ne mazāk, kā 2 konsultāciju stundas nedēļā, šīs konsultācijas ir iekļautas elektroniskajā
nodarbību sarakstā un ir pieejamas studējošajiem.
Augstskolā izstrādāta un ieviesta 2-līmeņu studiju apmaksas sistēmu, kura stimulē studējošos
nokārtot sesiju savlaicīgi. Labākajiem studējošajiem tiek piešķirtas studiju maksas atlaides vai
bezmaksas studiju vietas. Lai paaugstinātu studējošu motivāciju, tiek izmantotas arī tikšanās ar darba
devējiem un absolventiem. Reizi gadā augstskolā tiek rīkotas Karjeras dienas.

4.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Visi vadošie augstskolas docētāji, kuri intensīvi piedalās zinātniskajos pētījumos, plaši
pielieto iegūtos zinātniskos rezultātus studiju procesā: gatavojoties lekcijām, izstrādājot kursa darbu
un gala pārbaudījuma darbu tematiku. Laboratorijas iekārtas un programmatūra, kas iegādāta
zinātnisko pētījumu vajadzībām, pēc projektu beigām tiek nodotas mācību laboratorijām. TSI
izveidota speciāla lietojumprogrammas līdzekļu laboratorija, individuālam darbam projektos.
Laboratorijas iespējas aktīvi izmanto studējošie kvalifikācijas darba izstrādē, kā arī tā tiek izmantota
augstskolas maģistrantu un doktorantu vajadzībām. Visos zinātniskajos projektos piedalās doktoranti.
Doktorantu zinātniskie darbi regulāri tiek publicēti atsevišķā rakstu krājumā, daļa no
doktorantu rakstu krājumiem tiek izdoti kopīgi ar ārvalstu partneraugstskolām.
Institūts aktīvi piedalās starptautiskos un nacionālos zinātniskajos projektos. No tiem:
•

25Eiropas attīstības projekti;

•

4 Latvijas nacionālie projekti;

•

8 Rīgas pilsētas projekti.

4.2.1. Zinātnisko konferenču organizēšana
TSI katru gadu uz savas bāzes organizē daudz zinātniskās un mācību metodiskās konferences,
no kurām, galvenās ir sekojošas:
Ikgadējās starptautiskās konferences:
1. International

Conference

“Reliability

and

Statistics

in

Transportation

and

Communication”. 2000-2007, TSI, Riga, Latvia;
2. Conference “Research and Technology – Step into the Future”. 2002-2007. TSI, Riga,
Latvia;
3. International Conference „TransBaltica”. 2000-2007, TSI, Riga, Latvia;
4. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu
izglītības problēmas” 2004.-2009. TSI, Rīga, Latvija.
Starptautiskās konferences:
5.

The International Symposium on Stochastic Models in Reliability, Safety, Security and
Logistics (SMRSSL'05). 16-18 February 2005, Beer Sheva, Israel;

6. The International Conference „Innovative Vocational Education and Training in the
Transport Area- IVETTA”. 25 February 2005, TSI, Riga, Latvia;
7. International Workshop of Word Bank on Public-Private Partnership (PPP) in Transport,
6-8 March 2007, TSI, Riga, Latvia.
Institūta darbinieki aktīvi piedalās starptautiskās konferencēs Latvijā un ārzemēs.

4.2.3. Piedalīšanās starptautisko komisiju darbā
TSI zinātnieki piedalās dažādu starptautisku komiteju darbā:
Igors Kabaškins – Eiropas sadarbības komisija zinātnisko un pielietojamo tehnisko pētījumu
jomā – Transporta tehniskās komitejas loceklis (Member of the COST (European Co-operation in the
Field of Scientific and Technical Research) Technical Committee on Transport);
Jevgeņijs Kopitovs un Igors Kabaškins – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
un Eiropas Transporta ministru Komisijas Apvienotās transporta zinātniskās komitejas locekļi
(Members of Joint OECD/ECMT Transport Research Committee. OECD – Organisation for
Economic Co-operation and Development, ECMT – European Commission for Ministers of
Transport);
Igors Kabaškins – Latvian Member of the Transport Committee of the 7th European
Framework Programme.
4.2.4. Zinātniski tehnisko žurnālu izdošana
TSI izdod starptautiski citējamos žurnālus:
1. Transport and
Telecommunication

ISSN 1407-6160

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia

2. Computer Modelling and
New Technologies
3. Journal of Air
Transportation

ISSN 1407-5806

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia
TTI, Latvia
University of Nebraska at Omaha, USA

ISSN 1544-6980

Jaunajiem pētniekiem tiek izdots žurnāls:
1. Research and Technology ISSN 1691-2853
– Step into the Future

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia

5. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
5.1. Doktora studiju programmas atbilstība augstākās izglītības standartam
Programma sniedz iespēju pilna laika studijām un nepilna laika studijām. Nepilna laika
studijas atšķiras no pilna laika studijām tikai ar kalendāro plānu.
Kopējais studiju ilgums ir:
-

3 gadi – pilna laika studijas;

-

4 gadi – nepilna laika studijas.

Doktora zinātnisko grādu piešķir par promocijas darbu - sevišķi nozīmīgu, oriģinālu,
patstāvīgi veiktu zinātniskās kvalifikācijas darbu, kas vērtējams kā būtisks ieguldījums transporta un
loģistikas zinātnes attīstībā.

Promocijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību nosaka LR Ministru kabineta noteikumi
Nr. 1001, izdoti 27.12.2005., Rīgā.

6. STUDĒJOŠIE
6.1. Studējošo un absolventu skaits
6.1.1. Studējošo skaits
Studējošo skaita dinamika sniegta 6.1.attēlā.
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6.1.att. Doktorantu skaits
6.1.2.Disertāciju aizstāvēšanas saraksts
N

Vārds, uzvārds

1.

Vasilijs
Demidovs

2.

Jeļena Fiošina
(Afanasjeva)

3.

Andrejs
Romānovs

Tēma latviešu un
angļu valodā
„Dzelzceļa
transporta
lēmumatbalsta
sistēmu
informatīvās
nodrošināšanas
modeļu izstrāde”
„Development of models of the
dataware of decision support
systems at the railway”.
„Transporta loģistisko procesu
modeļu novērtēšana, balstoties uz
statistikas
intensīvajām
datormetodēm”.
„The Estimation of Transport
Logistic Processes Models on the
Base of Intensive Computer
Methods of Statistics”.
„Daudzkritēriju analīzes metožu
pielietošana tūrisma informācijas
sistēmas izstrādāšanā”.
„Application of multi-criteria

Zin.
vadītājs
Dr.habil.sc.ing.,
profesors
J.Kopitovs

Aizstāv.
datums
20.06.
2006.

Diploma Nr.

Dr.habil.sc.ing.,
profesors
A.Andronovs

04.07.
2006.

Sērija D
Nr.0002

Dr.habil.sc.ing.,
profesors
J.Merkurjevs

19.12.
2006.

Sērija D Nr.
0003

Sērija D
Nr.0001

4.

Andrejs
Solomenikovs

analysis methods to the tourist
information
system
development”.
„Jūras
konteineru
terminālu Dr.habil.sc.ing.,
loģistikas ķēžu imitācijas modeļu profesors
izpēte un izstrāde. Baltijas J.Merkurjevs
konteineru termināla gadījuma
izpēte”.
„Simulation
modelling
and
research of marine container
terminal logistics chains. Case
study
of
Baltic
container
terminal”.

17.04.
2007.

Sērija D Nr.
0004

6.2. Studējošo aptaujas un to analīze
Programmas realizācijas procesā, katra semestra beigās, tiek īstenota pastāvīga studējošo
aptauja (anketēšana). Aptaujas rezultātus apkopo un izvērtē TSI Stratēģiskās attīstības daļā. Aptaujas
rezultātus izskata Mācību metodiskajā komisijā (MMK) un Senātā. Ar aptaujas rezultātiem
Stratēģiskā attīstības daļa iepazīstina TSI administrāciju, studiju programmu direktorus.
Studiju programmu studējošie vērtē pozitīvi. Vidējā nodarbību apmeklētība ir 80%.
Raksturojot savu viedokli par studijām TSI, 51% aptaujāto atzīmējuši, ka tas mainījies uz labo pusi,
49% - ka tas palicis nemainīgs.
Īpaši tiek atzīmēts augstais apmācības līmenis un pasniedzēju kvalifikācija. Galvenās
piezīmes un neapmierinātība izteikta saistībā ar bibliotēkas studiju fonda lietošanas nosacījumiem.
6.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju procesu vadībā tiek veikta sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi.
Deleģētie studējošie pārstāv savas intereses un vēlmes augstskolas Senātā un fakultāšu domēs,
Satversmes sapulcē.
Tiešu studējošo pašpārvaldes kuratora darbu veic Mācību prorektors.
Katru semestri, pēc studējošo anketēšanas rezultātiem, tiek veiktas aptaujas, kurās ņem vērā
studiju procesa pilnveidošanā.

7. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ
PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
7.1. Doktora studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
Programmas nodrošinājumu īsteno 14 docētāju liels akadēmiskais personāls, viena no tām ir
sieviete. Visi docētāji, izņemot vienu, TSI strādā pastāvīgi. Habilitētā doktora un doktora grāds ir

piešķirts visiem 14 cilvēkiem. 5 mācību spēkiem (39%) ir profesora, 3– asociētā profesora (23 %)
zinātniskais nosaukums, 5 mācību spēki (38 %) ir docenti.
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79%

7.1.att. Akadēmiskā personāla zinātniskā kvalifikācija
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7.2.att. Akadēmiskā personāla akadēmiskā kvalifikācija
Liela daļa docētāju īsteno aktīvu zinātniski pētniecisko darbību, piedalās zinātniskajos
projektos, publicē darbus zinātniskajos žurnālos, uzstājas ar ziņojumiem konferencēs.

7.2. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem
sešiem gadiem
Atbildīgais par docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu – Mācību prorektors, kurš uz gala
pārbaudījumu rezultātu pamata izstrādā TSI docētāju kvalifikācijas paaugstināšanas plānu
nākamajam akadēmiskajam gadam.

Atbildīgais par docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu – Studiju programmu prorektors, kurš
uz gala pārbaudījumu rezultātu pamata izstrādā TSI docētāju kvalifikācijas paaugstināšanas plānu
nākamajam akadēmiskajam gadam. 2006. un 2007. gada laikā, 50 augstskolas docētāji apmeklēja
pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšanas kursus Latvijas Universitātē, 24 – pabeidza angļu
valodas kursus, 8 docētāji stažējas ārvalstīs ERASMUS programmas ietvaros, 3 docētāji stažējās
Latvijas uzņēmumos. Docētāju profesionālā sagatavošana notiek arī „Microsoft IT Academy”, kura
darbojas institūtā.
Plaši pielietota kvalifikācijas paaugstināšanas forma ir atbalsts Institūta docētājiem, finansiāli
atbalstot viņu līdzdalību starptautiskās konferencēs ar ziņojumiem.
Nozīmīga kvalifikācijas paaugstināšanas sastāvdaļa ir piedalīšanās starptautiskos projektos.
TSI darbojas akadēmiska personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns. Visi docētāji iziet
ikgadēju atestāciju.

8. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS
Programmas finansēšanas avoti ir:
-

TSI studējošo studijas maksa;

-

sponsoru maksājumi, kā arī to organizāciju investīcijas, kuras ieinteresētas speciālistu
sagatavošanā;

-

granti par starptautiskajiem pētnieciskajiem projektiem, kuros piedalās TSI darbinieki;

-

LZP granti.

Studiju programmas realizācija Rīgā tiek īstenota 4 mācību korpusos ar kopējo platību vairāk
nekā 9 000 kv.m., kas atrodas: Lomonosova ielā 1, 4. korpusā. Visos korpusos par augstskolas
līdzekļiem veikts moderns remonts. 2005.-2007. gados veikta pilnīga korpusā 72-b renovācija, ar
platību 2800 kv.m. par kopējo vērtību 520 000 lati. Šīs ēkas rekonstrukcijas rezultātā, augstskola
ieguva jaunu konferenču zāli ar 300 vietām, 6 lekciju auditorijas, auditorijas praktiskajām
nodarbībām, trīs laboratorijas un divas datorklases, kā arī kabinetus institūta vajadzībām. Pašlaik TSI
auditoriju fondā ir 12 lekciju auditorijas, 10 datorklases, vairāk nekā 20 auditoriju praktiskajām un
laboratorijas nodarbībām. Laboratorijas nodarbības notiek specializētās auditorijās: Datoru
modelēšanas un elektronisko sistēmu laboratorijā un Lietišķo programmu sistēmu laboratorijā.
Uz Latgales filiāles bāzes tiek veidots TSI zinātniskais centrs Daugavpilī – Akadēmiskais
parks, kuru atbalsta Latvijas Zinātņu akadēmija, Daugavpils Dome un biznesa struktūras
Visi TSI datori apvienoti lokālā tīklā ar piekļuvi Internetam, gan pasniedzējiem, gan
studējošajiem. Studiju procesā tiek izmantotas aptuveni 100 dažādas programmu paketes, tajā skaitā:
Matlab, Mathcad, Borland Delphi, Statistica, GPSS World, Extend, Anylogic, Visim/Visum u.c.

TSI ir noslēdzis virkni sadarbības līgumu ar daudzām organizācijām un uzņēmumiem, kuros
paredzēta kopīga materiālo resursu izmantošana. Pamatojoties uz šiem līgumiem, augstskolai ir
radusies iespēja izmantot studiju procesā materiālos un tehniskos resursus.
Institūta bibliotēka centralizēti nodrošina programmu ar mācību un metodisko literatūru.
Programmas nodrošinājums ar mācību literatūru, auditoriju fonds, datornodrošinājums un studiju
laboratorijas sniegts turpmākajās tabulās.
Bibliotēkas fonda pieauguma dinamika attēlota 8.1. attēlā.
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8.1.att. Bibliotēkas fonda pieauguma dinamika

TSI bibliotēka tāpat tiek papildināta ar daudziem metodiskajiem norādījumiem, kurus
izstrādājuši TSI docētāji. Šīs grāmatas iegādājas arī paši augstskolas studējošie (līdz 80% tirāžas).
Publicēto metodisko materiālu daudzums, kas sagatavoti un izdoti TSI pārskata periodā, atspoguļots
8.2.attēlā.
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9. ĀRĒJIE SAKARI
9.1. Sadarbība ar darba devējiem
TSI veic regulārus (ikgadējus) Latvijas un, daļēji, Eiropas darba tirgus pētījumus. Pētījuma
pamatmērķi:
1. noskaidrot uzņēmumu nepieciešamību pēc speciālistiem, kurus sagatavo TSI;
2. noskaidrot uzņēmumu vadības viedokli par TSI absolventu sagatavotības līmeni;
3. savākt informāciju darba tirgū par tā attīstības virzieniem, darba devēju vēlmēm un
izteiktajiem aizrādījumiem.
Pētījumi notiek, gan veicot darba devēju anketēšanu, gan analizējot Internetā un publicētajos
izdevumos izvietotos šīs tematikas materiālus. Pētījumus organizē Stažēšanās un prakses daļas
vadītājs, pētījumu rezultāti tiek noformēti ikgadējā pārskatā veidā.
TSI sadarbojas ar šādiem uzņēmumiem:
SIA "ATLAS", SIA "AGROAPGADE", SIA "N Logistiks", SIA "SCHENKER", SIA "Trīs V
Aģentūra", AS "Rīgas Kuģu Būvētava", SIA "EKL/LS", SIA "Hermis Transport", SIA
"Kuehne+Nagel Latvia", SIA "Ahlers Latvia", SIA "DFDS TRANSPORT LATVIA", SIA
"Dzelzceļu tranzīts", SIA "MSC LATVIA", SIA "Baltic Tranzit Services Comp.", SIA "ESTMA",
SIA "Loadstar Unimars", SIA "TFS Trans", Nurminen Maritime Latvia SIA, A/S "Exigen Latvia",
SIA "Diatom Enterprises", SIA "Focus Technologies", VEF Radiotehnika CEMEX. SIA „Proline”,
SIA „Jet-Computer”, LDz skaitļošanas centrs, SIA „Proline-D”, LGS u.c.

9.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības
programmas
TSI sadarbojas ar šādām izglītības iestādēm:
•

Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

•

Latvijas Universitāte, Latvija

•

Rīgas Aeronavigācijas institūts, Latvija

•

Latvijas Jūras akadēmija, Latvija

•

Vilnius Technical University, Lietuva

•

Institute of Transport Economics, Norvēģija

•

Politechnica Warszawska, Polija

•

Politechnica Swietokrryska w Kielcach, Polija

•

Tashkent State Aviation Institute, Uzbekistāna

•

Ukrainian National Technical University "Kiev Polytechnic Institute", Ukraina

•

Civil Aviation Academy of Kazakhstan, Kazahstāna

•

Belarus State Economical University, Baltkrievija

•

Moscow State Automotive and Road Institute (Technical Institute), Krievija

•

Toliatti Polytechnic Institute (The Tatischev Volga University), Krievija

•

Nizhny Novgorod Technical University, Krievija

•

Moscow State Academy of Motor and Tractor Mechanical Engineering, Krievija

•

Siberian Aerospace Academy, Krievija

•

Moscow State Technical University after N.E. Bauman, Krievija

•

Baltic State Academy of Fishing Industry Fleet, Krievija

•

The Gagarin Russian State Research Experimental Centre for Cosmonaut Training,

Krievija
•

Lublin University of Technology, Polija

Ārvalstu universitātes pilnībā atzinušas TSI iegūto zināšanu augsto kvalitāti, dodot iespēju
mūsu studentiem tieši iekļauties ārvalstu augstskolu studiju programmās.
TSI ir parakstījis 3 starptautiskos ERASMUS sadarbības līgumus ar ārvalstu universitātēm:
▪

Matej Bel University (Banska Bystrica, Slovakia, http://www.ef.umb.sk)

▪

Vilnius Gegeminas Technical University (Lithuania, http://www.vgtu.lt)

▪

University of Florence (Firenze) (Italy, http://www.unifi.it)

11. SVID-ANALĪZE
Stiprās puses
• Ir kvalificēts un pieredzējis akadēmiskais personāls,
kas aktīvi veic zinātnisko darbu, publicējas un ir
iesaistīts starptautiskos projektos
• Atjaunojas akadēmiskais personāls, kurā ieplūst
ievērojams skaits gados jaunu pasniedzēju
• Programma sniedz plašas un daudzveidīgas zināšanas
• Programmas absolventi ir konkurētspējīgi darba tirgū
• Ir pašreizējām prasībām atbilstošs datoru parks
• Ievērojami audzis struktūrvienību mājas lapās izvietoto
mācību grāmatu un mācību materiālu daudzums
Iespējas
• Datorsistēmu projektēšanas un programminženierijas
nozare Latvijā turpina attīstīties
• Labas atsauksmes no absolventiem un darba devējiem
par studiju kvalitāti
• Programmas studenti un absolventi ir pieprasīti darba
tirgū
• Ir izdevies mācību procesā iesaistīt gados jaunus
pasniedzējus
• Ir izdevies ievērojami uzlabot infrastruktūru
• Ir izdevies būtiski uzlabot studiju procesa apgādi ar
mācību literatūru svešvalodās

Vājās puses
• Nepietiekama aktivitāte iespiestu mācību
materiālu izdošanā
• Nepietiekama nozares periodika
svešvalodās
• Nav regulāru kontaktu ar darba devējiem
• Starptautiskā sadarbība studentu apmaiņā
ir vāja
• Neregulāra vieslektoru iesaistīšana mācību
procesā
Draudi
• Reflektantu sagatavotības līmenis
joprojām veicinās augstu atskaitīšanas
procentu
• Samazināsies reflektantu interese par
datorzinātnes jomu
• Strauji samazināsies vidusskolu beigušo
skaits un līdz ar to arī studēt gribētāju
skaits (demogrāfiskā krīze)
• Vidusskolās turpināsies orientācija uz
humanitārajiem priekšmetiem, nevis uz
dabas zinātņu priekšmetiem

12. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Nr.
p./k.
1
1.

Pasākums

Izpildes laiks

2

3

Studiju efektivitātes un kvalitātes celšana

1.1.

Programmas akreditācija

1.2.

Programmas realizācijas pašnovērtējums

katru gadu

1.3.

Izglītības kvalitātes vadības sistēmas ieviešana

no 2004. g.

2.
2.1.

2002. g. un turpmāk

Studiju priekšmetu un programmu pilnveidošana
Monitorings:
• izglītības sistēmai,
• profesiju tirgum,
• darba tirgum.

katru gadu

2.2.

Sadarbība ar darba devējiem, zinātniskām un izglītības iestādēm

pastāvīgi

2.3.

Specializācijas izvēles sistēmas pilnveidošana

pastāvīgi

3.
3.2.

Metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana

3.3.

Moderno tehnisko mācību līdzekļu izmantošanas intensifikācija.

4.

Datortehnikas programmas un aparātu līdzekļu pilnveidošana

Nodrošināšana ar mūsdienu programmas līdzekļiem jaunāko
informatīvo tehnoloģiju studēšanai

katru gadu
pastāvīgi

4.1.

Personālo datoru modernizācija Workstation līmeņa datoru
iegāde un attīstība

4.2.

Augstskolas datortīkla attīstība

pastāvīgi

4.3.

Licencētu programmu sistēmu, programmu līdzekļu iegāde
korporatīvajām informatīvajām tehnoloģijām, pielietojamoprogrammu multimodālajām paketēm

pastāvīgi

5.
5.1.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

6.2.

