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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS
1.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN KOPĪGIE MĒRĶI
Studiju virziena mērķis ir sniegt DU imatrikulētajiem studējošajiem kvalitatīvu, valsts
vajadzībām atbilstošu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, sagatavojoties
patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai datorzinātņu nozarē, kas dod iespēju veiksmīgi
akadēmiski un profesionāli tālākizglītoties, kā arī iesaistīties tautsaimniecības problēmu
risināšanā.
Studiju virziena uzdevumi:







nodrošināt studējošajiem iespēju kvalitatīvi un sekmīgi apgūt studiju programmu, mācību
procesā integrējot dažādas datorzinātņu apakšnozares un citas zinātņu nozares;
sniegt studējošajiem aktuālas dažādu informācijas tehnoloģiju apakšnozaru atziņas
mūsdienu datorzinātņu attīstības tendenču kontekstā;
radināt studējošos patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt jaunās informācijas tehnoloģijas,
teorijas un produktus un to izmantot;
attīstīt studējošo spējas izmantot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt
pētniecisku darbību, patstāvīgi risināt problēmas, veikt darbu individuāli un komandā, un
vadīt citu cilvēku darbu;
realizēt augstāk minētos uzdevumus, programmas īstenošanā iesaistot kvalificētu
akadēmisko personālu, kā arī citu Latvijas un ārvalstu zinātniski pētniecisko un izglītības
iestāžu speciālistus, pielāgojot reģionālajām vajadzībām.

Studiju programma ir izstrādāta, balstoties uz DU izstrādāto stratēģiju un jaunākajām tendencēm
informācijas tehnoloģijās izglītības sistēmā Eiropas Savienībā. Studiju programmas mērķis
saskan ar DU Stratēģijā izvirzīto vidējā termiņa mērķi: „Nodrošināt kvalitatīvu izglītību, kas
atbilst nākotnes izaicinājumiem un balstās uz teorētiskām zināšanām un pētniecības prasmju
apgūšanu, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus, attīstot viņu
spējas un motivējot izglītoties mūža garumā.”

1.2. STUDIJU VIRZIENĀ REALIZĒJAMĀS STUDIJU PROGRAMMAS
1.2.1. tabula. Studiju virzienā realizējamās studiju programmas
Programmas
nosaukums

Studiju veids

Datorzinātnes
(43481)

pilna
studijas

laika 160 KP

dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs

Informācijas
tehnoloģijas

pilna
studijas

laika 160 KP

programmēšanas inženieris (213107),
profesionālais bakalaurs informācijas
tehnoloģijās

(42481)

Apjoms

Iegūstamais
kvalifikācija

grāds

un/vai
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Datorzinātnes
(45481)

pilna
studijas

laika 80 KP

dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju atšķirība ir balstīta uz Latvijas zinātņu nozaru
skaidrojumu
(apstiprināts
LZP
sēdē
16.11.1999.,
lēmums
Nr.
9-3-1)
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=51,
kas
nosaka šādas galvenās raksturiezīmes:
„Datorzinātne ir zinātnes nozare, kura ietver zinātnisko pētījumu kompleksu, kas saistīts ar
datoriem, programmatūru, datortehnoloģijām un intelektuālām sistēmām. Datorzinātnē ... uzsvars
ir ne tik daudz uz dotā apgabala specifiku, cik uz programmatūras vai aparatūras vispārējiem
principiem”
„Informācijas tehnoloģija ir zinātnes nozare, kurā pētījumi ir saistīti ar informātikas un
datorsistēmu lietišķajiem aspektiem. Nozarē veic reālo sistēmu uzbūves un tajās noritošo procesu
analīzi un sintēzi, kā arī... sistēmu uzturēšanas un vadības datortehnoloģiju izstrādi”
Akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Datorzinātnes” nevar skatīt atrauti no akadēmiskās
maģistra studiju programmas „Datorzinātnes”, kuras kopā veido DU vienotu akadēmiskās
datorzinātņu izglītības sistēmu, kas sniedz Latvijas (īpaši Austrumlatvijas reģiona) iedzīvotājiem
iespējas gan profesionāli, gan akadēmiski izglītoties, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu reģiona
un visas valsts sociālās un ekonomiskās labklājības celšanā, uz zināšanām balstītas pilsoniskās
sabiedrības izveidošanā.
Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Datorzinātnes” ir akadēmisks raksturojums.
Programmā ir paplašināts matemātikas kursu, algoritmu teorijas. Programmas akadēmiskais
raksturs paredz pētnieciskas dabas kursu saturu, kā arī studentu zinātnisko darbību. Programmas
absolventi turpina studijas akadēmiskajā maģistra studiju programmā, strādā par
programmnodrošinājuma izstrādātājiem un analītiķiem, kā arī izglītības jomā.
Atšķirībā no studiju programmas „Datorzinātnes”, profesionālā bakalaura studiju programmā
„Informācijas tehnoloģijas” realizē pieeju ar orientāciju uz programminženieriju un maksimālu
materiāla aptveršanu IT jomā. Tādā veidā programma gatavo speciālistus, kas spēj strādāt IT
menedžeru, projektu vadītāju, sistēmadministratoru līmenī lielos IT jomas uzņēmumos.

1.3. STUDIJU

VIRZIENA

UN

STUDIJU

PROGRAMMU

PERSPEKTĪVAIS

NOVĒRTĒJUMS

1.3.1. Studiju programmu atbilstība izglītības/profesijas standartiem
DU bakalaura studiju programma „Datorzinātnes” ir veidota saskaņā ar Ministru kabineta
Noteikumiem Nr. 2 ''Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu'' (Rīgā 2002. gada
3. janvārī; prot. Nr. 1, 4.§)(sīkāka informācija ziņojumā 0). Profesijas standarts akadēmiskajā
studiju programmā nav paredzēts .§)(sīkāka informācija ziņojumā0).
DU 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” ir
veidota saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu” (sīkāka informācija ziņojumā 0). Profesionālajā programmā
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ir iekļauti visi tie studiju kursi, kuri ir paredzēti profesijas standartā (sīkāka informācija ziņojumā
0).
DU maģistra studiju programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu un
Latvijas Republikas Augstskolu likumu. Esam veidojuši šo studiju programmu atbilstoši visām
Noteikumu par valsts akadēmiskās izglītības standartu (LR MK 2002.g. 3.janvāra noteikumi
Nr.2) prasībām. Uzskatām, ka šī studiju programma atbilst minēto normatīvo aktu formālajām
prasībām (sīkāka informācija ziņojumā 0).
Studiju programma atbilst DU Satversmei un citiem studiju procesu regulējošiem dokumentiem.

1.3.2. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus
pieprasījumam
IT izglītības pieprasījums ir tieši atkarīgs no vispārējām tendencēm darba tirgū. Neskatoties uz
finansu un ekonomikas krīzi, salīdzinot ar citām biznesa nozarēm, IT bizness atrodas pietiekami
stabilā stāvoklī. Kopumā tikpat stabils ir arī pieprasījums IKT speciālistu sagatavošanā un
pārkvalifikācijā.
Viens no studiju programmas darba efektivitātes rādītājiem ir tās absolventu pieprasījums un
augsta konkurētspēja darba tirgū. Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem ļauj izdarīt
secinājumus, ka vairums IT nozares uzņēmumu lielākā vai mazākā mērā izjūt jaunu speciālistu
trūkumu. Taču darba devēju prasības IT speciālistu sagatavošanas līmenim pastāvīgi paaugstinās
un mainās. Nav noslēpums, ka eksistē nesakritība starp darba devēju sagaidāmo un augstskolu IT
nozares absolventu reālo sagatavošanas līmeni. Sadarbības ar darba devējiem ietvaros ir
nepieciešams izpētīt speciālistu nepieciešamo sagatavošanas līmeni tieši no darba devēju
viedokļa puses. Ar šādu mērķi tika veikta darba devēju aptauja, kura ļāva viņiem izteikt savu
viedokli par IT izglītības kvalitāti, balstoties uz kompetenču pieeju. Anketas pirmajā daļā
iekļautas trīs kategoriju 30 kompetences: instrumentālās, starppersonu un sistēmiskās. Katra
kompetence tika vērtēta, cik tā ir svarīga un kādā līmenī tā ir novērojama jaunajiem speciālistiem.
Svarīgākais ir izcelt tās kompetences, kuras atzītas kā ļoti nepieciešamas, bet ir raksturotas kā
vāji attīstītas. Kā šādas kompetences darba devēji atzīmēja:






projektu izstrāde un vadība;
pētnieciskās iemaņas;
spēja strādāt komandā;
spēja strādāt komandā ar dažādu profesionālo jomu pārstāvjiem;
spēja kontaktēties ar citu profesiju pārstāvjiem.

Anketas otrajā daļā iekļautas darba kompetences (saskaņā ar starptautiskajiem СС2005
(rekomendācijas informātikas pasniegšanai augstskolā) rekomendāciju materiāliem). Šo
kompetenču saraksts kalpo kā orientieris dažāda veida praktisko nodarbību izstrādei, ieskaitot
praktikumus, projekta un studiju darbus, ar mērķi sagatavot programmas beidzējus aktuālām
praktiskām darbības jomām. Darba kompetenču kopumu veido profesionālas darba devēju
apvienības, balstoties uz socioloģiskajiem pētījumiem. Šo kompetenču saraksta adaptēšanai
konkrētam reģionam un studiju programmai, nepieciešams, lai to palīdzētu veidot darba devēji, ar
kuriem Informātikas katedra tradicionāli sadarbojas un kuri ir ieinteresēti iekļaut programmas
absolventus savā kolektīvā. Kompetenču sarakstā darba devēji kā aktuālākās atzīmēja: Sistēmu
izstrāde un Datu bāzu tehnoloģijas. Šo izvēli var pamatot ar aptaujā iesaistīto uzņēmumu darbības
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jomu.
Aptaujas rezultāti parādīja arī, ka darba devējiem joprojām ir aktuālas jauno speciālistu konkrētu
instrumentālo līdzekļu izmantošanas iemaņas. Ir pieaugusi interese par programminženierijas
jautājumiem:




zināšanas par programmnodrošinājuma ražošanas mūsdienīgām metodēm;
zināšanas par mūsdienu standartiem informācijas sistēmu izveides jomā;
programmprojektu vadības zināšanas dažādos dzīves cikla etapos ierobežotu laika,
resursu un pretrunīgu prasību pret sistēmu apstākļos.

Absolventu aptaujas veikšanas mērķis ir noskaidrot viņu darbības jomu, karjeras izaugsmi,
uzdevumu klasi, ko risina amata pienākumu ietvaros, kā arī pieprasītākās zināšanas un prasmes.
Interesanti ir arī noskaidrot kā absolventi novērtē iegūtās izglītības lomu no karjeras izaugsmes
viedokļa, vai karjeras stabilitātes viedokļa, savas profesionālās kompetences paaugstināšanas un
personisko īpašību attīstīšanas viedokļa.
DU Informātikas katedrā tika izveidota datu bāze par IK absolventiem. 2011. gada 25. februārī
pirmo reizi notika Informātikas katedras realizēto studiju programmu absolventu konference.
Konferencē piedalījās absolventi, darba devēji, studenti un pasniedzēji. Piedalīšanās konferencē
ļāva absolventiem ne tikai satikties ar draugiem un kolēģiem, bet arī apspriest zinātnes un
izglītības problēmas, un redzēt, kā dzīvo un attīstās augstskola un Informātikas katedra.
Konferences ietvaros notika:




Informātikas katedras realizēto studiju programmu prezentācijas. Diskusija par
priekšlikumiem programmu satura un mācību procesa organizācijas uzlabošanai.
Absolventu prezentācijas, kurās viņi stāstīja par sevi, savu karjeru un profesionālo
darbību.
Absolventu un katedras sadarbības iespēju apspriešana (semināri, apmācības,
publikācijas, piedalīšanās konferencēs, prakses vietas studentiem, neformālu pasākumu
rīkošana).

Konference deva iespēju izvērtēt sadarbības iespējas ar absolventiem. Šo pasākumu ir paredzēts
organizēt regulāri.

1.4. IEKŠĒJĀ KVALITĀTES MEHĀNISMA DARBĪBA
Viens no studiju programmas sekmīgas realizācijas būtiskiem priekšnoteikumiem ir programmas
vadības un tās kvalitātes iekšējās kontroles sistēmas izveide DU un tās funkcionēšanas
nodrošināšana. Studiju procesa kvalitātes un vadības nodrošināšanas sistēmas mērķis ir garantēt
programmas satura atbilstību vispārējā vidējā izglītībā un augstākajā izglītībā pastāvošajām
prasībām, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgus prasībām.
Studiju programmas un studiju procesa kvalitātes novērtēšana DU tiek veikta, lai kontrolētu
studiju programmas izpildi saskaņā ar akreditācijas dokumentiem, uzlabotu tās saturu un plānotu
tās attīstību. Kopumā šī sistēma ir vērsta uz programmas izvirzīto mērķu sasniegšanu un tajā
paredzēto uzdevumu izpildi. Kvalitātes kontrole ir organizēta Universitātes mērogā un tā tiek
veikta visos posmos, t.i., imatrikulējot studentus, pieņemot darbā akadēmisko personālu, vērtējot
un pilnveidojot studiju programmas saturu, vērtējot struktūrvienību darbību un to vadītājus pēc
zinātniskā un akadēmiskā darba rezultātiem.
8

Blakus ārējai novērtēšanai, kuru Universitāte nodrošina sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes
ministriju un Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centru (AIKNC), sistemātiski darbojas
iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Studiju darba kvalitātes iekšējo kontroli pastāvīgi veic
Programmas padome, profilējošās katedras (īpaši Matemātikas katedra) un struktūrvienības, šo
darbu koordinē un vada DU Senāta apstiprināts Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC),
DU Studiju daļa un Studiju padome.
Studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir:















studiju programmas satura analīze, realizēšana un izvērtējums, kas tiek apspriests DU
Studiju kvalitātes novērtēšanas centrā, DU Studiju padomes sēdēs, Informātikas
katedras sēdēs (veicot ikgadējo programmas pašnovērtējuma ziņojumu analīzi), studiju
programmas satura, studiju īpatnību apspriešana starptautiskās konferencēs un ar
ārzemju sadarbības partneriem;
studiju procesa analīze un kontrole, ko veic, regulāri sekojot un analizējot studiju
programmas saturu DU DMF Domes sēdēs, Informātikas katedras sēdēs, studiju
kvalitāti (veicot studējošo aptauju pēc katra studiju gada), formālos un cita veida
programmas apguves sekmības rādītājus (studējošo sekmību, konkurētspēju darba
tirgū);
studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas pastiprināšana, uzskatot to par būtisku
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu;
sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem, organizējot tikšanās un diskutējot par
darba tirgus aktualitātēm un pieprasījumu, uzklausot ierosinājumus attiecībā uz studiju
kursu saturu;
studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas turpmākās
attīstības iespējas un citus ar to saistītos aspektus.
veicot studentu aptaujas un noskaidrojot pasniegšanas kvalitāti no studentu viedokļa,
aptaujās iegūstot informāciju par studentu attieksmi pret studiju procesu un studentu
priekšlikumiem studiju programmas kvalitates uzlabošanai;
studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas pastiprināšana, uzskatot to par būtisku
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu;
studentu un mācībspēku informēšana par Boloņas procesa aktualitātēm, lai veicinātu
izpratni par Latvijas augstākajā izglītībā notiekošajiem procesiem vienotas Eiropas
augstākās izglītības telpas kontekstā;
studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājās puses,
riskus, attīstības iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus.