Studiju izvēles brīvības un atklātības nodrošinājums
Piedalīšanas ERASMUS programmas ECTS projektā
Līgumu slēgšana ar ārvalstu augstskolām un to pildīšana mācību
un zinātniskās darbības jautājumos
Studiju programmas informatīvā kompleksa sagatavošana,
izplatīšana un attīstīšana

katru gadu

katru gadu
saskaņā ar līgumiem
pastāvīgi

Kvalifikācijas celšana
Mācību spēku kvalifikācijas celšana:
• stažēšanās,
• piedalīšanās zinātniskajos semināros,
• metodiskais darbs,
• piedalīšanās republikas un starptautiskajos zinātniskajos
un konsaltinga projektos
Vadošo citu augstskolu un organizāciju zinātnieku un speciālistu
uzaicināšana, t.sk. no ārvalstīm

Studiju programmas direktors

1 x 5 gados
katru gadu
katru gadu
katru gadu
saskaņā ar līgumiem

Igors Kabaškins

1. pielikums
Studiju plāns
Studiju programmas nosaukums:
Studiju programmas kods:
Studiju veids:
Studiju ilgums:
Nr
p.k

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Telemātika un loģistika
5152
pilna laika
3 gadi, 6 semestri, kredītpunktu skaits - 120
Kredītpunktu skaits

Kursa nosaukums
Kopā
Obligātie studiju kursi (A daļa)
Telemātika un loģistika pasaules tirgus
globalizācijas apstākļos
Zinātnisko pētījumu metodoloģija
Sistēmu modelēšana
Sistēmu teorija
Multidimensiju statistikas analīze
Matemātiskās metodes un modeļi
loģistiskajos pētījumos

Speciālizācijas (brīvās izvēles) studiju
kursi (B daļa)
1. Transporta loģistika
2. Skaitliskās metodes
3. Augstskolas pedagoģija
4. Intelektālās sistēmas
5. Informācijas sistēmas transportā
6. Globālās navigācijas sistēmas
7. Programmatūras konstruēšanas
tehnoloģijas
8. Lēmumu pieņemšanas metodes un
algoritmi
9. Risku teorija
10. Optimizācijas teorija
11. Informācijas kriptogrāfiskā aizsardzība
12. Eksperimentu plānošana
13. Transporta ekonomika
14. Mākslīgie neironu tīkli
15. Biznesa processu modelēšana
16. Zinātniskais seminars

20

1
8

2
2
4
4
4
4

5
-

6
-

2
2
4
2

2
2

2
2

2

8

4

4

4

-

-

4
4
4
4
4
4
4
4
14

2

2

2

4

2

2

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs (Bloks D)

6

-

2

2

2

-

-

Doktora darba izstrāde (Bloks E)

60

2

6

8

8

18

18

20

20

20

20

20

20

Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferencēs (Bloks C)

Kopā gadā – 120, t.sk.:

20

2
6

Semestri
3
4
4
2

4
4
4
4
4
4
4
4

Studiju plāns
Studiju programmas nosaukums:
Studiju programmas kods:
Studiju veids:
Studiju ilgums:

Telemātika un loģistika
5152
nepilna laika
4 gadi, 8 semestri, kredītpunktu skaits - 120
Kredītpunktu skaits

Nr
p.k

1.
2.

Kursa nosaukums

Obligātie studiju kursi (A daļa)
Telemātika un loģistika pasaules
tirgus globalizācijas apstākļos
Zinātnisko pētījumu metodoloģija

Kopā

1

2

3

Semestri
4
5

20
2

6
2

6

4

2

2

2

2

2

Sistēmu modelēšana

4

4.

Sistēmu teorija

4

2

2

5.

Multidimensiju statistikas analīze

4

2

2

6.

Matemātiskās metodes un modeļi
loģistiskajos pētījumos

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

20

7

8

2

3.

Speciālizācijas (brīvās izvēles) studiju
kursi (B daļa)

6

4

4

4

4

4

4

Transporta loģistika
Skaitliskās metodes
Augstskolas pedagoģija
Intelektālās sistēmas
Informācijas sistēmas transportā
Globālās navigācijas sistēmas
Programmatūras konstruēšanas
tehnoloģijas
Lēmumu pieņemšanas metodes un
algoritmi
Risku teorija
Optimizācijas teorija
Informācijas kriptogrāfiskā
aizsardzība
Eksperimentu plānošana
Transporta ekonomika
Mākslīgie neironu tīkli
Biznesa processu modelēšana
Zinātniskais seminārs

4
4
4
4
4
4
4

Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferencēs (Bloks C)

14

2

2

2

2

2

4

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs (Bloks D)

6

1

1

1

1

1

1

Doktora darba izstrāde (Bloks E)

60

2

2

4

6

6

10

15

15

Kopā gadā – 120, t.sk.:

120

15

15

15

15

15

15

15

15

4
4
4
4
4
4
4
4
4

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

APSTIPRINĀTS
20.01.2009. TSI Senāta sēdē
(protokols Nr.1 )

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA

TELEMĀTIKA UN LOĢISTIKA
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

RĪGA, 2008

1. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Doktora studiju programmas " Telemātika un loģistika " mērķis ir:
• doktoranta zinātniskās izglītības līmeņa paaugstināšana patstāvīgu pētījumu izpildes,
jaunu rezultātu iegūšanas ceļā un tādas kvalitātes disertācijas darba noformēšana, kas
ļauj to publicēt;
• augstākās kvalitātes speciālistu sagatavošana profesionālai pasniedzēja darbībai
virzienā "Elektrozinātne" augstākās mācību iestādēs, kā arī zinātniski pētnieciskajam
darbam attiecīga profila organizācijās un uzņēmumos zinātniskā līdzstrādnieka
(pētnieka) amatos.
Doktora studiju programmas " Telemātika un loģistika " uzdevumi ir:
• jaunāko pētījumu metožu apgūšana transporta zinātnē un to pielietošana praksē;
• patstāvīga radoša zinātniski pētnieciska darba izpilde konkrētajā zināšanu jomā pēc
individuālā studiju plāna;
• padziļināta transporta un satiksmes zinātnes teorētisko disciplīnu apguve;
• promocijas eksāmenu nokārtošana;
• lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja darba pieredzes pamatu apgūšana;
• patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde, iegūstot zinātniski oriģinālus un praksē
pārbaudītus rezultātus;
• zinātnisko rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos
(izdevumos);
• piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās konferencēs, semināros;
• studiju procesa nodrošinājums ar kvalificētiem mācību spēkiem.

2. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĒŠANA
2.1. Doktora studiju programmas struktūra
Studiju programma tiek realizēta Transporta un sakaru institūtā. Studiju programmai ir
inovatīvs starpnozaru raksturs.
Nepieciešamā

iepriekšējā

izglītība:

dabaszinātņu

maģistra

grāds

datorzinātnēs,

inženierzinātņu maģistra grāds elektrotehnikā vai elektronikā, sociālo zinātņu maģistra grāds
vadībzinātnē.
Izņēmuma kārtā doktorantūrā var uzņemt arī citu radniecīgu nozaru maģistra grādu vai tam
pielīdzinātu akadēmisko grādu ieguvušos, ja doktorantūras padome pieņem tādu lēmumu.
Tiek dota iespēja pilna laika un nepilna laika studijām. Nepilna laika studijas no pilna laika
studijām atšķiras tikai ar kalendāro plānu un apmācības ilgumu.

Pilna laika studijas paredzētas - 3 gadi, nepilna laika studijas- 4. gadi.
Piešķiramais zinātniskais grāds – inženierzinātņu doktors.
Studiju programma satur obligātos studiju priekšmetus un izvēlētā virziena studiju
priekšmetus. Informācija sniegta 2.1. tabulā.
2.1.tabula
Grupu nosaukums
Obligātie studiju priekšmeti (A daļa)
Specializācijas (brīvās izvēles) studiju priekšmeti (B daļa)
Zinātnisko publikāciju un referātu gatavošana un
piedalīšanās konferencēs (C daļa)
Pedagoģiskais un mācību metodiskais darbs (D daļa)
Doktora darba izstrāde (E daļa)
KOPĀ:

Kredītpunktu skaits
Apjoms LR
Apjoms ECTS
kredītpunktos kredītpunktos
20
30
20
30

%
16.66
16.66

14

21

11.68

6
60
120

9
90
180

5
50
100

Specializācijas izvēles priekšmeti tiek pieskaitīti pie ierobežotas izvēles priekšmetiem, jo to
izvēli no piedāvātā priekšmetu klāsta nosaka doktoranta zinātniskais vadītājs, vadoties no
virziena, kādā zinātnisko darbu veic doktorants. Katra doktoranta individuāli veicamos darbus
nosaka individuālais plāns. Šī plāna obligāta sastāvdaļa ir pedagoģiskais darbs, kā arī zinātnisko
publikāciju / referātu gatavošana un piedalīšanās starptautiskās konferencēs.
2.2. Doktora studiju programmas struktūras izmaiņas pašnovērtējuma periodā
Esošajos studiju priekšmetos kredītpunktu apjoms 2002.-2008. gados netika mainīts.
Atbilstoši nozares attīstības tendencēm programmas kursu saturs modernizēts 20% apmērā.
2.3. Doktora studiju programmas salīdzinājums
2.3.1. Salīdzinājums ar Latvijas augstskolu līdzīgām studiju programmām
Informācija sniegta 2.3. tabulā.
2.3. tabula
Augstskolas nosaukums
Transporta un sakaru
institūts

Studiju programmas
nosaukums
Telemātika un loģistika

Kr.p.
skaits

Sadalījums blokos (%)
A

B

C

D

E

20

20

14

6

60

120

15

15

6

6

102

144

24

12

8

(8)

100

144

(http://www.tsi.lv/)

Rīgas tehniskā
universitāte

Transports

(http://www.rtu.lv )

Latvijas Universitāte
(http://www.lu.lv )

Datorzinātņu doktora
studiju programma

2.3.2. Salīdzinājums ar Eiropas Savienības un pasaules augstskolu līdzīgām studiju
programmām
Informācija par salīdzinātajām studiju programmām sniegta 2.4. tabulā.
2.4. tabula
Augstskolas nosaukums
The Nortwestern University (USA)
The University of British Columbia
(Canada)
The University of Newcastle (Australia)
Ireland National Institute of Transport and
Logistics (Ireland)
The University of Leeds (UK)
The University of Westminster (UK)
Cranfield University (UK)
Chalmers
(Sweden)

University

of

Technologies

Iegūstamais
grāds

Doktora programmu nosaukums

Ph.D
Ph.D

Transportation
Transportation and Logistics

Dr.Sc.
Ph.D

Transportation Planing and Policy
Transport and Logistics

Dr.Sc.
Dr.Sc.
Dr.Sc.

Transport Planing
Transport Planing and Management
Transportation Management and
Logistics
Management of Transportation

Dr.Sc.

Pamata transporta kursi visu universitāšu programmās ir vieni un tie paši (ar nelielām
variācijām nosaukumos). Dažādu universitāšu programmām ir dažādi apakšvirzieni - atkarībā no
attiecīgās universitātes akadēmiskā personāla specializācijas (un, acīmredzot, arī atkarībā no
attiecīgā reģiona darba tirgus).
Tā, piemēram, Chalmers University of Technologies studiju programmā uzsvars ir likts
uz intelektuālo sistēmu projektēšanu, kas neapšaubāmi ir saistīts ar Zviedrijas darba tirgu.

Salīdzinot TSI studiju programmu ar The University of British Columbia, konstatējam,
ka pēdējā Dr.Sc. programmā ir ietverti 2 varianti: 3 gadu pilna laika un 4 gadu nepilna laika
klātienes programmas. Atšķirībā no TSI The University of British Columbia nav visiem
doktorantiem obligāto teorētisko kursu, ir lielāka elastība - individuāli nosaka katra doktoranta
studiju plānu, bet studiju kursu apguvei jāatbilst 6 mēnešu darbam. Doktoranta vadīšanai var būt
nozīmēti vairāki zinātniskie vadītāji. Doktorantiem jāsagatavo vismaz viens lekciju kurss. Ir
skaidri noteiktas Universitātes tiesības pārtraukt doktoranta studijas, ja netiek izpildīts plāns.
Cranfield University doktorantiem nav obligāto teorētisko kursu, viss tiek virzīts uz
disertācijas izstrādi. Nav arī starpeksāmenu un eksāmena specialitātē. Jāsecina, ka TSI studiju
ietvaros paredz lielāku kontroli. Cranfield University pirms aizstāvēšanas (promocijas) neprasa 5
publikācijas starptautiski atzītos izdevumos, kā tas ir Latvijā. Toties pēc aizstāvēšanas Anglijā

tiek publicēta monogrāfija par disertācijas būtību. Jāatzīst, ka šinī aspektā TSI prasības ir stipri
augstākas.
The Nortwestern University doktora studiju programma ir apstiprināta 60 kredītpunktu
apjomā 4 gadiem. Tas ir ievērojami mazāk salīdzinot ar TSI 120 kredītpunktiem. Doktora
studijām nav vispārobligātas programmas, katrs doktorants kopā ar vadītāju plānu sastāda
individuāli.
Tuvas pēc sava satura un specializācijas mums ir University of Westminster, The
University of Newcastle, Ireland National Institute of Transport and Logistics un The University
of Leeds programmas. Šajās programmās, tāpat kā TSI programmā, liels uzsvars tiek likts uz
sistēmu analīzi un modelēšanu, uz objektorientētajām sistēmu uzbūves metodēm.
Kopumā jāsecina, ka piedāvātā Transporta un sakaru institūta doktora studiju programma
pēc sava statusa, apjoma un izvēles iespējām pilnībā atbilst Rietumu universitāšu tipiskām
doktoru programmām šajā jomā. Daļēji tas ir saistīts arī ar to, ka visās šajās programmās pamatā
tiek izmantotas vienas un tās pašas mācību grāmatas.

2.4. Doktora studiju programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem
Doktora studiju programma pilnībā atbilsts TSI mērķiem un uzdevumiem, kas noteikti TSI
Satversmē.
2.5. Doktora studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Augstas studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs fakultātes uzdevums, kura
atrisināšana nodrošina TSI absolventu augstu konkurētspēju darba tirgū.
Konceptuāli šī uzdevuma risinājums balstīts uz visu studijas procesa dalībnieku
(administrācijas, mācību spēku un studentu) savstarpējas un reālas ieinteresētības principa
realizāciju šī procesa pilnveidošanā un augstu rezultātu sasniegšanā.
•

Studiju procesa plānošana
Nodarbību saraksta sastādīšanas posmā tiek nodrošināta mācāmo studiju priekšmetu

pēctecība saskaņā ar priekšmetu metodiskajiem plāniem. Šajā studiju procesa plānošanas posmā
fakultātes dekāns kontrolē metodisko plānu un citas mācību metodiskās dokumentācijas
atbilstību

apstiprinātajām

studiju

programmām.

Visa

metodiskā

dokumentācija

TSI

studējošajiem un darbiniekiem ir pieejama Internet iekšējā saitā – TSI-Intra (intra.tsi.lv/root/).
•

Kontrole
Studiju procesa kontrolei un tā efektivitātes paaugstināšanai, katra semestra sākumā

studējošajiem, vienlaikus ar nodarbību un eksāmenu sarakstu, tiek izsniegti patstāvīgo darbu

grafiki. Studiju procesa kvalitātes un studiju programmas realizācijas kontrole tiek īstenota
nodarbību apmeklētības, kārtējās sekmības stāvokļa un akadēmisko parādu likvidēšanas,
nodarbību satura atbilstības apstiprinātajiem metodiskajiem plāniem (pēc ierakstiem grupu
žurnālos) monitoringa veidā. Ir paredzēta nodarbību saraksta ievērošanas, semestra studiju plāna
un studiju programmas izpildes kontrole, kā arī nodarbību metodiskā nodrošinājuma kontrole,
studentu sekmības pārbaude, atklāto nodarbību organizēšana. Nepieciešamā informācija par
kontroli TSI studējošajiem un darbiniekiem ir pieejama Internet iekšējā saitā – TSI-Intra
(intra.tsi.lv/root/).
1. sadaļā minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta doktorantu ikgadējās atestācijas
laikā, atskaitē Transporta un loģistikas nozares zinātniskajos semināros, kur tiek pieņemts speciāls
lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai.
•

Lēmumu analīze un pieņemšana
Pamatojoties uz nodarbību kontrolapmeklējumu rezultātu un gala pārbaudījumu komisiju

darba analīzi, studējošo anonīmo aptauju analīzi par apmācības saturu un kvalitāti (anketēšanas
veidā), studiju procesa plānošanu un organizēšanu, tiek atklāti šī procesa panākumi, trūkumi un
nepilnības, ko izmanto studiju satura un apmācības metodikas koriģēšanai, citu augstskolas
darbības jomu uzlabošanai.
Visos studiju procesa plānošanas un realizācijas posmos tiek nodrošināta šī procesa
dalībnieku demokrātiska līdzdalība:
• mācību spēku, mācību palīgpersonāla un studējošo-darbojoties Akadēmiskajā sapulcē;
• mācību spēku – ar katedru, fakultātes Domes, institūta Senāta līdzdalību;
• studējošajiem – ar anketēšanas palīdzību, ar studentu pašpārvaldes studiju komisiju un
Senāta līdzdalību.
Visa studiju procesa kvalitātes līmeņa celšanas pasākumu efektivitāti analizē semestra
(akadēmiskā gada) noslēgumā Senāta Mācību metodiskās komisijas un vadības sēdē.
Pamatojoties uz šo analīzi, tiek izstrādāts konkrēts pasākumu plāns nākamajam akadēmiskajam
gadam un tālākajai perspektīvai.
Studiju programmas efektivitāte un aktualitāte tiek vērtēta ikgadējā studiju programmas
pašnovērtējuma gaitā. Pašnovērtējuma rezultāti tiek apspriesti TSI Senāta Mācību metodiskās
komisijas sēdē un apstiprināti TSI Senātā.
Studiju programmu vadības procesus kontrolē augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēma
(apstiprināta ar 08.01.2004. rīkojumu Nr.01/4-V). Izglītības pakalpojumu izstrādes rokasgrāmatā
aprakstīti studiju programmu izstrādes un apstiprināšanas procesi, to aktualitātes periodiskās
pārbaudes un nepieciešamo izmaiņu veikšanas procesi. Kvalitātes pārvaldības sistēmas procesu
efektivitāte ik gadu tiek pārbaudīta iekšējā audita laikā. Iekšējā audita rezultāti tiek apspriesti

vadības, fakultāšu un katedru sēdēs. Augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēmas detalizēts
raksturojums sniegts Kvalitātes rokasgrāmatā.
Katru semestri tiek veikta studējošo anketēšana, anketās tiek uzdoti jautājumi, kas ietver
institūta zinātnisko, mācību metodisko un saimniecisko darbību. Pēc tam tiek veikta anketēšanas
rezultātu statistiskā apstrāde un pārskata veidošana. Pārskati tiek izmantoti augstskolas visu
darbības jomu uzlabošanai katedru, fakultātes un visas augstskolas līmenī kopumā.
Pedagoģiskā darba iemaņu un pieredzes gūšanai visi studiju programmas doktoranti ir
iesaistīti mācību procesā, lasot atsevišķas lekcijas bakalaura studiju studentiem, vadot
laboratorijas un praktiskos darbus, pārbaudot un vērtējot studiju un eksāmenu darbus.
Ik gadu doktoranti uzstājas ar referātu savā zinātnisko pētījumu tematā TSI zinātniski
praktiskās un mācību metodiskās konferences „Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē” speciālā
sekcijā „Telemātika un loģistika”.

3. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
3.1. Izmantoto vērtēšanas metožu apraksts, izvēles pamatojums:
Studējošo zināšanas tiek vērtētas pēc 10-ballu sistēmas saskaņā ar LR Izglītības un
zinātnes ministrijas 14.04.1998. rīkojumu Nr. 208 un MK 03.01.2002. noteikumu Nr.2 II.punkta
6.apakšpunktu.
Zināšanu vērtējuma objektivitāti nodrošina šādu pasākumu realizēšana:
•

eksāmenu un ieskaišu rakstiskā veidā un mutvārdos, kombinēšana;

•

ieskaišu novērtējums ar atzīmi;

•

eksperimentālie darbi un projektu aizstāvēšana;

•

studiju darba rezultātu publiska aizstāvēšana (semināri un konferences);

•

ārējo uzņēmumu un organizāciju pārstāvju iekļaušana gala pārbaudījumu komisiju
sastāvā.

3.2. Rezultātu analīze
TSI doktora studijas organizē Doktorantūras studiju padome šādā sastāvā: prof. Igors
Kabaškins (priekšsēdētājs), prof. Jevgeņijs Kopitovs, prof. Aleksandrs Grakovskis, prof. Irina
Jackiva un prof. Aleksandrs Medvedevs.
TSI doktora studiju programmu sekmīgi absolvējušie doktoranti iegūst tiesības aizstāvēt
promocijas darbu promocijas padomē, iegūstot inženierzinātņu doktora (Dr.sc.inž.) zinātnisko
grādu. Promocijas nosacījumi ir definēti Nolikumā par promocijas kārtību un kritērijiem.