Lielu ieguldījumu programmas kvalitātes nodrošināšanā sniedz studiju plānošanas semināri pirms
katra jaunā studiju gada, kad docētāji tiek aicināti izvērtēt iepriekšējā studiju gada pieredzi un
diskutēt par studiju procesa īstenošanu jaunajā studiju gadā. Tiek veikta studiju kursu izvērtēšana
pēc pārbaudījumu nokārtošanas. Kursa satura izvērtēšanu un saskaņošanu veic attiecīgās
katedras, nosakot kursu satura atbilstību jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem, jaunākajai
mācību literatūrai un salīdzinot tos ar atbilstošiem mācību kursiem Latvijas Republikas, ES un
citās līdzīgās augstskolu programmās. Par katra mācību kursa programmas izstrādāšanu un
papildināšanu ir atbildīgs programmā strādājošais docētājs.
Programmas direktors katra studiju gada beigās sagatavo studiju programmas pašnovērtējuma
ziņojumu, ko iesniedz studiju virziena padomei. Pēc virziena studiju programmu izvērtēšanas
atbildīgais par studiju virzienu sagatavo virziena kopīgo ziņojumu un pēc tā apstiprināsanas
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virziena padomē tas tiek iesniegts SKNC.
Kopējo studiju programmas vadību nodrošina DU Studiju padome, konkrēto jautājumu risināšana
ir DMF dekanāta un Informātikas katedras pārziņā. DU DMF dekanāts studiju procesu organizē,
pieaicinot nepieciešamo akadēmisko personālu. DMF dekanāta uzdevums ir studiju plāna
apstiprināšana, nodarbību saraksta sastādīšana un saskaņošana ar visām tajā iesaistītajām
struktūrvienībām. Studiju plānu un visas izmaiņas tajā apstiprina DMF Domes sēdē.
Informātikas katedras uzdevums ir atsevišķu studiju kursu apjoma un satura noteikšana, kā arī
mācībspēku izvēle saskaņā ar viņu specializāciju. Vadoties no iegūtās pieredzes programmas
realizācijā, Katedra izvērtē, apspriež Katedras sēdē un ierosina fakultātes Domei izmaiņas kursu
apjomā, saturā un izkārtojumā. Katedra rūpējas arī par studiju procesa dokumentācijas
sagatavošanu.
Studiju kursu pasniegšanas metodiskie jautājumi tiek regulāri skatīti katedras sēdēs, noklausoties
un apspriežot pasniedzēju ziņojumus un ierosinājumus. Pēc eksāmenu sesijām tiek apspriesti to
rezultāti.
Studiju kursu pasniegšanas kvalitātes novērtēšana:
1. Pasniegšanas kvalitāti novērtē pēc studējošo aptaujas rezultātiem. Pēc pilna studiju kursa
noklausīšanās programmas vadība veic rakstisku studējošo aptauju. Aptaujas rezultātus
parasti apspriež Informātikas katedras sēdēs.
2. Pasniegšanas kvalitāti novērtē pēc nodarbību savstarpējiem
Apmeklējumi arī parasti tiek apspriesti Informātikas katedras sēdēs.

apmeklējumiem.

Jāuzsver ikgadējā programmas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana kvalitātes iekšējās
kontroles sistēmā: katra studiju gada beigās tiek sagatavots virziena pašvērtējuma ziņojums un
pēc tā apspriešanas un apstiprināšanas Studiju virziena padomē, tas tiek iesniegts SKNC,
apstiprināts DU Studiju Padomē un pēc apstiprināšanas DU Senātā, tiek publicēts DU mājas lapā
http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc. Šī darba efektivitāte ir pieaugusi, kopš DU SKNC
ieviesa jaunu pieeju pašnovērtējuma ziņojuma veidošanā. Respektīvi, iepriekšējā gada studiju
programmas pašnovērtējuma ziņojums tiek papildināts ar tekošajā gadā ieviestajām izmaiņām un
jauninājumiem. Lai izceltu jauno informāciju, tekstā tā tiek iekrāsota citā tonī. Visām
programmām DU ir unificēts katra gada teksta marķējums. Tādējādi pašnovērtējuma ziņojuma
izklāsts kļūst kompaktāks un daudz labāk pārskatāms un studiju programmas realizācijas analīze
laika posmā starp akreditācijām kļūst racionālāka un ērtāka. Rodas praktiska iespēja katru studiju
programmas realizācijas aspektu pakļaut secīgai analīzei, vērtējot attīstības virzienu un dinamiku
pa gadiem, nosakot stiprās un vājās puses un paredzot turpmākos programmas pilnveidošanas
ceļus.

1.5. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
1.5.1. Akadēmiskā personāla skaits
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Informātikas katedrā ir izveidota profesionālu, augsti
kvalificētu mācībspēku komanda, kas cieši sadarbojoties, strādā pie studiju satura un zinātnisko
pētījumu kvalitātes pilnveidošanas, regulāri izvērtējot programmu kvalitāti, organizējot dažādas
aktivitātes un projektus.
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Studiju programmu pamatā nodrošina DU DMF Informātikas katedras mācībspēki sadarbībā ar
Matemātikas katedru un Fizikas katedru. Atsevišķus C daļas studiju kursus docē citu DU
struktūrvienību docētāji.
Studiju programmas realizēšanu nodrošina docētāji:
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1.5.1. tabula. Studiju programmas docētāji
Nr.
p.k
1.

2.

3.

4.

Docētāja vārds,
uzvārds

Zinātniskais grāds,
amats, iestāde un
struktūrvienība

Nellija Bogdanova Dr.paed.,
Asoc.profesore, DU
DMF Informātikas
katedra

Ieva Boļakova

Mg.paed., Lektore
DU DMF
Informātikas katedra

Svetlana Ignatjeva Dr.phys., Docente
DU DMF
Informātikas katedra

Vija Jankoviče

Mg.paed., lektore,
DU DMF
Informātikas katedra

Studiju programma un tās daļa
Docētie studiju kursi

BSP
„DATORZINĀTNES”

Datorgrafika un animācija
Skaitliskās metodes
Multimedija
Zinātnisko pētījumu metodoloģija
Digitālo attēlu apstrādes algoritmi
Cilvēka un datora mijiedarbība
Pētījumu izstrādes metodika un
tehnoloģijas
Multimediju tehnoloģijas
Datorgrafikas algoritmi
Matemātiskā loģika
Angļu valoda I, II
Mākslīgā intelekta pamati I, II
Profesionālā angļu valoda I, II, III
Ekspertsistēmas
Intelektuālās sistēmas
Mājas lapu izveide
Multimediju projekts I,II
Programmatūras inženierija I, II
Programmēšanas valoda Java I, II
Unificētā modelēšanas valoda
Deklaratīvā programmēšana
Programmēšanas paradigmas,
valodas un programmu izstrādes
sistēmas
Datu apstrāde un prezentācija
Programmnodrošinājuma izstrāde

A
B
B
B
C

Abstraktās skaitļošanas mašīnas un
algoritmu teorija
Datu bāzes I

C

PBSP
„INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJAS”
A
A
B

MSP
„DATORZINĀTNES”

A
C

B
B
B
B

A
B
B

B
A
B
A

A

A

A
B
B
B

A
B

B

B
A

B
A
C
B
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5.

Pāvels Drozdovs

6.

Olga Perevalova

7.

8.

9.

Vija Vagale

Andris Vagalis

Vilnis Vanaģelis

Dr.paed., docents,
DU DMF
Informātikas katedra
Mag. Sc.comp.,
Lektore, DU DMF
Informātikas katedra

Cietķermeņu modelēšana I, II

Programmēšanas praktikums
Programmēšanas valoda C# I, II
Profesionālā kvalifikācijas prakse I,
II
.NET aplikāciju izstrāde
Web programmēšana .NET vidē
Projektēšanas šabloni
Vizuālā programmēšana NI LabView
vidē
Biznesa risinājumu izstrādes rīki
Mg.sc.comp., lektore, Automātu teorija
DU DMF
Programmēšanas pamati (C++) I, II
Informātikas katedra Algoritmi un datu struktūras I, II, III
Objektorientētā programmēšana
Projektu vadīšana
Datu bāzes II
Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas
Mg. Sc.Comp.,
Tīklu operētājsistēmas
lektors, DU DMF
Operētājsistēmas I, II
Informātikas katedra Rūpniecisko kontrolleru
programmēšanas pamati
Standarti
Tīmekļa tehnoloģijas II
Mikrokontrolleru programmēšana
Nozares tiesību pamati un standarti
Programmu kvalitātes testēšana
Projektu vadīšana
Ciparelektronikas pielietojums un
programmēšana
Tehniskā grafika
Datoru aparātnodrošinājums
Mg. Paed., Asistents, Mikrotik maršrutētāji
DU DMF
Datortīkli un komunikācijas I, II
Informātikas katedra Tīmekļa tehnoloģijas
Vadība telekomunikāciju tīklos

B

B

A
B
B
B

B
B
A

B
C
B
B

B
A
A
A
A

A
B
A
A
B
A

A
A
B
B
A
B

B
B

B
A
B

A
B

B
A
A

B
B
B
B
B
A
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10. Vasilijs Šilovs

11.

12.

13.

14.

15.

Mag.comp.sc.,
asistents, DU DMF
Informātikas katedra
Andrejs
Mg. sc. comp.,
Radionovs
viesasistents, DU
DMF Informātikas
katedra
Valentīna
Mg.math., Lektore,
Beinaroviča
DU DMF
Matemātikas katedra
Armands Gricāns Dr.math.,
Asoc.profesors, DU
DMF Matemātikas
katedra
Ināra Jermačenko Dr.math.,
Asoc.profesore, DU
DMF Matemātikas
katedra
Felikss
Dr.habil. math.,
Sadirbajevs
Profesors, DU DMF
Matemātikas katedra

16. Maruta Skrīvele

17. Anita Sondore

18. Baiba Felce

Datu aizsardzība un kriptogrāfija
Kolektīvā darba organizēšana
LINUX tīkla administrēšana
Informācijas aizsardzība
Audio
un
Video
integrēšana
multimediju pielikumos

B
A
B
B
B

AB Suite programmēšanas vide
Lielu datu bāzu tehnoloģijas

B

Lineārā algebra I,II
Analītiskā ģeometrija I, II
Skaitļu teorija
Diskrētā matemātika I,II
Diskrētas dinamikas sistēmas I, II

A
A
B

Matemātiskā analīze II

Optimizācijas pamati I,II

Matemātiskā
modelēšana.
Diferenciālvienādojumi
Diferenciālā ģeometrija

Dr.paed., Docente,
DU DMF
Matemātikas katedra
Dr.math., Docente, Matemātiskā analīze I,III,IV
DU
DMF Varbūtību teorija
Matemātikas katedra Parastie diferenciālvienādojumi
Matemātiskā statistika
Diskrētā matemātika
Matemātiskā statistika
Matemātiskā loģika
Mg.sc.educ., lektore, Ētika

A

A
A
A
A
A

A

A

A
A

A
B
B
B
B
B
A
C

A
A

A
C
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19. Ainars Felcis

20. Velga Akmene

21. Lolita Jonāne

22. Aleksandrs
Matvejevs
23. Ludmila
Aleksejeva
24. Oksana Ruža

DU SZF Sociologijas
katedra
Mg.sc.educ., lektors,
DU SZF Sociologijas
katedra
Mg.phys., viesasist.,
DU DMF Fizikas
katedra
Dr.paed., Docente,
DU DMF Fizikas
katedra
Dr. iur., docents, DU
SZF Tiesību katedra
Dr.oec., docente, DU
SZF Ekonomikas
katedra
Dr.oec., pētniece, DU
SZF sociālo pētījumu
institūts

Estētika
Filozofijas pamati

C
B

A

Fizika I, II

B

B

Dabaszinātnes cilvēces kultūrā

C

Personu un uzņēmumu informatīvā
drošība
Ekonomikas pamati

B
A

Uzņēmējdarbības pamati

A
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1.5.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām par akadēmisko studiju
programmas realizēšanu universitātes tipa augstskolā.
Studiju programmas realizēšanā iesaistīti 19 12 docētāji ar doktora grādu un 16 12 docētājiem ir
maģistra grāds.
Informātikas katedras pasniedzēji ir sertificēti speciālisti sekojošās jomās:






Microsoft speciālisti – MCP (V.Vagale, A.Vagalis, V.Vanaģelis);
Heidenhain Certificate TNC – Programming STEP 1 iTNC530 (N.Bogdanova, A.Vagalis,
P.Drozdovs);
CISCO CNNA sertificēts instruktors (V.Vanaģelis);
Oracle SQL priekš professionalism (V.Kugeļevičs);
„UNISYS” Education Services Certificate „AB Suite Development Course at Daugavpils
University” (V.Kugeļevičs, A.Radionovs).