Programma paredz, ka doktorants jau ar pirmo studiju gadu vienlaicīgi ar teorētisko kursu
un praktisko iemaņu apguvi uzsāk promocijas darba izstrādāšanu. Tādējādi pilna laika studijās
promocijas darba izstrādāšana ilgst 3 gadus, nepilna laika studijās - 4 gadus.
Doktorants, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju, ņemot vērā apakšnozares
profesora ieteikumus, izstrādā studiju individuālo plānu.
Studiju nozares programmas apguvi kontrolē doktorantūras padome, programmas
direktors, apakšnozares profesors un darba zinātniskais vadītājs.
Profesors regulāri pārbauda studiju gaitas atbilstību plānam un studiju gada beigās,
atbilstoši TSI doktorantūras izstrādātajām prasībām, sniedz informāciju programmas direktoram.
Par studiju un pētniecības darba rezultātiem doktorants vienu reizi gadā atskaitās
Transporta un loģistikas zinātnes nozares zinātniskajos semināros, konferencēs, kur tiek
pieņemts speciāls lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai studiju programmai. Seminārus
un konferences organizē doktorantūras padome. Pēc doktoranta uzstāšanās un diskusijas
doktorantūras padome lemj par doktoranta studiju sekmēm un studiju turpināšanu.
Galīgo lēmumu par teorētisko kursu apguves apjomu, atbilstību doktora studiju
programmas prasībām un rezultātu kvalitāti pieņem doktorantūras padome, pieaicinot zinātnisko
vadītāju.
Doktorantūrai beidzoties, doktorantūras padomes organizētā seminārā tiek izvērtēti un
apspriesti studiju un pētnieciskā darba rezultāti, par ko tiek pieņemts lēmums ar ieteikumu virzīt
darbu uz aizstāvēšanu vai turpināt tā pilnveidošanu.
Pēc doktora studiju pabeigšanas TSI Doktorantūras daļa, vadoties no ierakstiem
doktoranta individuālajā studiju kartē, izsniedz doktorantūras beigšanas apliecību (14.pielikums).
Obligāts priekšnoteikums apliecības izsniegšanai ir pozitīvs vērtējums par promocijas darba
izstrādes pabeigšanu.
Lai pielaistu pie promocijas darba aizstāvēšanas, doktorantam jānokārto promocijas
eksāmeni apakšnozarē un svešvalodā.
Promocijas eksāmens apakšnozarē ir integrēts doktora studiju nobeiguma posms.
Promocijas eksāmena programmu apakšnozarē izstrādā doktorantūras padome.
Promocijas eksāmena programmu svešvalodā izstrādā TSI lingvistikas katedra.
Promocijas eksāmenu apakšnozarē pieņem doktorantūras studiju padomes izveidotā
eksāmenu komisija, kuru apstiprina ar Rektora rīkojumu. Tās sastāvā ietilpst 3-5 apakšnozares
speciālisti.
Eksāmeni TSI doktorantūrā notiek mutvārdos pie habilitācijas padomes priekšsēdētāja
apstiprinātas komisijas, kuras sastāvā ir jābūt trim zinātņu doktoriem.
Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baļļu sistēmā vai ieskaite.

Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā.
Studiju programmas apguves galvenie pārbaudes veidi ir eksāmeni un diferencētas
ieskaites – rakstiskā vai mutiskā veidā pēc studiju priekšmeta apguves. Pārbaudes veidu nosaka
saskaņā ar studiju programmu. Zināšanu pārbaudes veida (rakstiskā, mutiskā) izvēle ir atkarīga
no apmācāmā studiju priekšmeta specifikas un docētāja individuālās pieejas studējošā zināšanu
vērtēšanai. Lielākā zināšanu kontroles daļa notiek rakstiskā veidā. Zināšanu pārbaudi realizē
docētājs, kas vada nodarbību, bet pēc augstākstāvošu amatpersonu norīkojuma, pārbaudē var
iesaistīt katedras vadītāju un citus katedras docētājus. Ar konkrētā studiju priekšmeta apjomu,
prasībām, zināšanu pārbaudes veidiem un formām docētājs studējošo iepazīstina pirmajā
nodarbībā.
Studiju programmas katrā priekšmetā paredzēta pārbaude, kas tiek realizēta semestra
laikā, t.i. kontroldarbi, patstāvīgie darbi, eksperimentālie darbi un citi darbi. Tekošās pārbaudes
apjomu nosaka atbilstoši studiju programmas konkrētajam studiju priekšmetam. Darbu
nodošanas termiņus nosaka semestra studiju plāna grafiks, atbilstoši studiju programmas apguves
gadam.
Gala vērtējums programmas atsevišķos studiju priekšmetos tiek noteikts pēc tekošās
kontroles rezultātiem, studējošā aktivitātes lekciju laikā, semināros, praktiskajās nodarbībās un
ieskaites/eksāmena vērtējuma.
Studējošā attieksme attiecībā uz apgūstamajiem studiju priekšmetiem tiek novērtēta katru
semestri, veicot anonīmu anketēšanu par apmācības kvalitāti. Anketas jautājumi sniedz iespēju
novērtēt sekojošus aspektus: lekciju pieejamību un saturu, docētāju kompetenci un personīgās
īpašības, prasību līmeni, iespēju apmeklēt konsultācijas ārpus mācību laika utt.
Gala rezultāti tiek apspriesti attiecīgo katedru sēdēs, metodiskās un administratīvās
sanāksmēs. Pēc to apspriešanas, tiek izstrādāti pasākumi, kas vērsti uz apmācības procesa
pilnveidošanu.
Mūsdienās apgūtās programmas visi gala pārbaudījumu līmeņi tiek vērtēti pēc 10 ballu
vērtējuma sistēmas, zemākais pozitīvais vērtējums ir “4 (gandrīz viduvēji)”.
Studējošo sekmība tiek regulāri analizēta un apspriesta sanāksmēs, metodiskajās
konferencēs, utt.
Studiju kvalitāte tiek nodrošināta atbilstoši Kvalitātes rokasgrāmatai.

4. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
4.1. Izmantotās studiju metodes un formas
Studiju programmā tiek izmantotas apmācības metodes – lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, eksperimentālie darbi, „prāta vētra”, individuālais un grupu darbs.

Doktorantiem nodrošināta palīdzība mācībās konsultāciju veidā. Katram docētājam
obligāti ir ieplānotas - ne mazāk, kā 2 konsultāciju stundas nedēļā, šīs konsultācijas ir iekļautas
elektroniskajā nodarbību sarakstā un ir pieejamas studentiem.
Augstskolā izstrādāta un ieviesta 2-līmeņu studiju apmaksas sistēmu, kura stimulē
studējošos nokārtot sesiju savlaicīgi. Labākajiem studējošajiem tiek piešķirtas studiju maksas
atlaides vai bezmaksas studiju vietas. Lai paaugstinātu studējošu motivāciju, tiek izmantotas arī
tikšanās ar darba devējiem un absolventiem. Reizi gadā augstskolā tiek rīkotas Karjeras dienas.
Aizvadītajā laika posmā, modernizēta un būtiski paplašināta doktorantu apmācība,
izmantojot pieeju e-apmācības videi un izstrādājot jaunus e-kursus. Doktorantu aptaujas liecina,
ka e-apmācības iespējas tiek augsti novērtētas.

4.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Visi vadošie augstskolas docētāji, kuri intensīvi piedalās zinātniskajos pētījumos, plaši
pielieto iegūtos zinātniskos rezultātus studiju procesā: gatavojoties lekcijām, izstrādājot kursa
darbu un gala pārbaudījuma darbu tematiku. Laboratorijas iekārtas un programmatūra, kas
iegādāta zinātnisko pētījumu vajadzībām, pēc projektu beigām tiek nodotas mācību
laboratorijām. TSI izveidota speciāla lietojumprogrammas līdzekļu laboratorija, individuālam
darbam projektos. Laboratorijas iespējas aktīvi izmanto studējošie kvalifikācijas darba izstrādē,
kā arī tā tiek izmantota augstskolas maģistrantu un doktorantu vajadzībām. Visos zinātniskajos
projektos piedalās doktoranti. Kā piemēru studējošo līdzdalībai konkursos un projektos pēdējā
gada laikā varam minēt projektu Dienvidu tilta mezgla modelēšanā pēc Rīgas domes un
kompānijas „Tilts” pasūtījuma, kuru veica 2. kursa studējošie un TSI doktoranti J. Jurševiča un
M. Savrasovs profesores I. Jackivas vadībā.
Doktorantu zinātniskie darbi regulāri tiek publicēti atsevišķā rakstu krājumā, daļa no
doktorantu rakstu krājumiem tiek izdoti kopīgi ar ārvalstu partneraugstskolām. TSI docētāju
zinātniskās publikācijas par pēdējo 2008.gadu sniegtas 6. pielikumā.
Institūts aktīvi piedalās starptautiskos un nacionālos zinātniskajos projektos, no tiem:
•

28 Eiropas attīstības projekti;

•

4 Latvijas nacionālie projekti;

•

10 Rīgas pilsētas projekti;

4.2.1. Zinātnisko konferenču organizēšana
TSI katru gadu uz savas bāzes organizē daudz zinātniskās un mācību metodiskās
konferences, no kurām, galvenās ir sekojošas:
Ikgadējās starptautiskās konferences:

1. International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and
Communication”. 2000-2008, TSI, Riga, Latvia;
2. Conference “Research and Technology – Step into the Future”. 2002-2008, TSI, Riga,
Latvia (divas reizes gadā – aprīlī un decembrī);
3. International Conference „TransBaltica”. 2000-2008, TSI, Riga, Latvia;
4. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu
izglītības problēmas” 2004.-2008. TSI, Rīga, Latvija.
Starptautiskās konferences:
5.

The International Symposium on Stochastic Models in Reliability, Safety, Security
and Logistics (SMRSSL'05). 16-18 February 2005, Beer Sheva, Israel;

6. The International Conference „Innovative Vocational Education and Training in the
Transport Area- IVETTA”. 25 February 2005, TSI, Riga, Latvia;
7. International Workshop of Word Bank on Public-Private Partnership (PPP) in
Transport, 6-8 March 2007, TSI, Riga, Latvia.
8. The International Conference "State and Prospects of Aviation Specialists Training".
1-5 July 2008.
9. The International Conference “Modelling of Business, Industrial and Transport
Systems”. 7-10 May 2008.
Institūta darbinieki aktīvi piedalās starptautiskās konferencēs Latvijā un ārzemēs.
4.2.3. Piedalīšanās starptautisko komisiju darbā
TSI zinātnieki piedalās dažādu starptautisku komiteju darbā:
Igors Kabaškins – Eiropas sadarbības komisija zinātnisko un pielietojamo tehnisko
pētījumu jomā – Transporta tehniskās komitejas loceklis (Member of the COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) Technical Committee on Transport);
Jevgeņijs Kopitovs un Igors Kabaškins – Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas un Eiropas Transporta ministru Komisijas Apvienotās transporta zinātniskās
komitejas locekļi (Members of Joint OECD/ECMT Transport Research Committee. OECD –
Organisation for Economic Co-operation and Development, ECMT – European Commission for
Ministers of Transport);
Igors Kabaškins – Latvian Member of the Transport Committee of the 7th European
Framework Programme.