1.6. PĒTNIECISKĀS

DARBĪBAS

UN

ZINĀTNISKO

PROJEKTU

IETEKME

UZ STUDIJU DARBU

1.6.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju
darbu
Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība tiek veikta
šādos virzienos:








programmnodrošinājuma inženierija, tajā skaitā arī multimediju tehnoloģijas (as.prof.
P. Drozdovs, doc. S.Ignatjeva, as.prof. N.Bogdanova);
datortīklu programmēšana (doc. V.Kugeļevičs, as. V.Vanaģelis, lekt. A.Vagalis)
modernā elementārā informātika un informātikas didaktika (asoc.prof. N.Bogdanova,
lekt.O.Perevalova, lekt. V.Jankoviče, lekt. V.Vagale, lekt. A.Vagalis);
mākslīgais intelekts (lekt. I.Boļakova);
Mūsdienīgas datu apstrādes tehnoloģijas (doc. S.Ignatjeva);
CAD/CAM/CAE/PLM un mehatronika (as.prof. P. Drozdovs, lekt. A.Vagalis, lekt.
O.Perevalova, as.prof. N.Bogdanova, doc. V.Kugeļevičs);
datu statistiskā analīze (doc. S.Ignatjeva).

Programmā iesaistītie docētāji aktīvi iesaistās zinātniskajās konferencēs, simpozijos, kongresos
Latvijā, Baltijas reģionā un ārvalstīs, pilnveidojot savu zinātnisko darbību. Par akadēmiskā
personāla piedalīšanos zinātniskajās konferencēsun publikācijām skat. 4. pielikumu, kur apkopota
informācija par docētāju saņemtajiem sertifikātiem.
Katedras docētāji turpina celt savu profesionālo līmeni, studējot doktorantūrā, veicot pētījumus
par šādām tēmām:


Mag. Paed. I.Boļakova studēja RTU doktorantūrā no 2002.g. līdz 2007.g. – tēma
„Induktīvās apmācības metodes klasificēšanas un prognozēšanas uzdevumos” (zin. Vad.
Prof., dr.habil.sc.comp. A.Borisovs).
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V.Vagale iestājās LU doktorantūrā 2012.gadā. Promocijas darba tēma „E-learning System
Individualization for Intellectual Ability Measurement.”. zin.vad. Dr. Comp. Sc., asoc.
prof. L.Niedrīte.

Nākamajā tabulā ir sniegta statistika par studiju programmā iesaistīto Informātikas katedras
docētāju piedalīšanos projektos.
1.6.1. tabula. Informātikas katedras docētaju piedalīšanās projektos (2008. – 2013.gg.)
IK docētāju dalība
projektos

Projekta nosaukums

Projekta
realizācijas laiks

„CAD labāko risinājumu un inovāciju pārnese
uz loģistikas sektoru”, („Transfer of BestPractice & Innovation in CAD for Logistics
Stakeholders”) 2012-1-ES1-LEO05-48228

2012-2014

ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu
tālākizglītība” Nr. VISC 2012/62/ESF

2012-2013

O.Perevalova

ESF „Profesionālajā izglītībā iesaistīto
vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences
paaugstināšana”,
Nr.
2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
projekta LU reģistrācijas Nr. ESS2009/88

2012

I.Boļakova

Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses
kontaktpunkts
(proj.Nr.
PK/2.1.2.1.2/08/01/009, līguma Nr. L-TPK-080004)

2008-2013

N.Bogdanova

ESF&VIAA projekts„Vispārējās izglītības
pedagogu
tālākizglītība”
Nr.
2010/0062/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/003

2010-2011

V.Vagale V.Vanaģelis

ESF projekts "Profesionālajā izglītībā iesaistīto
vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences
paaugstināšana"
Nr:2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/00
3 LU Reg. Nr. ESS2009/88

2010-2011

I.Boļakova

ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu
pedagogu un prakses vadītāju teorētisko
zināšanu
un
praktisko
kompetenču
paaugstināšana”
(vienošanās
Nr.
2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001)eksperts

2008-2011

S.Ignatjeva

„Mācību kvalitātes uzlabošana inženierzinātņu
mācību priekšmetos sākotnējās profesionālās

2010-2011

S. Ignatjeva,
P.Drozdovs,V.Šilovs

V.Vagale
A.Vagalis
N.Bogdanova

A.Vagalis,V.Vagale
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izglītības
programmās”
Nr.
2010/0084/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/030 eksperts
V.Vagale
V.Vanaģelis, ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
A.Vagalis, O.Perevalova
apstākļos"
Nr:
2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/ VIAA/001)

2010-2011

O.Perevalova

ESF projekts "Inovatīva un praksē balstīta
pedagogu izglītības ieguve un mentoru
profesionālā
pilnveide"
Nr:
2010/0096/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/001,
LU reģ. Nr: ESS2010/95)

2010

V.Vagale

EEZ&Norvēgijas
projekts
"Skolēnu
matemātiskās
reakcijas
laika
pētīšana
matemātiskās izglītības uzlabošanai Nr. EEZ
09AP – 31/07

2009-2010

N.Bogdanova, S.Ignatjeva Profesionālās augstākās izglītības programmas
„Informācijas
tehnoloģijas”
kvalifikācijas
I.Boļakova, P.Drozdovs,
prakses
sagatavošana.
Nr.
2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./
0106/0065

2008

P.Drozdovs

Latvijas
un
Baltkrievijas
sadarbības
programmas projekta „Telpisku objektu
formēšanas konkurētspējīgas tehnoloģijas ar
lāzeru 3D prototipēšanas metodi izstrāde” Nr.
1-47/2007-32

2008-2009

S.Ignatjeva, P.Drozdovs

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

2008

V.Kugeļevičs

LZM Haotiskas svārstības inženiertehnikā,
R7393, RTU

2008-2009

MS IT Academy programms ietvaros pasniedzējiem ir iespēja bez maksas apmeklēt oficiālos
Microsoft kursus un pēc to noklausīšanās kārtot sertifikācijas eksāmenus. Šo iespēju ir
izmantojuši IK lektori V. Vagale un A. Vagalis un veiksmīgi nokārtojuši „70-290: Managing and
Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment” eksāmenu. Informātikas katedrā
regulāri tiek organizētas vieslekcijas par informāciju tehnoloģiju aktualitātēm, kurās kā lektori
piedalās Microsoft sadarbības partneri gan no Latvijas, gan no ārzemēm. Tiek organizēti semināri
uz kuriem tiek aicināti DU pārstāvji un studenti. Katru gadu notiek Microsoft akadēmiskās
dienas.
Jāatzīmē, ka pēdējo pēdēju gadu laikā Informātikas katedras docētāji ir izveidojuši mācību
metodiskie materiāli, kuri pārsvarā ir izvietoti
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DU Informātikas katedras intranet-serverī http://edu.csd.du.lv un Informātikas katedras
Moodle vidē .
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu
pedagogu kompetences paaugstināšana” mājas lapā Moodle vidē http://profizgl.lu.lv/
ESF
projekta
„„Vispārējās
izglītības
pedagogu
tālākizglītība”(vienošanās
Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003)
mājas
lapā
Moodle
vidē
http://www.visc.gov.lv
Informātikas katedras Moodle tālmācības sistēmā http://lapas.du.lv/vvagale (pieejams
tikai reģistrētiem lietotājiem);
Docētāja tīmekļa vietnē http://lapas.dau.lv/ole/

Docētāji piedalās starptautiskos projektos, apmeklē gan starptautiskās, gan Latvijas mēroga
konferences. Šīs aktivitātes nodrošina studentiem iespējas iepazīties ar aktuālām zinātniski
teorētiskajām atziņām un praktiskajiem pētījumiem, kas veikti gan pasaulē, gan Latvijā, jo
docētāji jaunākās atziņas no konferencēm integrē savu kursu saturā.
Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība pozitīvi ietekmē studiju
procesu gan tiešā veidā, iesaistot studējošos pētnieciskajā darbībā, gan netieši, jo mācībspēki,
strādājot ar literatūru un jaunākajām publikācijām par daudzveidīgajiem pētnieciskajiem
jautājumiem, arī paši iegūst augstāku akadēmisko kompetenci, kā arī profesionālās iemaņas, kas
veicina studiju materiāla labāku izklāstu.
Iesaistot studentus pētniecībā, tiek turpinātas Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes tradīcijas,
kā arī veidota vienota pētnieciskā darba sistēma studiju programmas ietvaros. Tas studējošajos
izraisa interesi par daudzveidīgajiem pētījumu jautājumiem, un dod viņiem papildus pieredzi
saskatīt un risināt problēmas arī ārpus studiju programmas.

1.6.2. Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un mācību literatūras
saraksts par pārskata periodu
Programmā iesaistītie docētāji aktīvi iesaistās zinātniskajās konferencēs, simpozijos, kongresos
Latvijā, Baltijas reģionā un ārvalstīs, pilnveidojot savu zinātnisko darbību. Par akadēmiskā
personāla piedalīšanos zinātniskajās konferencēs un publikācijām skat. 4.pielikumu.

1.6.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Studējošo pētniecisko prasmju attīstība ir viena no studiju programmas prioritātēm. Lai to
sekmētu, studējošie tiek veicināti piedalīties DU zinātniskajās konferencēs, Informātikas katedras
sadarbības partneru organizētajos semināros un arī katedras organizētajos semināros.
Kopš 2004.gada DU tiek izsludināti DU zinātniskās pētniecības projektu konkursi, kurus var
pieteikt ikviens DU programmās studējošais. Diemžēl šī iespēja pagaidām nav plaši izmantota,
taču perspektīvā tā paver plašas iespējas studējošo pētnieciskajām aktivitātēm.
Studenti regulāri piedalās ikgadējās DU un citu augstskolu starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs. 2011.gadā programmas studējošie piedalījās: DU Informātikas katedras absolventu
konferencē, Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes starptautiskajā studentu zinātniski
praktiskajā konferencē, RTU Daugavpils filiāles starptautiskajā studentu zinātniski praktiskajā
konferencē „Jaunatnes loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā”, Transporta un sakaru institūta
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19.zinātniski praktiskajā un mācību metodiskajā konferencē „ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJA –
SOLIS NĀKOTNĒ”.
Visplašāk studentu pētnieciskais darbs parasti tiek atspoguļots viņu bakalaura un maģistra
darbos. Informātikas katedrā ir izveidota laba prakse bakalaura un maģistra darbu tēmas un
zinātniskos vadītājus apstiprināt Informātikas katedras sēdē, kas sekmē savlaicīgu tēmas izvēli un
tēmas atbilstību studiju programmas virzībai.
Lai iepazītos ar citu valstu pētījumu pieredzi atbilstošajās jomās, gan docētājiem, gan
studējošajiem ir iespēja izmantot DU bibliotēkā un katedrās pieejamās publikācijas, un,
izmantojot bibliotēkas piedāvājumu, lietot Internetā specializētos pētniecības žurnālus,
zinātniskos rakstu krājumus un jaunāko literatūru gan latviešu valodā, gan svešvalodās.

1.7. STUDIJU VIRZIENA TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
1.7.1. Studiju virzienā iesaistītās struktūrvienības
Struktūrvienība

Uzdevumi

Informātikas katedra

Informātikas katedra (turpmāk - IK) ir studiju, pētniecības un
administratīvā darba struktūrvienība, kas piedalās studiju programmu
izstrādāšanā un īstenošanā, kā arī veic zinātniskos pētījumus vienā un
vairākās zinātņu nozarēs vai apakšnozarēs.
IK zinātniskās darbības virzieni:
1. Cietķermeņu modelēšana. PLM sistēmas. Multimediji;
2. Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentācija;
3. Nelineāru svārstību sistēmu dinamika. Programmatūras izstrāde un
4.
5.
6.
7.

pētīšana;
Datorzinātņu mācību metodika;
Krājumu pārvalde;
Bezmaksas un atvērtā koda programmatūras pielietojums;
Matemātiskā māksla. Rakstu modelēšana.

IK darbības mērķis un uzdevumi
1. Katedras mērķis tās kompetences ietvaros ir:
o nodrošināt studentiem akadēmiskās un/vai profesionālās

augstākās izglītības iegūšanu;
veikt pētījumus katedrā pārstāvētajās zinātņu nozarēs un
apakšnozarēs;
2. Katedras galvenie uzdevumi:
o sagatavot kvalificētus speciālistus;
o gatavot akadēmisko personālu augstskolas funkciju
nodrošināšanai;
o sekmēt studiju programmu satura pilnveidošanos un
kvalitātes paaugstināšanos, iekļaujot studiju priekšmetos
jaunākās zinātnes un prakses atziņas;
o
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veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus;
organizēt speciālistu papildizglītošanos;
realizēt konsultatīvi informējošu darbību un nodrošināt savai
darbībai nepieciešamo informācijas sistēmu;
3. Katedras uzdevumu izpildes formas:
o izstrādā, piedāvā un realizē bakalaura un maģistra studiju
programmu sadaļas, kā arī augstākās profesionālās izglītības
programmas vai to sadaļas;
o veic zinātnisko, pedagoģisko, metodisko un administratīvo
darbu, rada tam nepieciešamos materiālos un tehniskos
apstākļus, veidojot šim nolūkam piemērotu akadēmisko vidi;
o
o
o

Multimediju centrs

Multimediju centrā (turpmāk – MMC) tiek veikts gan metodiskais gan
mācību darbs. Kopš 2000. gada MMC sadarbībā ar DU Mākslu katedru ir
sagatavojis un licencējis mācību programmu datordizainera specialitātē.
MMC darba virzieni:
1. Multimediju tehnoloģiju uzturēšana
2. DU studentu apmācība darbam multimedijos;
3. Mācību materiālu veidošana pēc universitātes un tās struktūrvienību

pasūtījuma;
4. Videofilmēšana, videomontāža, fotografēšana, skaņas un video
noformējums.
Matemātikas katedra

Matemātikas katedra ir studiju, pētniecības un administratīvā darba
struktūrvienība, kas piedalās studiju programmu izstrādāšanā un īstenošanā,
kā arī veic zinātniskos pētījumus vienā un vairākās zinātņu nozarēs vai
apakšnozarēs.
Zinātniskās darbības virzieni:
1.
2.
3.
4.

Studējošo
centrs

Diferenciālvienādojumi;
Algebra un matemātiskā loģika;
Diskrētā matemātika un matemātiskā informātika;
Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika.

servisa Studējošo servisa centrs (turpmāk – SSC) ir DU struktūrvienība reflektantu,
interesentu un studentu informēšanas un apkalpošanas nodrošināšanai.
SSC uzdevumi:
1. informācijas sniegšana studentiem un interesentiem:
2. sniegt uzziņas par Universitātes pakalpojumiem;
o
o

izvietot studentiem un reflektantiem saistošu informāciju;
sniegt uzziņas par jautājumiem, kas saistīti ar studiju
procesu, studiju maksu un studiju rezultātiem vai
nepieciešamības gadījumā novirzīt atbildes sniegšanu
atbildīgajai struktūrvienībai;
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o sagatavot un izsniegt studentiem atļaujas - norīkojumus;
3. sniegt informāciju par studiju un studējošo kreditēšanu

Informācijas
tehnoloģiju centrs

Informācijas tehnoloģiju centra (turpmāk – ITC) darbības mērķis ir
nodrošināt Universitātes informācijas tehnoloģiju, datoru programmatūras,
datortehnikas, datortīklu efektīvu izmantošanu. Īstenot DU kopējās
attīstības stratēģiju informācijas tehnoloģijas jomā.
ITC veic šādus uzdevumus:
1. pārvalda Universitātes datortīklus, veic to monitoringu, nodrošina
drošību, veic veikto transakciju uzskaiti, analizē darbības rezultātus;
2. uztur Universitātes Interneta portālu, nodrošina bibliotēkas
elektronisko resursu pieejamību un lasītāju vajadzības, veic
tālmācību programmu tehnisko nodrošināšanu;
3. sniedz konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas
sistēmu, datortīklu un datortehnikas lietotājiem (programmatūras
ieviešanā un apgūšanā, datortehnikas ekspluatācijā un specializētā
programmnodrošinājuma izmantošanā);
4. piedalās projektu izstrādē un to īstenošanā;
5. sniedz maksas pakalpojumus ITC kompetences ietvaros;
6. sadarbojas ar Universitātes darbiniekiem un studējošiem;
7. sadarbojas ar Universitātes sadarbības partneriem, valsts iestādēm,
starptautiskajām organizācijām informācijas tehnoloģiju un
pieredzes apmaiņas jomā;

Bibliotēka

Bibliotēka ir DU struktūrvienība, kas veic studiju un zinātnes informācijas
centra funkcijas un uztur DU bibliotēkas sakarus ar Latvijas un ārvalstu
bibliotēkām un informatīvajiem centriem.
Bibliotēkas uzdevumi:
Īstenot Bibliotēkas fonda veidošanas politiku.
Nodrošināt informācijas pieejamību un operativitāti.
Nodrošināt fonda uzturēšanu.
Sniegt pakalpojumus: izsniegt grāmatas, kopēt Bibliotēkas
materiālus, brošēt materiālus, pārdot Universitātes izdevniecības
grāmatas, konsultēt lasītājus par Bibliotēkas fondu u.c.
5. Popularizēt Bibliotēku.
6. Plānot resursus sadarbībā ar fakultātēm, katedrām un citām
struktūrvienībām par kvalitatīva fonda iegādi, darbinieku
kvalifikācijas celšanu, Bibliotēkas modernizēšanu un nodrošināšanu
ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem.
1.
2.
3.
4.

Studējošo pašpārvalde DU Studējošo pašpārvalde (turpmāk – SP) ir uz vienu gadu vēlēta
studējošo neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo tiesību un interešu
pārstāvībai DU.
SP mērķis ir aizstāvēt un pārstāvēt visu studējošo intereses akadēmiskos,
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materiālos, kultūras un sadzīves jautājumos augstskolā un citās valsts
institūcijās.
SP uzdevumi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

veidot savu organizatorisko un pārvaldes struktūru;
izstrādāt savas darbības pamatvirzienus;
reprezentēt studējošos valsts un starptautiskajā vidē;
sadarboties ar LR un ārvalstu izglītības iestādēm un ar to studējošo
pašpārvaldēm;
izzināt studējošo vajadzības, intereses un vēlmes akadēmiskā procesa
uzlabošanai un sniegt priekšlikumus šo uzlabojumu īstenošanai;
organizēt un koordinēt studējošo ārpus nodarbību aktivitātes;
informēt studējošos par SP darbību un aktivitātēm;
piedalīties DU lēmējinstitūciju darbībā, pārstāvot studējošo intereses.

1.7.2. Materiāli tehniskā bāze
Uz 2013./2014. studiju gadu Informātikas katedras tehniskais aprīkojums ļāva nodrošināt studiju
procesu pietiekoši augstā līmenī:









143 darbstacijas (no kurām nedaudz vairāk par pusi ir jauniegādātas), izvietotas 10
auditorijās;
15 pasniedzēju darbstacijas;
10 portatīvie datori;
4 serveri (no kuriem 2 tika aizstāti ar jauniem);
7 CNC darbagaldu vadības sistēmas;
10 virtuālo mērinstrumentu darbstacijas;
Cisco tīklu iekārtas;
Interaktīvā tāfele.

Informātikas katedrā ir Multimediju centrs, Elektronikas, Cisco, CAD/CAM/CAE/PLM,
Ražošanas kontrolieru, Operētājsistēmu un Mikrotik laboratorijas ar specializētu
programmnodrošinājumu.
Šobrīd Daugavpils Universitātē tiek īstenots projekts “Daugavpils Universitātes studiju
programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana”, ko līdzfinansē Eiropas
reģionālās attīstības fonds (ERAF). Šī projekta ietvaros iepirkts tehniskais aprīkojums: serveri,
darbstacijas, portatīvie datori, dažādas tīklu iekārtas, CNC darbagaldu vadības sistēmas, virtuālo
mērinstrumentu darbstacijas, multimediju aprīkojums un interaktīvā tāfele, iekļaujot specializēto
programmnodrošinājumu. Līdz ar to studentiem ir iespēja ne tikai teorētiski apgūt studiju kursa
materiālu, bet arī pilnveidoties praktiski.
Multimediju centra, Cisco laboratorijas un CAD/CAM/CAE/PLM laboratorijas tehniskais
aprīkojums un programmnodrošinājums 2011./2012.studiju gada sākumā tika pilnībā atjaunināts.
Kā arī tika izveidota no jauna ražošanas kontrolieru laboratorija. Pagarināts MSDN abonements,
kura ietvaros Informātikas katedras aprīkojumam var uzstādīt jaunāko Microsoft programmatūru
ar akadēmisko licenci. Šī abonementa ietvaros darbstacijās Microsoft Windows XP tika
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aizvietota ar Microsoft Windows 7 Enterprise operētājsistēmu. Uz visām darbstacijām uzstādīta
Kaspersky WorkSpace Security antivīrusa programmatūra ar akadēmisko licenci, kuru
centralizēti pagarina Daugavpils Universitāte.
Lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību personām ar kustību traucējumiem Daugavpils
Universitātes Mācību korpuss Vienības ielā 13, kopmītnes Parādes ielā 11 ir aprīkotas ar
uzbrauktuvi un kāpņu pacēlāju. Savukārt Mācību korpusā Parādes ielā 1 ir pieejams lifts.
Projekts “Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides
pieejamības nodrošināšana” paredz Daugavpils Universitātes infrastruktūras modernizēšanu un
pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi uzlabojot vides pieejamību personām ar
funkcionāliem traucējumiem (kustību, redzes, dzirdes, garīga rakstura traucējumiem):




mācību korpusos Vienības ielā 13, Parādes ielā 1, DU mācību bāzē „Ilgas” notiks telpu
pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām. Mācību auditorijas būs pieejamas cilvēkiem
ratiņkrēslos – ierīkoti lifti un pacēlājs, likvidēti sliekšņi, piemērots durvju platums.
Informācija pieejama vājredzīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem – ierīkoti projicēšanas
aparāti, ierīkota skaņu pastiprinoša aparatūra;
tiks izveidota bērnistaba, kas paredzēta studējošajiem jaunajiem vecākiem – mazuļa
pārtīšanai un barošanai, un rotaļistaba – studējošo vecāku bērnu nodarbināšanai lekciju
laikā.

Studiju procesa nodrošināšanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, projektu, bakalaura un maģistra
darba izstrādei imatrikulētie studenti izmanto:
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Auditorijas PC skaits

Papildu aprīkojums


Ražošanas kontrolieru laboratorijā izvietotās CNC
(ciparu programmas vadības) darbagaldu vadības 
sistēmas nodrošina studentiem gan teorētiskas, gan 

praktiskās iemaņas darbam ar CNC tehnoloģijām.


Projektors;
217

10

CNC iekārtas.

Projektors;
Cisco
ICND
laboratorijas iekārta
un
tīkla
skeneris
(testeris)
226

14

Apraksts

Programmnodrošinājums
Mastercam X5
PLC basic program iTNC 530
Sinutrain V06 03 Edition 4
SolidWorks 2007
Fanuc PC Simulation

 MS Visual Studio 2008
Auditorija tiek izmantota kā standarta datorklase,
kurā tiek apgūtas programmēšanas valodas, teksta  Notepad++
apstrāde, tīmekļa vietņu izstrāde. Šī auditorija arī tiek  phpDesigner 7
izmantota kā Cisco laboratorija, kurā izvietoti 4
darba komplekti laboratorijas darbiem tīklu
konstruēšanā.

Tīkla aksesuāri
LAN mēriekārta
Tīkla iekārtas
Mikrotik maršrutetāji
Projektors

403

18

Interaktīvā
Printeri

Projektors

406

15

407

10

Projektors

tāfele









Operētājsistēmu laboratorija, ka arī auditorija tiek
izmantota kā standarta datorklase, kurā tiek apgūta 
programmēšana, teksta apstrāde, tīmekļa vietņu 

izveide, un tīklu operētājsistēmu apguve






Auditorija aprīkota ar virtuālo mērinstrumentu
Auditorija tiek izmantota mehānisku un elektronisku
objektu projektēšanā, kā arī projektēšanas praktisko
iemaņu
ieguvē,
izmantojot
automatizētos
projektēšanas līdzekļus. Multimediju projektu
izstrādei.

Atmel® AVR Studio® 4 (stk ist drivers)
COMSOL 4.2
Mastercam X5
Nero Express 8.3.2.1
QuickTime Player 7.5.5
SolidWorks 2007
Adobe Reader
Atmel® AVR Studio® 4 (stk ist drivers)
Adobe Reader
Dia 0.97
Far Manager 2.0
Windows PowerShell
MySQL
Open Office
wxDEV-C++ 7.3.1
Notepad++
NI LabVIEW Core
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Auditorijas PC skaits

Papildu aprīkojums
Virt.
mērinstr.
darbstacija,
prototipēšanas
un
maketēšanas plates
Projektors

408

12

Projektors
410

25

Projektors
427

15

Projektors
Zīmēšanas planšetes
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15

Apraksts
Programmnodrošinājums
darbstacijām, maketēšanas un prototipēšanas platēm.  Notepad++
Kas studentiem nodrošinās iespēju reālajā laikā un  Software
praktiski veikt mērījumus, izmantojot virtuālās  Adobe Reader
iekārtas, izstrādāt un pētīt dažādas elektriskās ķēdes,
shēmas un ierīces.
 FileZilla
Auditorija tiek izmantota dažādu web tehnoloģiju,
datu bāzu tehnoloģiju, projektu vadības un  Microsoft Expression Studio 4
programmēšanas metodoloģiju, un, programmēšanas  Microsoft Project Professional 2010
 Microsoft Visual Studio 2008 un 2010
valodu apguvei.
Professional
 Microsoft Visio Professional 2010
 Microsoft Silverlight
 Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 NetBeans IDE
 Oracle VM VirtualBox
 Oracle SQL Developer
 wxDEV-C++
 ActivInspire
Auditorija tiek izmantota kā standarta datorklase,
kurā tiek apgūtas programmēšanas valodas, teksta  wxDEV-C++
apstrāde, tīmekļa vietņu izstrāde. Projektu vadības un  Notepad++
 Adobe Reader
programmēšanas metodoloģiju apmācībai.
 Adobe Reader
Auditorija tiek izmantota kā standarta datorklase,
kurā tiek apgūta programmēšana, teksta apstrāde,  Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 Microsoft Visual Studio 2008 Professional
tīmekļa vietņu izveide, specializētā angļu valoda.
 Notepad++
 Open Office
 Turbo Pascal
 Notepad++
Auditorija tiek izmantota kā standarta datorklase,
kurā tiek apgūta programmēšana, teksta apstrāde,  Adobe Reader
tīmekļa vietņu izveide, multimediju projektu  Open Office
Adobe Photoshop Cs5
izstrādei.
Corel Draw X6
Corel Painter X3
CAD Design
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Auditorijas PC skaits

323

9

Papildu aprīkojums

Apraksts

Programmnodrošinājums
AutoCAD
 Notepad++
Auditorija tiek izmantota kā standarta datorklase,
kurā tiek apgūtas programmēšanas valodas, teksta  Adobe Reader
 Open Office
apstrāde, tīmekļa vietņu izstrāde.
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DU bibliotēkas fonds abonementā ir 311753 vienības, to sastāda: grāmatas – 281 569,
periodiskie izdevumi – 30 184. Ja skatāmies mūsu programmas virzības interesējošo literatūru,
tad tālākais literatūras sadalījums pa atbilstošajām jomām ir: dabaszinātņu un matemātikas
zinātnēs kopā ir 36824 grāmatas, t.sk. matemātikā – 9651 grāmatas, datorzinātnēs – 1274
grāmatas un 6 žurnāli (nosaukumi), fizikā – 3556 grāmatas.
DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas datortehnoloģijas:








Interneta pieslēgums;
Elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);
Automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DUbibliotēkas
kopprojekts ar Latgales Centrālo bibliotēku „Daugavpils reģionapublisko bibliotēku un
DU bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvarosbibliotēka ir iesaistījusies
„Vienotas lasītāja kartes” sistēmā un no 2002.gadadecembra lasītāji var izmantot 13
Latvijas lielāko bibliotēku fondus unpakalpojumus;
Pilnu elektronisko tekstu datu bāze EBSCO Publishing (tā ietver 8 datu bāzes:Academic
Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Priemer,Newspaper Source, ERIC,
Business Wire News, MEDLINE, Health Source –Consumer Edition, Agrikola, Oxford
Journals Online, OCLC, Trial ofEducation, Management, Psychology);
DU bibliotēka piedāvā šādas datu bāzes:

DU abonētās datu bāzes skat. http://www.du.lv/lv/biblioteka/datu_bazes/abdatubazes
DU izmēģinājuma datu bāzes skat. http://www.du.lv/lv/biblioteka/datu_bazes/izmdatubazes
Informātikas katedras docētāji pēdējo 10 gadu laikā ir izveidojuši 400 dažādus metodiskos
mācību materiālus, no tiem 374 materiāli, kas paredzēti DU Informātikas katedras mācību
procesa nodrošināšanai un pārējie, izveidoti ESF projektu ietvaros.
Izstrādātie mācību materiāli atrodami tīmekļa vietnēs:






Informātikas katedras mācību materiālu serverī http://edu.csd.dau.lv (pieejams tikai DU
iekšējā tīklā);
Informātikas katedras Moodle tālmācības sistēmā http://lapas.du.lv/vvagale (pieejams
tikai reģistrētiem lietotājiem);
Docētāja tīmekļa vietnē http://lapas.dau.lv/ole/
ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu talākizglītība” mājas lapā Moodle vidē
https://talakizglitiba.visc.gov.lv/visp/;
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu
pedagogu kompetences paaugstināšana” mājas lapā Moodle vidē http://profizgl.lu.lv/

Iepriekšējos studiju gados ir palielinājušās iespējas iegādāties mācību un zinātnisko literatūru,
pateicoties DU bibliotēkas finansēšanas sistēmas sakārtošanai. Rezultātā DU bibliotēkas fondi un
Informātikas katedras literatūras klāsts ir palielinājies par vairāk nekā 300 dažādu datorzinātnes
nozaru grāmatām.
No DU tīkla ir iespējams izmantot žurnālu datu bāzes:




Science Direct www.sciencedirect.com
Springer Link www.springerlink.com
Cambridge Journals Online www.cambridge.org u.c.

Studējošajiem ir iespēja izmantot pašvaldību bibliotēku fondus. DU studenta apliecība vienlaicīgi
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ir arī LR Bibliotēku informācijas tīklu konsorcija vienotā lasītāja karte, kas dod tiesības
studējošajiem izmantot jebkuras valsts bibliotēkas grāmatu fondus. Nepieciešamības gadījumos
papildus iespējas nodrošina interneta pieslēgums, kas ļauj izmantot Universitātes abonētās datu
bāzes.
Microsoft Education Alliance abonements piedāvā Informātikas katedras personālam un
studentiem saņemt plašu klāstu licencētas (ar akadēmisko licenci) programmatūras un apmācības
materiālus no Microsoft, bez maksas lejupielādējot to no "MSDN Academic Alliance Software
center" mājaslapas: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/academic/bb250623.

1.7.3. Studiju virzienā iesaistītā palīgpersonāla raksturojums
Virzienā realizācija ir iesaistīts sekojošais palīgpersonāls.
1.7.1. tabula. Studiju virzienā iesaistīts palīgpersonāls
Struktūrvienība

Amats

Informātikas katedra

datorsistēmu un datortīkla Andrejs Radionovs
administrators
Tatjana Soldatjonoka

Informātikas
Multimediju centrs

katedra, datorgrafiķis

Vārds, uzvārds

Vasilijs Šilovs

Informācijas tehnoloģiju centrs

datortīklu administratore

Jūlija Veļičko

Informācijas tehnoloģiju centrs

datortīklu administrators

Vjačeslavs Puškeļs

Informācijas tehnoloģiju centrs

datortīklu administrators

Imants Žilvinskis

Informācijas tehnoloģiju centrs

datortīklu administrators

Miervaldis Mendriks

Palīgpersonāla galvenie uzdevumi un pienākumi:


Datorsistēmu un datortīkla administratoru (Andrejs Radionovs, Tatjana Soldatjonoka )
o Regulāri veikt Informātikas katedras datortehnikas apskati un plānveida tehnisko
apkalpošanu datorklasēs, laboratorijās un pasniedzēju rīcībā nodotajiem datoriem.
o Konsultēt datora standarta programmu sistēmu lietotājus Informātikas katedrā.
o Instalēt jaunas programmas pēc docētāju pieprasījuma.
o Testēt datorus un risināt problēmas, kas radušās, izmantojot datorprogrammas
paketes.
o Sekot esošās datorprogrammatūras aktualizācijai.
o Regulāri veikt antivīrusu datu bāzu aktualizāciju.
o Uzturēt darba kārtībā un rūpēties par materiālajā atbildībā nodoto aparatūru.
o Nepieciešamības gadījumā konsultēt studējošos to praktiskajā darbā ar tīkla
programmatūru un aparatūru.
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o Pārbaudīt datoru atbilstību izvirzīto uzdevumu veikšanai.
o Ziņot Informātikas katedras vadītājam par tehnikas bojājumiem.
o Piedalīties Microsoft Academy sadarbības līguma realizācijā.
o Piedalīties Informātikas katedras studiju materiālu izstrādē.
o Kārtot Informātikas katedras lietvedības dokumentus, ievērojot lietvedības
instrukcijas un arhīva noteikumus (saskaņā ar DU Lietu nomenklatūru).
o Veikt darbu, lai sagatavotu katedras sēdes (informēt dalībniekus par laiku, dienas
kārtību, sagatavot nepieciešamos materiālus), kārtot un noformēt katedras sēžu
protokolus.
o Papildināt DUIS datu bāzi ar katedras realizēto studiju programmu jaunajiem
kursu aprakstiem, veicot izmaiņas kursu reģistrā, programmu katalogos, studiju
programmu plānos un pasniedzēju slodzēs.
o Nodrošināt kursa darbu, bakalaura un maģistra darbu uzskaiti un saglabāšanu
katedrā, un izsniegt tos pēc pieprasījuma studentiem un darbiniekiem.
o Pastāvīgi pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, sekojot attiecīgās zinātnes
jaunākajiem sasniegumiem.
o Ievērot darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumus.


Datorgrafiķa (Vasilijs Šilovs)
o Veikt video apstrādi (lineārā un nelineārā videomontēšana, filmēšana) pēc DU
struktūrvienību pieteikumiem.
o Pārzināt
Informātikas
katedrā
izmantojamo
aparatūru
un
programmnodrošinājumu, kā arī prast izmantot to, apvienojot māksliniecisku un
radošu pieeju ar programmēšanas valodu palīdzību esošajai darbības videi.
o Izstrādāt un attīstīt digitālo animāciju, attēlu, audio un video klipus, un interneta
lietojumprogrammas, izmantojot multivides programmas, rīkus un pakalpojumus.
o Rūpēties par studijā (216., 217. aud.) esošās datortehnikas stāvokli; uzturēt darba
kārtībā izmantojamo aparatūru.
o Fotografēt Daugavpils Universitātes studentus un darbiniekus dokumentiem.
o Fotografēt, filmēt un digitāli apstrādāt DU notiekošos pasākumus.
o Nodrošināt fotografēto un filmēto materiālu ievietošanu mājas lapā (saskaņojot ar
Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļu).
o Pastāvīgi pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, apgūstot jauninājumus.
o Ievērot darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumus.



datortīklu administratore (Jūlija Veļičko)
o veic DU studentu un darbinieku proxy lietotāju datu bāzes administrēšanu;
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o veic DU e-pasta lietotāju datu bāzes administrēšanu;
o veic studentu DU telpās piekļuves administrēšanu DU datortīklam, kā arī
Internetam;
o veic studentu dienesta viesnīcu (Sporta 6, Sporta 8) piekļuves administrēšanu DU
datortīklam, kā arī Internetam;
o lietotāju apmācība darbam ar DU e-pastu;
o problēmu risināšana, kas rodas darbā ar kādu no servisiem (proxy, e-pasts);
o veic DU datortīkla datoru
programmnodrošinājumu;

tīrīšanu no

vīrusiem, izmantojot licenzēto

o pieņem un reģistrē DU lietotāju izsaukumus, sakarā ar problēmām ar datoru, un
nodrošina konsultācijas pa tālruni un e-pastu.


datortīklu administrators (Vjačeslavs Puškeļs)
o vērtīgo un mazvērtīgo inventāru, veic aparatūras apskati un plānveida tehnisko
apkalpošanu;
o piedalās mācību procesa nodrošināšanā un mācību palīglīdzekļu sagatavošanā;
o veic SoliWorks serveru darbības uzraudzību un administrēšanu;
o atbildīgais par mehānisko sistēmu virtuālās projektēšanas, inženieru aprēķinu un
ģeometrisko modelēšanas programmatūras SolidWorks laboratoriju;
o atbildīgais par automatizētās tehnoloģiskās sistēmas CAD (Mastercam) darbību;
o veic DU failu servera darbības uzraudzību un administrēšanu;
o nodrošina Primary Domain Controller servera darbību Informātikas katedrai;
o iespēju robežās risina DU datortīkla lietotāju radušās problēmas ar datoriem, gan
programmatūras vainas dēļ, gan mehāniskās.



datortīklu administrators (Imants Žilvinskis)
o nodrošina DU datortīkla IP adresu kopas darbību;
o nodrošina DU datortīkla vīrusu aizsardzību IP adrešu līmenī (vīrusainu datoru
bloķēšana iekļūšanai tīklā);
o nodrošina DU www serveru darbību un administrē;
o nodrošina mēstuļu aizsardzības sistēmas kontroli un administrēšanu;
o nodrošina e-pasta vīrusu aizsardzības sistēmas kontroli un administrēšanu;
o veic ikdienas DU proxy serveru apkalpi un administrēšanu;
o veic ikdienas DU e-pasta serveru apkalpi un administrēšanu;
o veic ikdienas DU datortīkla lietotāju datu bāžu apkalpi un administrēšanu;
o materiāli atbildīgais par programmatūru un aparatūru (401. kab., Parādes 1), kā arī
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veic aparatūras apskati un plānveida tehnisko apkalpošanu;
o veic serveru aparatūras sīku remontu, administrēšanu;
o sarežģītu administrēšanas, kā arī tīkla problēmu risināšana.


datortīklu administrators (Miervaldis Mendriks)
o Veic universitātes grāmatvedības datoru tīkla apskati un plānveida tehnisko
apkalpošanu, neparedzētu sīku bojājumu novēršanu. Atbild par grāmatvedības
datubāzes datu rezerves kopēšanu un saglabāšanu.
o atbildīgais par DUIS (Daugavpils Universitātes informācijas sistēma) ieviešanu;
o palīdz uzņemšanas komisijas organizēšanā, kā arī piedalās tās darbībā;
o iespēju robežās risina DU datortīkla lietotāju radušās problēmas ar datoriem, gan
programmatūras vainas dēļ, gan mehāniskās;
o atbildīgais par programmatūru un aparatūru veic aparatūras apskati un plānveida
tehnisko apkalpošanu.

1.8. ĀRĒJIE SAKARI
1.8.1. Sadarbība ar darba devējiem
Mūsdienu darba tirgus un studiju programmas studējošo un absolventu reālo darba vietu analīze
ļauj izveidot sekojošas darba devēju grupas:




firmas, kas nodarbojas ar programmnodrošinājuma izstrādi un pakalpojumu sniegšanu
informācijas tehnoloģiju jomā;
izglītības sistēmas iestādes;
organizācijas, kas aktīvi izmanto IT.

1.8.1. tabula. Darba devēju grupas
IT firmas

BTG http://www.btgsystems.com
SIA Binitex : http://www.binitex.lv LatinSofthttp://latinsoft.lv
IDC IBM Brno, Czech Republic www.ibm.com/cz/
Exigen Services www.exigenservices.lv
SIA Atea Services http://atea.lv/default.aspx
SIA NET Management (Rīgā)
SIA "Logs", http://www.logs.lv/
SIA "EFumo", http://www.efumo.lv/
Geidans Solutions Latvia
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Izglītības sistēmas iestādes

Daugavpils Universitāte
Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija http://dpcg.lv
Daugavpils Valsts ģimnāzija http:www.daugrc.edu.lv
Rēzeknes poļu vidusskolahttp://www.rezpvsk.lv
Rēzeknes katoļu vidusskola
Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola http://www.ltsts.lv/
Ilūkstes 1.vidusskola
Daugavpils 1.arodvidusskolahttp://www.1avs.lv/
RISEBA (Riga International Shool of Economics and Busines Administration),

www.riseba.lv
Valsts SIA "Rīgas pārtikas ražotāju vsk"
Organizācijas,
izmanto IT

kas

aktīvi

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
VITA (Valsts informācija tīkla aģentūra) http://www.vita.gov.lv/
Daugavpils novada dome
Rēzeknes siltumtīkli, AS
Latvijas gāze http://www.lg.lv/
Lattelecom http://lattelecom.lv/
BTA http://www.bta.lv/
Valsts nekustamie īpašumi, IT nodaļa (Rīgā)
LCB (Latgales centrālā bibliotēka) www.lcb.lv

Studiju programma īpaši cieši sadarbojas ar IT jomas pārstāvjiem. Sadarbība tiek realizēta šādos
virzienos:







darba kompetenču, kurām ir jābūt absolventam no darba devēja viedokļa, saraksta
precizēšana;
IT jomas speciālista, kas ir pieprasīts un konkurētspējīgs darba tirgū, kompetenču modeļa
vienota priekšstata veidošana;
Darba devēju iekļaušana programmas pilnveidošanas procesā un studiju procesā, to
realizējot;
Programmnodrošinājuma un mācību materiālu izmantošana, ko piedāvā darba devēji;
Atsevišķu studiju kursu adaptēšana darba devēju vajadzībām.
Katedras darbiniekiem bieži ir starpnieka loma, palīdzot darba devējiem izvēlēties
piemērotus darbiniekus no studentiem un absolventiem, bet ieinteresētiem studentiem atrast darba vietu.