4.2.4. Zinātniski tehnisko žurnālu izdošana
TSI izdod starptautiski citējamos žurnālus:
1. Transport and
Telecommunication

ISSN 1407-6160

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia

2. Computer Modelling and
New Technologies
3. Journal of Air
Transportation

ISSN 1407-5806

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia
TTI, Latvia
University of Nebraska at Omaha, USA

ISSN 1544-6980

Jaunajiem pētniekiem tiek izdots žurnāls:
1. Research and Technology – ISSN 1691-2853
Step into the Future

Transport and Telecommunication
Institute, Latvia

5. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS
NOVĒRTĒJUMS
5.1. Doktora studiju programmas atbilstība augstākās izglītības standartam
Programma sniedz iespēju pilna laika studijām un nepilna laika studijām. Nepilna laika
studijas atšķiras no pilna laika studijām tikai ar kalendāro plānu.
Kopējais studiju ilgums ir:
-

3 gadi – pilna laika studijas;

-

4 gadi – nepilna laika studijas.

Doktora zinātnisko grādu piešķir par promocijas darbu - sevišķi nozīmīgu, oriģinālu,
patstāvīgi veiktu zinātniskās kvalifikācijas darbu, kas vērtējams kā būtisks ieguldījums transporta
un loģistikas zinātnes attīstībā.
Promocijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību nosaka LR Ministru kabineta
noteikumi Nr. 1001, izdoti 27.12.2005., Rīgā.

5.2. Transporta un IKT nozares attīstība Latvijā
Transports, kā viena no galvenajām Latvijas ekonomikas nozarēm, ir prioritārs virziens.
Par to liecina zinātnes un izglītības attīstības nacionālās koncepcijas, Latvijas Nacionālais
attīstības plāns 2007. – 2013.g., Satiksmes ministrijas darbības stratēģija 2007.–2009. gadam
(Ministru kabineta 2006.gada 6.jūlija rīkojums Nr.507), Ceļu satiksmes drošības programma
2007. – 2013.g.
Latvijas nacionālais attīstības plāna 2007.– 2013.g. norādīts, ka vienlaikus ar efektīvu
tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm ir jārada labvēlīgi priekšnosacījumi uz iekšējo intelektuālo
resursu izmantošanu vērstai (endogenai) inovatīvai attīstībai. Uzlabojama Latvijā radītā

intelektuālā īpašuma (izgudrojumu, tehnoloģiju, produktu) izmantošana ekonomikā un
atbalstāma tā radīšana Latvijas uzņēmumos, palielinot Latvijā izstrādāto patentu skaitu, it īpaši
augsto tehnoloģiju jomā, attīstot zinātnes un tehnoloģiju komercializācijas infrastruktūru,
veidojot ciešāku saikni starp pētniecības un zinātnes institūcijām, uzņēmumiem un šo institūciju
saikni ar reālo tirgus situāciju.
Būtisku ekonomikās izaugsmes un konkurētspējas kāpumu ir iespējams panākt, balstoties
uz plašu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošanu publiskajā pārvaldē,
uzņēmējdarbībā un mājsaimniecībās. IKT sniegtās iespējas efektīvi un inovatīvi jāizmanto
izglītības, zinātnes, nodarbinātības, darba un ģimenes dzīves interešu saskaņošanas, veselības
aprūpes, sociālās aizsardzības, kultūras, tūrisma un citās jomās, lai atvieglotu pieeju darbam un
zināšanām, publiskā un privātā sektora pakalpojumiem un informācijai.

6. STUDĒJOŠIE
6.1. Studējošo un absolventu skaits
6.1.1. Studējošo skaits
Pavisam, doktorantūras Telemātika un loģistika studiju programmas studējošo skaita
dinamiku var raksturot kā imatrikulēto personu skaits principiāli nemainās un katru gadu
studijām pievienojas līdz 10 cilvēkiem. Līdz ar to kopējais doktorantūra studējošo cilvēku skaits
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6.1.2. Disertāciju aizstāvēšanas saraksts
N

Vārds, uzvārds

Tēma latviešu un
angļu valodā

Zinatn.
vadītājs

Aizstāv.
datums

Diploma
Nr.

1.

Vasilijs
Demidovs

Dr.habil.sc.in
g., profesors
J.Kopitovs

20.06.
2006.

Sērija D
Nr.0001

2.

Jeļena Fiošina
(Afanasjeva)

Dr.habil.sc.in
g.,
profesors
A.Andronovs

04.07.
2006.

Sērija D
Nr.0002

3.

Andrejs
Romānovs

Dr.habil.sc.in
g.,
profesors
J.Merkurjevs

19.12.
2006.

Sērija D
Nr. 0003

4.

Andrejs
Solomenikovs

Dr.habil.sc.in
g.,
profesors
J.Merkurjevs

17.04.
2007.

Sērija D
Nr. 0004

5.

Aleksandrs
Berežnojs

„Dzelzceļa transporta lēmumatbalsta
sistēmu informatīvās nodrošināšanas
modeļu izstrāde”
„Development of models of the dataware
of decision support systems at the
railway”.
„Transporta loģistisko procesu modeļu
novērtēšana, balstoties uz statistikas
intensīvajām datormetodēm”.
„The Estimation of Transport Logistic
Processes Models on the Base of Intensive
Computer Methods of Statistics”.
„Daudzkritēriju
analīzes
metožu
pielietošana tūrisma informācijas sistēmas
izstrādāšanā”.
„Application of multi-criteria analysis
methods to the tourist information system
development”.
„Jūras konteineru terminālu loģistikas
ķēžu imitācijas modeļu izpēte un izstrāde.
Baltijas konteineru termināla gadījuma
izpēte”.
„Simulation modelling and research of
marine container terminal logistics chains.
Case study of Baltic container terminal”.
„Transporta plūsmas modeļu vadošo
parametru ietekmes uz pilsētas ceļu
kustības vadības efektivitāti izpēte”.
„Investigation of the traffic flow models
managing parameters influence on the
efficiency of the urban traffic control”.

Dr.habil.sc.in
g.,
profesors
I.Kabaškins
Dr.sc.math.,
profesors
Š.Guseinovs

07.10.
2008.

Sērija D
Nr. 0005

6.2. Studējošo aptaujas un to analīze
Programmas realizācijas procesā, katra semestra beigās, tiek īstenota pastāvīga studējošo
aptauja (anketēšana). Vērtējumā piedalās aptuveni 80% studējošo. Aptaujas rezultātus apkopo un
izvērtē TSI Stratēģiskās attīstības daļā. Aptaujas rezultātus izskata Mācību metodiskajā komisijā
(MMK) un Senātā. Ar aptaujas rezultātiem Stratēģiskā attīstības daļa iepazīstina TSI
administrāciju, studiju programmu direktorus.
Studiju programmu studējošie vērtē pozitīvi. Vidējā nodarbību apmeklētība ir 80 %.
Raksturojot savu viedokli par studijām TSI, 47% aptaujāto atzīmējuši, ka tas mainījies uz labo
pusi, 53% - ka tas palicis nemainīgs.
Īpaši tiek atzīmēts augstais apmācības līmenis un pasniedzēju kvalifikācija. Galvenās
piezīmes un neapmierinātība izteikta saistībā ar bibliotēkas studiju fonda lietošanas
nosacījumiem.

6.3. Absolventu aptaujas un to analīze
Aptaujāti vairāki disertāciju aizstāvējušie doktoranti. Visi atzīst, ka studijas devušas lielu
jaunu zināšanu apjomu, iemācījušas risināt praktiskos un teorētiskos uzdevumus, uzlabojušas
angļu valodas zināšanas. Aptaujātie absolventi atzīst, ka disertācijas izstrāde bijusi grūta un tās
veikšanai nepietiek studiju procesā atvēlētais laiks, jo jākārto pārāk daudzi eksāmeni tehniskajos
priekšmetos (5 – 6 eksāmeni), to skaits jāsamazina.
6.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju procesu vadībā tiek veikta sadarbībā ar Studējošo
pašpārvaldi. Deleģētie studējošie pārstāv savas intereses un vēlmes augstskolas Senātā un
fakultāšu domēs, Satversmes sapulcē.
Tiešu studējošo pašpārvaldes kuratora darbu veic Mācību prorektors.
Katru semestri, pēc studējošo anketēšanas rezultātiem, tiek veiktas aptaujas, kurās ņem
vērā studiju procesa pilnveidošanā.

7. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ
PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
7.1. Doktora studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
Programmas nodrošinājumu īsteno 14 docētāju liels akadēmiskais personāls, viena no
tām ir sieviete. Visi docētāji, izņemot vienu, TSI strādā pastāvīgi. Habilitētā doktora un doktora
grāds ir piešķirts visiem 14 cilvēkiem. 7 mācību spēkiem (50 %) ir profesora, 2 – asociētā
profesora (14 %) zinātniskais nosaukums, 5 mācību spēki (36 %) ir docenti.
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Doktori
79%
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7.2.att. Akadēmiskā personāla akadēmiskā kvalifikācija
No tiem 13 docētāji (93%) ievēlēti akadēmiskajā amatā TSI, 1 ( 7%) nav ievēlēti TSI.
Informācija par ievēlētajiem docētājiem sniegta 7.1. tabulā; 7.1. un 7.2. attēlos.

7.1. tabula

Docētāji
(ievēlēti)
13

tajā skaitā:
profesori un
asoc. profesori

ar habilitēta doktora un
doktora grādu

ar kandidāta
grādu

ar maģistra
grādu

9

13

-

-

7%

Ievēlēti amatā TSI
Nav ievēlēti amatā TSI

93%

7.3.att. TSI ievēlētais akadēmiskais personāls

Liela daļa docētāju īsteno aktīvu zinātniski pētniecisko darbību, piedalās zinātniskajos
projektos, publicē darbus zinātniskajos žurnālos, uzstājas ar ziņojumiem konferencēs

7.2. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
nākamajiem sešiem gadiem
Pēdējo triju gadu laikā pozitīva tendence vērojama akadēmiskā sastāva vecuma izmaiņu
ziņā. Izveidojusies jauno pasniedzēju grupa, kuru vecums ir 25-35 gadu, un kuri aktīvi iesaistās
mācību procesā.
Atbildīgais par docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu – Studiju programmu prorektors,
kurš uz gala pārbaudījumu rezultātu pamata izstrādā TSI docētāju kvalifikācijas paaugstināšanas
plānu nākamajam akadēmiskajam gadam. 2006. un 2007. gada laikā, 50 augstskolas docētāji
apmeklēja pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšanas kursus Latvijas Universitātē, 24 –
pabeidza angļu valodas kursus, 8 docētāji stažējas ārvalstīs ERASMUS programmas ietvaros, 3
docētāji stažējās Latvijas uzņēmumos. Docētāju profesionālā sagatavošana notiek arī „Microsoft
IT Academy”, kura darbojas institūtā.
Plaši pielietota kvalifikācijas paaugstināšanas forma ir atbalsts Institūta docētājiem,
finansiāli atbalstot viņu līdzdalību starptautiskās konferencēs ar ziņojumiem. Tikai 2008.gadā
TSI docētājiem bija iespēja piedalīties 40 starptautiskas konferencēs.
Nozīmīga kvalifikācijas paaugstināšanas sastāvdaļa ir piedalīšanās starptautiskos
projektos.
TSI darbojas akadēmiska personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns. Visi docētāji
iziet ikgadēju atestāciju.

8. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS
Programmas finansēšanas avoti ir:
-

TSI studējošo studijas maksa;

-

sponsoru maksājumi, kā arī to organizāciju investīcijas, kuras ieinteresētas speciālistu
sagatavošanā;

-

granti par starptautiskajiem pētnieciskajiem projektiem, kuros piedalās TSI
darbinieki;

-

LZP granti.

Studiju programmas realizācija Rīgā tiek īstenota 4 mācību korpusos ar kopējo platību
vairāk nekā 9 000 kv.m., kas atrodas: Lomonosova ielā 1, 4. korpusā. Visos korpusos par
augstskolas līdzekļiem veikts moderns remonts. 2005.-2007. gados veikta pilnīga korpusā 72-b

renovācija, ar platību 2800 kv.m. par kopējo vērtību 520 000 lati. Šīs ēkas rekonstrukcijas
rezultātā, augstskola ieguva jaunu konferenču zāli ar 300 vietām, 6 lekciju auditorijas, auditorijas
praktiskajām nodarbībām, trīs laboratorijas un divas datorklases, kā arī kabinetus institūta
vajadzībām. Pašlaik TSI auditoriju fondā ir 12 lekciju auditorijas, 10 datorklases, vairāk nekā 20
auditoriju praktiskajām un laboratorijas nodarbībām. Laboratorijas nodarbības notiek
specializētās auditorijās: Datoru modelēšanas un elektronisko sistēmu laboratorijā un Lietišķo
programmu sistēmu laboratorijā. Praktiski visas lekciju auditorijas un datorklases ir aprīkotas ar
stacionāriem videoprojektoriem un LCD-paneļiem. Divas auditorijas aprīkotas ar jaunākajiem
līdzekļiem videokonferenču organizēšanai un nodrošina tālmācības translāciju. Rīgā tiek
izmantots vairāk nekā 400 modernu datoru un vairāk nekā 15 serveru, kas apvienoti vienotā
informācijas sistēmā TSI Intranet. No šī studiju gada institūtā ir specializēta mobila datorklase
(25 datori).
Uz Latgales filiāles bāzes tiek veidots TSI zinātniskais centrs Daugavpilī – Akadēmiskais
parks, kuru atbalsta Latvijas Zinātņu akadēmija, Daugavpils Dome un biznesa struktūras
Visi TSI datori apvienoti lokālā tīklā ar piekļuvi Internetam, gan pasniedzējiem, gan
studējošajiem. Studiju procesā tiek izmantotas aptuveni 100 dažādas programmu paketes, tajā
skaitā: Matlab, Mathcad, Borland Delphi, Statistica, GPSS World, Extend, Anylogic,
Visim/Visum u.c.
TSI ir noslēdzis virkni sadarbības līgumu ar daudzām organizācijām, uzņēmumiem un
institūcijām, kuros paredzēta kopīga materiālo resursu izmantošana. Pamatojoties uz šiem
līgumiem, augstskolai ir radusies iespēja studiju procesā izmantot materiālos un tehniskos
resursus. Piemēram, „Exigen”, „LGS” (Latvijas gaisa satiksme),”Microsoft Latvija”, un
„Accenture”.
Augstskolas bibliotēka centralizēti nodrošina programmu ar mācību, zinātnisko un
metodisko literatūru. Bibliotēkas fonds veidots, galvenokārt, no jauniem izdevumiem, kas izdoti
pēc 2000.gada. Uz 2008.gada 1.janvāri mūsu rīcībā bija vairāk nekā 1300 nosaukumu grāmatas
(32173 eksemplāri) un vairak nekā 260 nosaukumu žurnālu (no tiem 25 nosaukumu – latviešu
valodā un 112 – angļu valodā), tie pārsvarā abonēti uz gadu. Daži tehnisko grāmatu un žurnālu
eksemplāri ir vienīgie eksemplāri Latvija. Bibliotēkai ir trīs lasītavas, no kurām divas atrodas
Rīgā, viena Daugavpilī. Bibliotēkas lietotāju rīcība ir nepieciešamais skaits datoru, darbojas
elektroniskais katalogs un elektroniskā bibliotēka ar elektronisko grāmatveikalu, kurš atrodas pēc
adreses (www.tsi.lv/library).Bibliotēkas fonda pieauguma dinamika attēlota 8.1. attēlā.
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8.1.att. TSI bibliotēkas fonds
TSI bibliotēka tāpat tiek papildināta ar daudziem metodiskajiem norādījumiem, kurus
izstrādājuši TSI docētāji. Šīs grāmatas iegādājas arī paši augstskolas studējošie (līdz 80%
tirāžas). Publicēto metodisko materiālu daudzums, kas sagatavoti un izdoti TSI pārskata periodā,
atspoguļots 8.2.attēlā. Neliela izdevumu skaita samazināšanās (2007. – 2008. gados) skaidrojama
ar pāreju uz jaunajām elektroniskajām apmācības tehnoloģijām sakarā ar tālmācības sistēmas
Moodle ieviešanu studiju procesa. Tas veicināja metodisko materiālu skaita pieaugumu
elektroniskā veidā vairākas reizes.
Izdevumu skaits
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8.2.att. TSI mācību metodisko izdevumu skaits

9. ĀRĒJIE SAKARI
9.1. Sadarbība ar darba devējiem
TSI veic regulārus (ikgadējus) Latvijas un, daļēji, Eiropas darba tirgus pētījumus.
Pētījuma pamatmērķi:

1. noskaidrot uzņēmumu nepieciešamību pēc speciālistiem, kurus sagatavo TSI;
2. noskaidrot uzņēmumu vadības viedokli par TSI absolventu sagatavotības līmeni;
3. savākt informāciju darba tirgū par tā attīstības virzieniem, darba devēju vēlmēm un
izteiktajiem aizrādījumiem.

Pētījumi notiek, gan veicot darba devēju anketēšanu, gan analizējot Internetā un
publicētajos izdevumos izvietotos šīs tematikas materiālus. Pētījumus organizē Stažēšanās un
prakses daļas vadītājs, pētījumu rezultāti tiek noformēti ikgadējā pārskatā veidā.
TSI sadarbojas ar šādiem uzņēmumiem:
SIA "ATLAS", SIA "AGROAPGADE", SIA "N Logistiks", SIA "SCHENKER", SIA "Trīs V
Aģentūra", AS "Rīgas Kuģu Būvētava", SIA "EKL/LS", SIA "Hermis Transport", SIA
"Kuehne+Nagel Latvia", SIA "Ahlers Latvia", SIA "DFDS TRANSPORT LATVIA", SIA
"Dzelzceļu tranzīts", SIA "MSC LATVIA", SIA "Baltic Tranzit Services Comp.", SIA
"ESTMA", SIA "Loadstar Unimars", SIA "TFS Trans", Nurminen Maritime Latvia SIA, A/S
"Exigen Latvia", SIA "Diatom Enterprises", SIA "Focus Technologies", VEF Radiotehnika
CEMEX. SIA „Proline”, SIA „Jet-Computer”, LDz skaitļošanas centrs, SIA „Proline-D”, LGS
u.c.
Darba devēji tiek pieaicināti dalībai studiju programmu saturiskajā vērtēšanā.
9.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās
izglītības programmas
Aktīvi turpinās starptautiskā sadarbība ar partneraugstskolām. TSI studenti sekmīgi studējuši
un studē ārvalstu universitātēs studentu apmaiņas programmu ietvaros. TSI ir parakstījusi un
saņēmusi hartu „ADVANCED EUROPEAN UNIVERSITY ERASMUS CHARTER (No
224745-IC-1-2007-1-LV-ERASMUS-EUC-1)”.
Transporta un sakaru institūts ir starptautiskās asociācijas „European Association for
Education of Adults” (EAEA) loceklis.
TSI ir parakstījis 6 starptautiskos ERASMUS sadarbības līgumus ar ārvalstu
universitātēm:
▪

Matej Bel University (Banska Bystrica, Slovakia, http://www.ef.umb.sk)

▪

Bydgozcsz University of Economy (Poland, http://www.wsg.byd.pl )

▪

Vilnius Gegeminas Technical University (Lithuania, http://www.vgtu.lt)

▪

University of Florence (Firenze) (Italy, http://www.unifi.it)

▪

University of Žilina

(Zilinska univerzita v

Ziline)

(Zilina, Slovakia,

http://www.uniza.sk.)
▪

Higher School of Economics and Innovation in Lublin (Wyzsza Szkola Ekonomii
i Innowacji w Lublinie), (Lublin, Poland, www.wsei.lublin.pl )

Ārvalstu universitātes pilnībā atzinušas TSI iegūto zināšanu augsto kvalitāti, dodot
iespēju mūsu studentiem tieši iekļauties ārvalstu augstskolu studiju programmās.
Transporta un sakaru institūtam ir noslēgti sadarbība līgumi par doktorantu apmaiņu ar
Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation, Magdeburga, Vācija un ar Viļņas
Gedeminas tehnisko universitāti.

TSI ir parakstījusi arī cita veida partnerības līgumus, kuri paredz akadēmisko aktivitāšu
veicināšanu starp partneraugstskolām. Līgumos paredzēts turpināt studentu un mācībspēku
apmaiņu, veikt regulāru TSI akadēmiskās darbības kvalitātes auditu, kā arī nodrošināt TSI
absolventiem studiju turpināšanas iespējas ārvalstī. Partneraugstskolu saraksts, ar kurām noslēgti
līgumi 2007.-2008.gados, sniegti 9.1.tabulā.
9.1.tabula

Valsts
Azerbaidžāna
Baltkrievija
Dānija
Igaunija
Igaunija
Igaunija
Gruzija
Itālija
Kazahstāna
Ķīna
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Polija
Polija
Polija
Polija
Polija
Polija

Augstskola/ koledža
National Aviation Academy of Azerbaijan
Belarus Academy of Science. Scientific Engineering Republican unitary
enterprise “Geoinformation Systems”
Association of DanishTransport and Logistics Centres
Estonian Aviation Academy
Tallinn University of Applied Sciences
Valga County Development Agency
Batumi Navigational Institute
University of Firenze
KazahAirproject
Chine CASME International Development Association
Vilnius Gedeminas Technical University
Klaipeda Shipping Research Center
Klaipeda Science and Technology Park
High School of Economics and Innovation in Lublin
University of Economy in Bydgoszcz
Institute of Logistics and Warehousing
High School of Economics and Innovation in Lublin
Gdaņska universitāte
Motor Transport Institute

Krievija
Krievija
Krievija
Slovākija
Slovākija
Somija
Somija
Somija
Vācija
Vācija
Vācija
Zviedrija
Zviedrija

Petersburg State Transport University
North-West Russia Logistics Development and Information System
Agency
Pskov oblast agency for regional development
Matej Bel University, Banska Bystrica
University of Zhilina
Turku School of Economics
University of Turku
Regional Council of Southwest Finland
Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation
Hamburg University of Technology, Institute of Business Logistics and
General Management
Management School (HSG Hochschulgesellschaft mbh), Essen
The Regional council in Kalmar county
The Municipality of Oskarshamn