Sadarbība ar darba devējiem tiek realizēta tādās formās kā:





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

Tradicionāli Informātikas katedra sadarbojas ar Daugavpils datorfirmām „LatInSoft” un „PRO
LINE D”, "Protams", "BTG", "Binitex", "Geigans Solutions Latvia", "Logs" un citām.
Svarīgi darba tirgus objekti, kur pieprasīti augstas kvalifikācijas IT speciālisti, ir ārzonas
programmēšanas uzņēmumi. Viens no ārzonas programmēšanas jomas pārstāvjiem Latvijā ir
firma SIA „BTG” (Baltic Technology Group), kas pārstāv amerikāņu uzņēmumu UNISYS. Šīs
firmas Daugavpils filiālē uz 2009.gada maiju strādāja 2 programmas absolventi, 1 studējošais, 6
33

bakalaura studiju programmas absolventi. Firma ir orientēta uz sadarbību ar izglītības
programmām. Sadarbības ietvaros Informātikas katedras studiju programmas saņēma izstrādes
vidi AB Suite un mācību materiālus tās izmantošanai. Autorizētais programmnodrošinājums jau
adaptēts bakalaura un profesionālajā studiju programmās, tiek plānota studiju kursa
sagatavošanas maģistra studiju programmai. Firmas pārstāvji augstu novērtē studiju programmas
absolventus un rekomendē saviem darbiniekiem studijas maģistrantūrā kā vienu no kvalifikācijas
celšanas veidiem.
2010.gadā "Geigans Solutions Latvia" vadītājs daudzkārt vērsās pie IK ar lūgumu palīdzēt
sameklēt programmētājus, testētājus un projektu vadītājus. 2011.gadā šajā uzņēmumā jau strādāja
2 programmas absolventi un 3 maģistranti. 2011.gadā SIA "Binitex" strādāja 6 programmas
absolventi un 3 maģistranti; pateicoties ciešiem kontaktiem ar "Binitex", IK pasniedzēji
modernizē savus kursus, ievērojot darba dēvēju pieprasījumus.

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









Rīgas Tehniskā universitāte (Daugavpils filiāle);
Murcia Universitāte (Spānija);
Šauļu Universitāte (Lietuva);
Kauņas Tehniskā Universitāte (Lietuva);
Baltkrievijas Nacionālā Tehniskā Universitāte (Baltkrievija);
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland;
Jihočeska Univerzita v Českych Budejovicich, Čehija;
Panevėžio kolegija (Lietuva).

Sadarbība ar minētajām augstskolām notiek konsultāciju un diskusiju veidā ar mērķi pilnveidot
programmu.
2010.gada 20.maijā tika noslēgts sadarbības līgums (Nr. 5-62/111) ar Alberta koledžu. Sadarbība
paredz iespēju DU studiju programmas docētājiem iesaistīties Alberta koledžas rīkotos
pasākumos (konferencēs, vieslekcijās u.c.) gan kā dalībniekiem, gan kā organizētājiem. Līguma
noteikumi dod iespēju arī koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas „Informācijas tehnoloģijas” absolventiem turpināt studijas DU studiju programmā
„Informācijas tehnoloģijas”.

1.8.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju virzienā
Nav
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1.8.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs
2009./2010.studiju gadā viens studiju programmas studējošais izgāja profesionālo kvalifikācijas
praksi Igaunijas Mākslas Akadēmijā (Estonian Academy of Arts), Tallinā. Prakses kredītpunktu
skaits 25 KP.

1.8.5. Ārvalstu studējošo skaits virzienā
2013./2014. studiju gadā divi studiju programmas studējošie no Lietuvas.
2012./2013. nav
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2. STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS
2.1. BAKALURA STUDIJU PROGRAMMA „DATORZINĀTNES”
2.1.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Studiju programmas mērķis ir sniegt DU imatrikulētajiem studējošajiem kvalitatīvu, valsts
vajadzībām atbilstošu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, sagatavojoties
patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai datorzinātņu nozarē, kas dod iespēju veiksmīgi
akadēmiski un profesionāli tālākizglītoties, kā arī iesaistīties tautsaimniecības problēmu
risināšanā.
Studiju programmas uzdevumi:








nodrošināt studējošajiem iespēju kvalitatīvi un sekmīgi apgūt studiju programmu, mācību
procesā integrējot dažādas datorzinātņu apakšnozares un citas zinātņu nozares;
sniegt studējošajiem aktuālas dažādu informācijas tehnoloģiju apakšnozaru atziņas
mūsdienu datorzinātņu attīstības tendenču kontekstā;
radināt studējošos patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt jaunās informācijas tehnoloģijas,
teorijas un produktus un to izmantot;
attīstīt studējošo spējas izmantot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt
pētniecisku darbību, patstāvīgi risināt problēmas, veikt darbu individuāli un komandā, un
vadīt citu cilvēku darbu;
motivēt un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp, motivāciju
turpināt mācības maģistra līmeņa studiju programmās;
realizēt augstāk minētos uzdevumus, programmas īstenošanā iesaistot kvalificētu
akadēmisko personālu, kā arī citu Latvijas un ārvalstu zinātniski pētniecisko un izglītības
iestāžu speciālistus, pielāgojot reģionālajām vajadzībām.

Akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Datorzinātnes” nevar skatīt atrauti no akadēmiskās
maģistra studiju programmas „Datorzinātnes”, kuras kopā veido DU vienotu akadēmiskās
datorzinātņu izglītības sistēmu, kas sniedz Latvijas (īpaši Austrumlatvijas reģiona) iedzīvotājiem
iespējas gan profesionāli, gan akadēmiski izglītoties, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu reģiona
un visas valsts sociālās un ekonomiskās labklājības celšanā, uz zināšanām balstītas pilsoniskās
sabiedrības izveidošanā.
Informātikas katedrā tiek realizēta profesionālā bakalaura programma "Informācijas
tehnoloģijas", kuras mērķis ir sagatavot projektu vadītājus, IT jomas menedžerus,
sistēmadministratorus. Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Datorzinātnes” ir
akādemisks raksturojums. Programmā ir paplašināts matemātikas kursu, algoritmu teorijas,
programmēšanas valodu bloks. Programmas akadēmiskais raksturs paredz pētnieciskas dabas
kursu saturu, kā arī studentu zinātnisko darbību. Programmas absolventi turpina studijas
akadēmiskajā maģistra studiju programmā, strādā par programmnodrošinājuma izstrādātājiem un
analītiķiem, kā arī izglītības jomā.
Studiju programma ir izstrādāta, balstoties uz DU izstrādāto stratēģiju un jaunākajām tendencēm
informācijas tehnoloģijās izglītības sistēmā Eiropas Savienībā. Studiju programmas mērķis
saskan ar DU Stratēģijā izvirzīto vidējā termiņa mērķi: „Nodrošināt kvalitatīvu izglītību, kas
atbilst nākotnes izaicinājumiem un balstās uz teorētiskām zināšanām un pētniecības prasmju
apgūšanu, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus, attīstot viņu
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spējas un motivējot izglītoties mūža garumā.”

2.1.2.

IEGŪSTAMIE

STUDIJU

REZULTĀTI

ZINĀŠANU,

PRASMJU

UN

KOMPETENČU FORMĀ
Iegūstamie studiju rezultāti – zināšanas, prasmes un attieksmes parādīti tabulā.
2.1.1. tabula. Iegūstamie studiju rezultāti: zināšanas, prasmes un kompetence
Zināšanas

Spēj parādīt datorzinātņu nozares raksturīgās pamata un specializētās
zināšanas, kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni


programmēšanas valodas, algoritmi un datu struktūras,
objektorientētā programmēšana,
datu bāzes,
datoru arhitektūra un operētājsistēmas, datortīkli un komunikācijas,
tīmekļa tehnoloģijas,
projektu vadīšana, programmatūras inženierija,
mākslīgā intelekta pamati,
datorgrafika, multimedija.







Spēj parādīt datorzinātņu nozares starpnozaru aspektā raksturīgās pamata
un specializētās zināšanas, kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību
izpratni


matemātiskā analīze, lineārā algebra, analītiskā ģeometrija,
diferenciālā ģeometrija, optimizācijas pamati, skaitļu teorija,
varbūtību
teorija,
diskrētā
matemātika,
parastie
diferenciālvienādojumi, matemātiskā statistika, skaitliskās metodes
fizika
angļu valoda
dabaszinātnes cilvēces kultūrā, filozofijas pamati, ekonomikas
pamati, kultūras vēsture
zinātnisko pētījumu metodoloģija





Prasmes

Veicot savus pētījumus, spēj


formulēt un analītiski aprakstīt iegūto informāciju;



veikt inovatīvu un pētniecisku darbību;



organizēt savu patstāvīgo darbu;



pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus



izveidot savu pētījuma rezultātu apkopojumu prezentāciju veidā un
izklāstīt to gan speciālistiem, gan nespeciālistiem;



strādāt komandā;



patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku
mācīšanos un profesionālo pilnveidi,
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rast radošus risinājumus mainīgos un neskaidros apstākļos.

Kompetence Spēj patstāvīgi


iegūt, atlasīt un analizēt dāžveidu informācijas avotus;



risināt
tehniskās
problēmas
programmonrošinājumu;



saredzēt informāciju un komunikāciju tehnoģiju (IKT) iespējas citās
zinātnes nozarēs;



sekmēt ar novitātēm un jaunumiem un saskatīt to pamata
izmantošanas iespējas savā profesionālajā un pētnieciskajā darbā;



izvērtēt savas profesionālās darbības uz vidi un sabiedrību ietekmi.

un

problēmas

ar

2.1.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Studiju plāns (4 studiju gadi) veidots, ņemot vērā akadēmisko zināšanu apguves secību, studiju
kursu pēctecību un savstarpējo saikni. Saskaņā ar studiju plānu katru semestri tiek apgūtas
akadēmiskās zināšanas 20 kredītpunktu apjomā (pavisam 820=160 kredītpunktu). Vienam
kredītpunktam atbilst 20 kontaktnodarbības (lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, eksāmeni,
ieskaites) un 20 patstāvīgā darba stundas. Studiju plānā kursi ir sadalīti pa semestriem un pa
daļām: A (obligātā daļa), B (ierobežotās izvēles daļa) un C (brīvās izvēles daļa). Studiju plānā
katram studiju kursam ir norādīts arī lekciju, semināra nodarbību un laboratorijas darbu skaits
nedēļā.
2.1.2. tabula. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” saturs 2012./2013
st.g., 2013./2014
Studiju kursa nosaukums

KP

Pārbaudes forma

Docētājs

A daļa
DatZ1027
Datoru
operētājsistēmas I

arhitektūra

DatZ2021 Algoritmi un datu struktūras I

un

4

Ieskaite ar atzīmi

Andris Vagalis, lekt.
Vilnis Vanaģelis, asist.

2

Ieskaite ar atzīmi

Vija Vagale, lekt.
Olga Perevalova, lekt

DatZ2024 Programmēšanas valoda C++ I

2

Ieskaite ar atzīmi

Vija Vagale, lekt.
Olga Perevalova, lekt.
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Mate1016 Matemātiskā loģika

2

Ieskaite ar atzīmi

Anita Sondore, doc.
Ieva Boļakova, lekt.

Mate1017 Matemātiskā analīze I

2

Eksāmens

Valija Gedroica, lekt.
Vitolds Gedroics, doc.
Sondore Anita doc.

Mate1020 Lineārā algebra I
DatZ1028
Datoru
operētājsistēmas II

arhitektūra

DatZ2025 Programmēšanas valoda C++ II

un

2

Eksāmens

Valentīna Beinaroviča, lekt.

4

Eksāmens

Andris Vagalis, lekt.
Vilnis Vanaģelis, asist.

2

Eksāmens

Vija Vagale, lekt.
Olga Perevalova, lekt.

DatZ2051 Algoritmi un datu struktūras II

2

Ieskaite ar atzīmi

Olga Perevalova, lekt.
Vija Vagale, lekt.

Mate1032 Matemātiskā analīze II

2

Eksāmens

Ināra Jermačenko, asoc.prof.
Sondore Anita doc.

Mate1035 Lineārā algebra II

2

Ieskaite

Valentīna Beinaroviča, lekt.

DatZ3018 Datu bāzes I

2

Ieskaite ar atzīmi

Viktors Kugeļevičs, doc.
Vija Jankoviče, lekt.

DatZ3057 Programmēšanas valoda C# I

2

Ieskaite ar atzīmi

Olga Perevalova, lekt.
Vija Vagale, lekt.

DatZ3115 Algoritmi un datu struktūras III

3

Eksāmens

Vija Vagale, lekt.
Olga Perevalova, lekt.

Mate1018 Analītiskā ģeometrija I

2

Ieskaite ar atzīmi

Vitolds Gedroics, doc.
Valentīna Beinaroviča,lekt.

Mate1039 Matemātiskā analīze III

2

Ieskaite

Valija Gedroica, lekt.
Sondore Anita doc.

DatZ2034 Studiju darbs I

2

Ieskaite ar atzīmi

IK docetāji

DatZ3059 Datu bāzes II

3

Eksāmens

Viktors Kugeļevič,s doc.
Vija Vagale, lekt.

DatZ4011 Programmēšanas valoda C# II

3

Eksāmens

Olga Perevalova, lekt.
Vija Vagale, lekt.

Mate1019 Analītiskā ģeometrija II

2

Eksāmens

Vitolds Gedroics, doc.
Valentīna Beinaroviča, lekt.

Mate1041 Matemātiskā analīze IV

2

Eksāmens

Vitolds Gedroics, doc.
Sondore Anita doc.

Mate2016 Diferenciālā ģeometrija

2

Eksāmens

Maruta Skrīvele, doc.
Jermačenko Ināra asoc.prof.

DatZ1030 Optimizācijas pamati I

2

Ieskaite ar atzīmi

Felikss Sadirbajevs, prof.
39

DatZ3023 .NET aplikāciju izstrāde

2

Ieskaite ar atzīmi

Viktors Kugeļevičs, doc.
Perevalova Olga lekt.

DatZ3027 Datortīkli un komunikācijas I

2

Ieskaite ar atzīmi

Vilnis Vanaģelis, asist.

DatZ3110 Projektu vadīšana

2

Ieskaite ar atzīmi

Viktors Kugeļevičs, doc.
Andris Vagalis, lekt.

DatZ2048 Studiju darbs II

2

Ieskaite ar atzīmi

IK docētāji

DatZ3028 Datortīkli un komunikācijas II

2

Eksāmens

Vilnis Vanaģelis, asist.

DatZ3105 Tīmekļa tehnoloģijas I

2

Eksāmens

Vilnis Vanaģelis, asist.

DatZ3114 Optimizācijas pamati II

2

Eksāmens

Felikss Sadirbajevs, prof.

DatZ3069 Objektorientētā programmēšana

2

Eksāmens

Vija Vagale, lekt.
Svetlana Ignatjeva, docente

DatZ3073 Programmatūras inženierija I

2

Ieskaite ar atzīmi

Svetlana Ignatjeva, doc.

DatZ4017 Bakalaura darba izstrāde

2

Ieskaite

IK docētāji

DatZ4024 Tīmekļa tehnoloģijas II

2

Eksāmens

Viktors Kugeļevičs, doc.
Vitauts Stočka, viesasist.
Vagalis Andris lekt.

Datorgrafika un animācija

2

Eksāmens

Nellija
asoc.prof.

Bogdanova,

DatZ4014 Programmatūras inženierija II

2

Eksāmens

Svetlana Ignatjeva, doc.

DatZ4018 Bakalaura darba izstrāde

8

Ieskaite

IK docētāji

DatZ4025 Tīmekļa tehnoloģijas III

2

Eksāmens

Viktors Kugeļevičs, doc.
Vilnis Vanaģelis, asist.

89
B daļa
DatZ1024 Abstraktās skaitļošanas mašīnas un
algoritmu teorija

2

Eksāmens

Vija Jankoviče, lekt.

Valo1068 Angļu valoda I

2

ieskaite ar atzīmi

Ieva Boļakova, lekt.

VidZ1011 Dabaszinātnes cilvēces kultūrā

2

Ieskaite ar atzīmi

Lolita Jonāne, doc.

DatZ2020 Palīgprogrammatūra

2

Ieskaite ar atzīmi

Andris Vagslis, lekt.
Vilnis Vanaģelis, asist.

Fizi1011 Fizika I

2

ieskaite ar atzīmi

Velga Akmene, viesasist.

Filo1019 Angļu valoda II

2

ieskaite ar atzīmi

Ieva Boļakova, lekt.

Filz1015 Filozofijas pamati

2

Ieskaite ar atzīmi

Ainars Felcis, lekt.

Fizi2014 Fizika II

2

ieskaite ar atzīmi

Velga Akmene, viesasist.

Mate2002 Skaitļu teorija

2

Ieskaite ar atzīmi

Valentīna Beinaroviča, lekt.

Mate2017 Varbūtību teorija

2

Ieskaite ar atzīmi

Anita Sondore, doc.

DatZ2010 Diskrētā matemātika

3

Eksāmens

Viktors Kuģeļevičs, doc.
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Armands Gricāns, asoc.prof.
Sondore Anita doc.
DatZ3021 Programmēšanas valoda Java I

2

Ieskaite ar atzīmi

Svetlana Ignatjeva, doc.

DatZ3053 Mākslīgā intelekta pamati I

2

Ieskaite ar atzīmi

Ieva Boļakova, lekt.

DatZ3109 Standarti

2

Ieskaite ar atzīmi

Andris Vagalis, lekt.

Mate2023 Parastie diferenciālvienādojumi

3

Ieskaite ar atzīmi

Ināra Jermačenko, asoc.prof.
Sondore Anita doc.

DatZ2050
Biznesa
procesu
informācijas tehnoloģijas

vadības

2

Ieskaite ar atzīmi

Viktors Kugeļevičs, doc.

DatZ3063 Programmēšanas valoda Java II

2

Eksāmens

Svetlana Ignatjeva, doc.

DatZ3107 Mākslīgā intelekta pamati II

2

Eksāmens

Ieva Boļakova, lekt.

DatZ4013 Unificētā modelēšanas valoda

2

Ieskaite ar atzīmi

Viktors Kugeļevičs, doc.
Svetlana Ignatjeva, doc.

Mate2024 Matemātiskā statistika

2

Eksāmens

Anita Sondore, doc.

DatZ3082 Skaitliskās metodes

2

Eksāmens

Nellija
asoc.prof.

DatZ4015 Deklaratīvā programmēšana

2

Eksāmens

Svetlana Ignatjeva, doc.

Ekon2042 Ekonomikas pamati

2

Ieskaite ar atzīmi

Ilona Kuņicka, lekt.

DatZ4003 Multimedija

2

Ieskaite ar atzīmi

Nellija
asoc.prof.

DatZ4023 Kompilatori

2

Ieskaite ar atzīmi

Olga Perevalova, doc.

Bogdanova,

Bogdanova,

52
C daļa
Vēst1009 Latvijas kultūras vēsture

2

Ieskaite ar atzīmi

Ingrīda Kupšāne, doc.

Vēst1010 Pasaules kultūras vēsture

2

Ieskaite ar atzīmi

Gatis Ozoliņš, doc.

Vēst1011 Reliģiju vēsture

2

Ieskaite ar atzīmi

Anita Stašulāne, prof.

DatZ1039 Programmēšanas praktikums I

2

Ieskaite ar atzīmi

Olga Perevalova, lekt.
Vija Vagale, lekt.

DatZ2032 Zinātnisko pētījumu metodoloģija

1

Ieskaite ar atzīmi

Nellija
asoc.prof.

Bogdanova,

DatZ3056 Automātu teorija

1

Ieskaite ar atzīmi

Vija Vagale lekt.

DatZ4012 Programmēšanas praktikums II

1

Ieskaite ar atzīmi

Olga Perevalova, lekt.
Vija Vagale, lekt.

Filz1016 Ētika

2

Ieskaite ar atzīmi

Baiba Felce, lekt.

Filz1019 Estētika

2

Ieskaite ar atzīmi

Ainars Felcis, lekt.

DatZ3108 Cietķermeņu modelēšana

2

Ieskaite ar atzīmi

Pāvels Drozdovs
Viktors Kugeļevičs, doc.
Andris Vagalis, lekt.
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DatZ5004 Mikrokontrollieru programmēšana

1

Ieskaite ar atzīmi

Andris Vagalis, lekt.

DatZ3106 Testēšana

2

Ieskaite ar atzīmi

Andris Vagalis, lekt.

DatZ4007 Digitālo attēlu apstrādes algoritmi

2

Ieskaite ar atzīmi

Nellija
asoc.prof.

DatZ6040 Web aplikāciju izstrāde .Net vidē

2

Ieskaite ar atzīmi

Viktors Kugeļevičs, doc.

Bogdanova,

Olga Perevalova, lekt.
DatZ4009 AB Suite programmēšanas vide I

2

Ieskaite ar atzīmi

Viktors Kugeļevičs, doc.
Andrejs Radionovs
(viesasistents)

DatZ4008 Kolektīvā darba organizācija

2

Ieskaite ar atzīmi

Vilnis Vanaģelis, asist.

DatZ4010 AB Suite programmēšanas vide II

2

Ieskaite ar atzīmi

Viktors Kugeļevičs, doc.
Andrejs Radionovs
(viesasistents)

Soci1021 Socioloģija

2

Ieskaite ar atzīmi

Inta Ostrovska, doc.
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Studiju programmas pilna laika studiju plāni ir 1.pielikumā, studiju kursu apraksti – 2.pielikumā.
Noslēguma pārbaudījumi akadēmiskā grāda “Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs” iegūšanai:



bakalaura eksāmens datorzinātnēs,
bakalaura darbs.

2.1.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process ir organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei, Augstskolu
likumam, akadēmiskās izglītības standartam u.c. normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā
Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar DU Senātā pieņemtajiem studijas reglamentējošajiem
dokumentiem. Imatrikulācija studiju programmā notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem
DU, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Studiju padome, konkrēto jautājumu risināšana
ir DMF dekanāta un DMF Informātikas katedras pārziņā. Studijas realizē DMF auditorijās,
laboratorijās un citās DU struktūrvienību telpās. Bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes”
praktisko realizāciju vada programmas direktors as.prof., Dr.paed. Nellija Bogdanova.
Pēc studiju programmas apguves izglītojamie iegūst akadēmisko dabaszināņu bakalaura grādu
datorzinātnēs.
Programmas struktūra atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 ''Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu'' (Rīgā 2002. gada 3. janvārī; prot. Nr. 1, 4.§).
2.1.3. tabula. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes” struktūra
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STUDIJU PROGRAMMAS SASTĀVDAĻAS

BAKALAURA STUDIJU
PROGRAMMA ''DATORZINĀTNES''
(KP)

Obligātā (A) daļa

89

Ierobežotās izvēles (B) daļa

52

Brīvās izvēles (C) daļa

19

Studiju darbi

4

Bakalaura darbs

10

2.1.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Imatrikulācija studiju programmā notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem DU, kuri ik gadu
tiek apstiprināti DU Senātā. Uzņemšanas noteikumi DU izdoti saskaņā ar Augstskolu likumu,
Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par prasībām,
kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un DU Satversmi.
Tiesības studēt DU ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas Republikas
izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas
Latvijā. Ārvalstniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības studēt DU
nosaka Augstskolu likuma 83.pants un DU Uzņemšanas noteikumi pilna laika studijām
ārvalstniekiem.
Reflektanti tiks uzņemti, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Centralizētie
eksāmeni:



latviešu valodā un literatūrā (koeficients 1,98),
pirmajā svešvalodā (koeficients 2,02).

Papildus punkti tiek piešķirti par centralizēto eksāmenu matemātikā.


matemātikā (koeficients 5,90).

No 2011.gada pieteikties studijām var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā
www.latvija.lv.

2.1.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.1.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Studiju programmas apguves laikā tiek izmantotas tradicionālās studiju formas - lekcijas,
laboratorijas darbi, patstāvīgie darbi, kolokviji, studiju darbi, bakalaura darbs.
Lekcijas ir studiju kursa ievada, konsultējoša, rezumējoša un izvērtējoša funkcija. Docētāji
lekcijās izmanto videoprojektorus un tāfeles. Videoprojektoru izmantošanu lekcijās ir jāuzskata
par visoptimālāko, jo lekciju materiāla elektroniskās versijas ļauj nepieciešamības gadījumā
operatīvi modificēt un uzlabot lekcijās apskatāmo materiālu.
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Laboratorijas darbi notiek fizikas, skaitlisko metožu, programmēšanas valodu un citos kursos.
Īpaši ir jāatzīmē fizikas laboratorijas, kuras ir moderni aprīkotas un kuru laboranti ir augsti
kvalificēti. Laboratorijas darbu skaitliskajās metodēs kvalitāti ievērojami uzlaboja specializēto
datorprogrammu (piemēram: Microsoft Project, SPSS, BPWin, Director u.c.) izmantošana.
Nepieciešams atzīmēt Informātikas katedras dalību Microsoft IT Academy Plus programmā,
katedra ir arī CISCO Network Local Academy locekle,
Komandas (grupu) darbs obligātajos un ierobežotās izvēles kursos tiek izmantots maz. Grupu
darbs galvenokārt tiek izmantots semināra nodarbībās, analizējot uzdevumu risināšanas gaitā
pieļautās kļūdas un meklējot iespējamos uzdevumu risināšanas variantus.
Individuālais darbs tiek praktizēts samērā plaši, jo individuālie uzdevumi ļauj docētājam
1) savlaicīgi konstatēt tos jautājumus, kurus studējošie nav pietiekami kvalitatīvi apguvuši,
2) zināmā mērā risināt nodarbību apmeklētības problēmas (skat. turpmāk par studējošo patstāvīgo
darbu).
Īpaša uzmanība aizvadītajos studiju gados tika pievērsta studējošo patstāvīgā darba kvalitatīvai
organizēšanai, jo, ņemot vērā, ka daudzu studentu vecākiem nav iespēju atbalstīt studijas,
studenti ir spiesti vēl studiju laikā iekļauties darba tirgū. No vienas puses tas ir ļoti pozitīvi, jo
studenti iepazīstas ar darba tirgus pieprasījumu un tā problēmām. No otras puses agra iekļaušanās
darba tirgū rada bažas par studiju kvalitāti, jo studenti ne vienmēr var apmeklēt lekcijas un
seminārus. Tāpēc aizvadītajos studiju gados Informātikas katedrā tika veikts nopietns darbs, lai
sagatavotu mācību materiālu elektroniskos variantus, kas ļautu studentiem patstāvīgi apgūt
semināru nodarbību materiālu. Šī darba turpināšana ir viena no Informātikas katedras prioritātēm.
Informātikas katedras docētāju sagatavotos elektroniskos mācību materiālus (skat. mājas lapā).
Efektīvakai studiju procesa organizēšanai Informātikas katedrā tiek izmantojāma tālākizglītības
sistēma MOODLE, kur glabājas nodarbībām nepieciešamie mācību materiāli. Sistēmā tiek
kontrolētas kontrolodarbu, mājas uzdevumu, projektu izpildes.
Sertificēšana. Studiju laikā studentiem piedāvātas iespējas sertificēties.
DU informātikas katedras realizētajās studiju programmā un MS IT Academy programmas
ietvaros atsevišķos studiju kursos tiek iekļautas tēmas, kuras balstītas uz Microsoft oficiālajiem
mācību materiāliem. Pēc šādu studiju kursu noklausīšanās un sekmīgas pārbaudījumu
nokārtošanas, kursu klausītājiem tiek izsniegtas Microsoft Latvija apstiprinātas apliecības par
attiecīgā kursa noklausīšanos. Pieciem labākajiem attiecīgā kursa klausītājiem tiek piedāvāta
iespēja kārtot Microsoft sertifikācijas eksāmenus oficiālajos sertikācijas centros. Eksāmena
izdevumus sedz Microsoft Latvija. Tādā veidā daudzi DU IK studenti ir veiksmīgi nokārtojuši
šādus eksāmenus un ieguvuši MCP (Microsoft Certified Professional) sertifikātus. Lielākā
studentu un pasniedzēju aktivitāte ir kursa „Datoru arhitektūra un operētājsistēmas” ietvaros. Šo
studiju kursu programmās paredzētie laboratorijas darbi balstās uz Microsoft oficiālo kursu
„2273: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment” un pēc tā
apguves daudzi studenti kārto Microsoft eksāmenu „70-290: Managing and Maintaining a
Microsoft Windows Server 2003 Environment”. Pēdējo divu gadu laikā šo eksāmenu veiksmīgi
nokārtojuši un ieguvuši MCP sertifikātus 7 studenti (DB: Dmitrijs Taraņenko; IT: Bespalovs
Ņikita, Griņoks Jans, Lahovitijs Vitālijs, Paipals Artūrs, Tretjakovs Maksims, Zubovičs
Dmitrijs). Loginovs Andrejs pirms ilgāka laika ir nokārtojis 4 eksāmenus un ieguvis MCSA
(Microsoft Certified System Administrator) statusu.
Studiju kurss „Datortīkli un komunikācijas” ir balstīts uz Cisco “CCNA1: Tīklošanas pamati”
kursu un “CCNA2: Maršrutētāji un maršrutēšanas pamati” kursu. Tas ir divi no četriem kursiem,
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kas ved uz “Cisco Certified Network Associate” (CCNA) sertifikāciju. Lekcijās tiek izmantoti
oficiālie kursa materiāli, kuri pieejami tikai Cisco akadēmijas lietotājiem. Visi sekmīgi
nokārtojušie sertifikācijas prasības studējošie ieguva sertifikātus.