11. SVID-ANALĪZE
Stiprās puses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Kvalificēts, stabils un kompetents akadēmiskais personāls
Pārskatāma TSI personāla politika
Sadarbība ar ārvalstu augstskolām un speciālistiem (erasmus programma), ārvalstu pasniedzēju iesaistīšana studiju
procesā, docētāju un studentu iesaistīšana starptautisko projektu realizācijā
Augstskolas vadīšanas atklātums
Augsta studentu motivācija un studentu līdzdalības zinātniski pētnieciskajā darbībā veicināšana
Augsta attīstības dinamika
Virtuālās izglītības telpas esamība un moderns tehniskais tālmācības aprīkojums
Izdoti divi starptautiski zinātniskie žurnāli, kuri iekļauti Latvijas zinātņu padomes indeksējamo žurnālu sarakstā, izdots
žurnāls jaunajiem pētniekiem un 2 reizes gadā tiek rīkota studentu zinātniskā konference
Studentiem radītas iespējas iegūt profesionālos sertifikātus IBM, Microsoft, CISCO, ECDL, ACITP WebDesign, LCCI,
noslēgtas specializētas partnervienošanās ar Microsoft, CISCO par Microsoft Academy un Cisco Academy izveidošanu
uz TSI bāzes
Augstskolas vadošais personāls - ir aktīvi docētāji, ievelēti profesori, kuri pārstāv latviju starptautiskās zinātniskās
organizācijās:
• COST – (European Commission on Cooperation in the field of Science and Technical Research), technical
committee on Transport and Urban Development and technical commitee on Information and Communication
Technologies)
• Joint Transport Research Center of OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) and
ECMT (European Organisation of Ministers of Transport)
• FP7, Technical Committee on Transport
TSI ir bāzes organizācija un tās vadība aktīvi piedalās vadošo zinātnisko sabiedrisko organizāciju vadībā:
• Rīgas pilsētas transporta sabiedriskā padome;
• Latvijas Operāciju pētījumu sabiedrība;
• Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija;
• Latvijas Transporta savienība
Augstskolas aktīva dalība zinātniskajā un pedagoģiskajā darbībā
Praktiķu un ārvalstu pasniedzēju iesaistīšana studiju procesā
Ir iespēja turpināt studijas TSI maģistrantūrā
Vienīgā privātā augstskola ar savu doktorantūru un promocijas padomi
Moderna bibliotēka un labs materiāli tehniskais nodrošinājums
TSI un partneru - darba devēju stipendijas

Vājās puses
•
•
•
•

Valsts finansiālā atbalsta trūkums
Nav atrisināti korpusu un zemes privatizācijas
jautājumi
Trūkst pašiem savu kopmītņu (studentu
viesnīca)
Augstskolas vadība veic lielu pārstāvniecisko
darbību sabiedriskā kārtā, pārstāvot Latviju
vadošajās Eiropas, starptautiskajās
un
nacionālajās zinātniskajās organizācijās

Labvēlīgas ārējās iespējas
•
•
•
•
•

Precīzi noteikta augstskolas niša izglītības pakalpojumu tirgū
Līdzdalība ES, kā kvalitatīvas izglītības iegūšanu motivējošs faktors
TSI ir labi pazīstams Eiropas zinātniskajā telpā
Cilvēka attīstības deklarācija kā prioritārs virziens Latvijas attīstības plānā 20072013.gadiem
Valsts un privāto kompāniju akūta nepieciešamība pēc jauniem speciālistiem
inženierzinātņu, dabaszinātņu un transporta jomā

Negatīva ārējā ietekme
•
•
•
•
•
•
•

•

Konkurence no citu Latvijas augstskolu puses esošās augstākās izglītības
finansēšanas sistēmas apstākļos
Demogrāfiskā krīze Latvijā
Skolu absolventu sagatavotības līmeņa pazemināšanās
Studentu maksātnespēja un studiju kreditēšanas ierobežošana, palielinoties studiju
maksai un inflācijas līmenim valstī
Darba spēka tirgus cikliskā attīstība
Kā nevalstiskai augstskolai,ierobežota piekļuve ES fondiem
Valsts politikas trūkums speciālistu ar augstāko izglītību pieprasīšanas jomā
Ne pārāk labvēlīga attieksme pret studējošo ieceļošanu no ārvalstīm

12. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.

6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.5.
7.6.

Pasākums
Studiju efektivitātes un kvalitātes celšana
Programmas akreditācija
Programmas realizācijas pašnovērtējums
Izglītības kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un sertifikācija uz
ISO-9000-I standarta pamata
Studiju priekšmetu un programmu pilnveidošana
Monitorings: izglītības sistēmai, profesiju tirgum, darba tirgum.
Sadarbība ar darba devējiem, zinātniskām un izglītības iestādēm
Specializācijas izvēles sistēmas pilnveidošana
Metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana
Tālmācības apmācības organizēšana
Nodrošināšana ar mūsdienu programmas līdzekļiem jaunāko
informatīvo tehnoloģiju studēšanai
Moderno tehnisko mācību līdzekļu izmantošanas intensifikācija.
Datortehnikas programmas un aparātu līdzekļu pilnveidošana
Personālo datoru modernizācija Workstation līmeņa datoru
iegāde un attīstība
Augstskolas datortīkla attīstība
Licencētu programmu sistēmu, programmu līdzekļu iegāde
korporatīvajām informatīvajām tehnoloģijām, pielietojamoprogrammu multimodālajām paketēm
Studiju izvēles brīvības un atklātības nodrošinājums
Piedalīšanas ERASMUS programmas ECTS projektā
Līgumu slēgšana ar ārvalstu augstskolām un to pildīšana mācību
un zinātniskās darbības jautājumos
Studiju programmas informatīvā kompleksa sagatavošana,
izplatīšana un attīstīšana
Kvalifikācijas celšana
Mācību spēku kvalifikācijas celšana:
• stažēšanās,
• piedalīšanās zinātniskajos semināros,
• metodiskais darbs,
• piedalīšanās republikas un starptautiskajos zinātniskajos
un konsaltinga projektos
Vadošo citu augstskolu un organizāciju zinātnieku un speciālistu
uzaicināšana, t.sk. no ārvalstīm

Izpildes laiks
2009. g. un turpmāk
katru gadu
2008. g.,
katru gadu
katru gadu
pastāvīgi
pastāvīgi
no 2008. g.
katru gadu
pastāvīgi
katru gadu
pastāvīgi
pastāvīgi

katru gadu
saskaņā ar līgumiem
pastāvīgi

1 x 5 gados
katru gadu
katru gadu
katru gadu
saskaņā ar līgumiem

Profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšana
Microsoft profesionālās sertificēšanas kursi
E-komercijas kursi
LCCI Business English kursi
CISCO profesionālie sertificēšanas kursi
Vācu kompānijas PTV kursi, transporta sistēmu modelēšanas
sistēmu izstrāde mikro un makro līmenī VISUM, VISSIM

Studiju programmas direktors

pastāvīgi
pastāvīgi
pastāvīgi
pastāvīgi
pastāvīgi

Igors Kabaškins

1. pielikums
Studiju plāns
Studiju programmas nosaukums:
Studiju programmas kods:
Studiju veids:
Studiju ilgums:
Nr
p.k

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Telemātika un loģistika
5152
pilna laika
3 gadi, 6 semestri, kredītpunktu skaits - 120
Kredītpunktu skaits

Kursa nosaukums
Kopā
Obligātie studiju kursi (A daļa)
Telemātika un loģistika pasaules tirgus
globalizācijas apstākļos
Zinātnisko pētījumu metodoloģija
Sistēmu modelēšana
Sistēmu teorija
Multidimensiju statistikas analīze
Matemātiskās metodes un modeļi
loģistiskajos pētījumos

Speciālizācijas (brīvās izvēles) studiju
kursi (B daļa)
1. Transporta loģistika
2. Skaitliskās metodes
3. Augstskolas pedagoģija
4. Intelektālās sistēmas
5. Informācijas sistēmas transportā
6. Globālās navigācijas sistēmas
7. Programmatūras konstruēšanas
tehnoloģijas
8. Lēmumu pieņemšanas metodes un
algoritmi
9. Risku teorija
10. Optimizācijas teorija
11. Informācijas kriptogrāfiskā aizsardzība
12. Eksperimentu plānošana
13. Transporta ekonomika
14. Mākslīgie neironu tīkli
15. Biznesa processu modelēšana
16. Zinātniskais seminars

20

1
8

2
2
4
4
4
4

5
-

6
-

2
2
4
2

2
2

2
2

2

8

4

4

4

-

-

4
4
4
4
4
4
4
4
14

2

2

2

4

2

2

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs (Bloks D)

6

-

2

2

2

-

-

Doktora darba izstrāde (Bloks E)

60

2

6

8

8

18

18

20

20

20

20

20

20

Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferencēs (Bloks C)

Kopā gadā – 120, t.sk.:

20

2
6

Semestri
3
4
4
2

4
4
4
4
4
4
4
4

STUDIJU PLĀNS
Studiju programmas nosaukums:
Studiju programmas kods:
Studiju veids:
Studiju ilgums:

Telemātika un loģistika
5152
nepilna laika
4 gadi, 8 semestri, kredītpunktu skaits - 120
Kredītpunktu skaits

Nr
p.k

1.
2.

Kursa nosaukums

Obligātie studiju kursi (A daļa)
Telemātika un loģistika pasaules
tirgus globalizācijas apstākļos
Zinātnisko pētījumu metodoloģija

Kopā

1

2

3

Semestri
4
5

20
2

6
2

6

4

2

2

2

2

2

Sistēmu modelēšana

4

4.

Sistēmu teorija

4

2

2

5.

Multidimensiju statistikas analīze

4

2

2

6.

Matemātiskās metodes un modeļi
loģistiskajos pētījumos

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

20

7

8

2

3.

Speciālizācijas (brīvās izvēles) studiju
kursi (B daļa)

6

4

4

4

4

4

4

Transporta loģistika
Skaitliskās metodes
Augstskolas pedagoģija
Intelektālās sistēmas
Informācijas sistēmas transportā
Globālās navigācijas sistēmas
Programmatūras konstruēšanas
tehnoloģijas
Lēmumu pieņemšanas metodes un
algoritmi
Risku teorija
Optimizācijas teorija
Informācijas kriptogrāfiskā
aizsardzība
Eksperimentu plānošana
Transporta ekonomika
Mākslīgie neironu tīkli
Biznesa processu modelēšana
Zinātniskais seminārs

4
4
4
4
4
4
4

Zinātnisko publikāciju un referātu
gatavošana un piedalīšanās
konferencēs (Bloks C)

14

2

2

2

2

2

4

Pedagoģiskais un mācību
metodiskais darbs (Bloks D)

6

1

1

1

1

1

1

Doktora darba izstrāde (Bloks E)

60

2

2

4

6

6

10

15

15

Kopā gadā – 120, t.sk.:

120

15

15

15

15

15

15

15

15

4
4
4
4
4
4
4
4
4