2.1.6.2. Prakse
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.2 nav paredzēta studiju programmā.

2.1.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studiju programmas apguves vērtēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 2 ''Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu'' (Rīgā 2002. gada 3. janvārī; prot.
Nr. 1, 4.§), izmantojot šādus pamatprincipus:




vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas
saturu;
vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips - programmas apguves vērtēšanā
izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas - ieskaite un eksāmens;
vērtējuma atbilstības princips - pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja
apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un
zinātnisko atziņu lietošanas prasmi.

Bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” studentu zināšanu līmenis tiek novērtēts,
izmantojot gan semestra laikā realizējamās studiju darba kontroles formas – kontroldarbus, testus,
uzstāšanos semināros, laboratorijas darbu izpildi, gan arī sesiju laikā ar eksāmenu, ieskaišu un
diferencēto ieskaišu palīdzību.
Studentu zināšanas saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministra rīkojumu Nr. 208. (14.04.1998.)
“Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti” tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Vērtējot studentu
zināšanu līmeni konkrēta A vai B daļas kursa ietvaros, tiek ņemts vērā arī viņu patstāvīgais darbs
semestra laikā.
Vērtējot studentu zināšanu līmeni konkrēta A vai B daļas kursa ietvaros, tiek ņemts vērā arī viņu
patstāvīgais darbs semestra laikā. Docētāji visbiežāk studējošo patstāvīgo darbu organizē ar
individuāliem uzdevumiem (katram studentam savs uzdevuma variants), kuru izpilde tiek
novērtēta semināros, ieskaitēs un eksāmenos. Studentu patstāvīgā darba organizēšanā un
vērtēšanā svarīga loma ir konsultācijām, kas ļauj docētajiem sekot līdzi studējošo patstāvīgajam
darbam visu semestri.
Balstoties uz pieredzi, ko docētāji iepriekšējos gados ir uzkrājuši studiju programmas realizācijas
gaitā, studējošo zināšanu novērtēšana un patstāvīgā studiju darba kontrole tiek veikta paralēli
studiju darbam semestra ietvaros, t.i., novērtēšanai ir nepārtraukts raksturs. Tas ļauj nodrošināt
atgriezenisko saiti starp studentu un docētāju konkrētā studiju kursā, ļaujot docētājam novērtēt
jau realizētu kursa sadaļu apguvi un līdz ar to pasniegšanas kvalitāti. Bez tam, tas nodrošina
reāla, nepārtraukta darba norisi, nevis “šturmēšanu” pirms eksāmena.

2.1.8. FINANŠU RESURSI
Studijas notiek DU pilna laika studiju veidā par valsts budžeta un fizisku vai juridisku personu
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iemaksātiem studiju maksas līdzekļiem.
Studiju programmas finansējums galvenokārt tiek realizēts no valsts budžeta līdzekļiem un
paredz arī iespēju studentam apgūt studiju programmu par maksu.
Studiju programmas izmaksas uz vienu studējošo 12. pielikumā.

2.1.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.1.9.1. Studiju programmas
izglītības standartam

atbilstība

akadēmiskās/profesionālās

Studiju programmas struktūra atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 ''Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu'' (Rīgā 2002. gada 3. janvārī; prot. Nr. 1, 4.§).
2.1.4. tabula. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības standartam
PRASĪBAS MK NOTEIKUMOS (KP)

Bakalaura studiju programmas apjoms pilna
laika studijās ir 120 līdz 160 kredītpunktu
Obligātā daļa (ne mazāk kā 50 KP)

Obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20 KP)
Brīvās izvēles daļa (KP skaits nav
reglamentēts)
Bakalaura darbs (ne mazāk kā 10 KP)

B AKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
''D ATORZINĀTNES'' (KP)

Bakalaura studiju programmas apjoms ir
160 KP
Obligātā daļa satur 89 KP, tai skaitā studiju
darbu 4 KP un bakalaura darbu 10 KP
apjomā
Obligātās izvēles daļa satur 52 KP
Brīvās izvēles daļa satur 19 KP
Bakalaura darbs 10 KP

2.1.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Profesijas standarts akadēmiskajā studiju programmā nav paredzēts.

2.1.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas savienības valstīs (2)
DU akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datrozinātnes” salīdzinājumam tika izvēlētas
analoģiskas studiju programmas (Error! Reference source not found.):


datorzinātņu bakalaura akadēmiskā studiju programma Latvijas Universitātē
http://www.lu.lv/gribustudet/pamatstudijas/programmas/2011-2012-rudens/matematika/



Kauņas Tehniskās Universitātes (Lietuva) bakalaura studiju programma „Software
Systems”http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report_ects.card_ml?p_valkod=612I3000
2&p_year=2011&p_lang=EN
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Mančesteras Universitātes (Lielbritānija) bakalaura studiju programma „Computer
Science” http://www.cs.manchester.ac.uk/undergraduate/programmes/structure/

2.1.5. tabula. DU akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datrozinātnes” salīdzinājums
ar līdzīgā studiju programmām
Kritērijs

Studiju veids

Daugavpils
Universitāte
(DU)
Pilna laika
studijas

Latvijas Universitāte
(LU)





Studiju ilgums

4 gadi
(8 semestri)

pilna laika klātiene
nepilna
laika
klātiene
nepilna
laika
neklātiene

PL – 4 gadi
(8 semestri)

Kaunas
University Of
Technology
(KTU)

The University of
Manchester
(MU)

Pilna laika studijas

Pilna laika studijas

Nepilna laika
studijas

Nepilna laika studijas

4 gadi

3 gadi

(8 semestri)

(6 semestri)

PLN – 4gadi 6 men.
(9 semestri)
NL – 5 gadi
(10 semestri)
Nosaukums

Akadēmiskā
bakalaura studiju
programma
„Datorzinātnes”

Akadēmiskā
bakalaura studiju
programma
„Datorzinātnes”

SOFTWARE
SYSTEMS

Computer Science BSc

Iegūstamais
grāds

Dabaszinātņu
bakalaura grāds
datorzinātnēs

Dabaszinātņu
bakalaura grāds
datorzinātnēs

Bachelor of
Software Systems

Computer Science BSc

Studiju
programmas
apjoms (KP)

160 KP

160 KP

160 KP
(240 ECTS)

360 credits

Studiju struktūra
un atsevišķu daļu
apjoms

represents 10 notional hours of
learning)

obligātās daļas
(A) studiju kursi,

obligātās daļas (A)
studiju kursi,

A – 89 (56%) KP

A – 96 (60%)

obligātās izvēles
daļas
(B) studiju kursi,

obligātās izvēles daļas
(B) studiju kursi, B –
58 (36%)

B – 52 (33%) KP

brīvās izvēles daļa
(C) studiju kursi C – 6
(4%)

brīvās izvēles
daļa
(C) studiju kursi

Studējošā
veiktais
zinātniskais
pētījums

(Within the UK, one credit

Obligātie studiju
priekšmeti 134
(84%) KP
Obligātās izvēles
priekšmeti – 18
(11%) KP
Brīvās izvēles
priekšmeti 8 (5%)
KP

Obligātie studiju kursi: 220
(61%) credits;
Obligātās izvēles studiju
kursi:
80 (22%) 140 (39%) Credits;
Brīvās izvēles studiju kursi:
0-60 (17%) Credits.

Gala pārbaudījumi

C – 19 (12%) KP
Studiju darbs –
4 (3%) KP

Kursa darbi – 4 KP
(3%)

Bakalaura darbs –
10 (6%) KP

Bakalaura darbs – 10
(6%) KP

Bakalaura darbs –
8 KP

First Year Team Project 20
(6%)
3rd Year Project (Single
Honours 40 (11%) Credits)
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DU, LU, KUT, MU datorzinātņu bakalaura programmu salīdzinošā analīze:


studiju ilgums DU, LU, KTU – 4 gadi, studiju ilgums MU – 3 gadi, kas atbilst Eiropas
augstākās izglītības telpas nostādnēm par bakalaura studiju programmu ilgumu;



studiju programmas sastāv no obligātajiem un izvēles kursiem, pie tam, proporcija starp
šiem kursiem var būt visai dažāda:
o DU obligātie kursi 89 KP no 160 KP, t.i., 56%;
o LU obligātie kursi 96 KP no 160 KP, t.i., 60%;
o KTU obligātie kursi 134 KP no 160 KP, t.i., 84%;
o MU obligātie kursi 220 Credits no no 360 KP, t.i., 61%;



visās studiju programmās ir iekļauts studentu zinātniskais pētījums: studiju (kursa) darbs
un bakalaura darbs DU un LU, bakalaura darbs KTU, divi gada projektiMU;



studiju programmās
o ir pārstāvēti matemātikas, fizikas kursi plašāk pārstāvēti DU, LU, KTU. MU
matemātikas komponents eksistē tikai kā programmas „Computer Science”
turpinājums „Computer Science and Mathematics”.
o Izvēles satura būtībai ļoti dažveidīga izpratne. MU izvēle nozīme specializācijas
izvēle, DU, KTU izvēle realizēta kā obligāta satura paplašinājums, LU izvēlē tika
realizēta studiju virzienos;

studiju programmās saturs atspoguļo katras augstskolas pētniecības tradīcijas, prioritātes, kā arī
valsts un reģionālās tradīcijas un prasības.

2.1.10. STUDĒJOŠIE
2.1.10.1. Studējošo skaits
Studiju gads

1. kurss

2. kurss

3. kurss

4. kurss

Kopā

2007./2008.

24

23

22

22

91

2008./2009.

20

20

17

17

74

2009./2010.

12

13

7

11

43

2010./2011.

14

9

11

6

40

2011./2012.

20

3

7

7

37

2012./2013.

18

9

4

8

39

2013./2014.

-

10

7

3

20

Studiju programmā studējošie pārsvarā nāk no Austrumlatvijas reģiona – Daugavpils, Preiļu,
Krāslavas, Rēzeknes, Jēkabpils u.c. rajoniem.
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2.1.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
Studiju gads
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.

1. kurss
24
20
12
14
20
18
-

2.1.10.3. Absolventu skaits
Studiju gads
Absolventu skaits
2007./2008.
13
2008./2009.
15
2009./2010.
9
2010./2011.
5
2011./2012.
6
2012./2013.
7
2013./2014.
3

2.1.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Katra studiju gada beigās tiek organizēta studentu anonīma aptauja. Tā tiek veikta, lai vērtētu un
turpmāk uzlabotu studiju kursu pasniegšanas kvalitāti, kā arī lai iegūtu priekšstatu par studentu
attieksmi pret studiju procesa nodrošinājumu ar mācību un metodisko literatūru, datortehnikas un
Interneta pieejamību un izmantošanu, sadarbību ar mācībspēkiem, nodrošinājumu ar
vieslektoriem, izvēles kursu piedāvājumu. Anketā tiek piedāvāta iespēja novērtēt konkrētu kursu
svarīgumu, pasniegšanas līmeni un no studentu viedokļa nepieciešamās izmaiņas kursa apjomā
(palielināt vai samazināt). Pēdējos gados šo aptauju koordinē DU Studiju kvalitātes novērtēšanas
centrs (SKNC). Ļoti svarīgu informāciju sniedz studējošo priekšlikumi, kas ļautu uzlabot studiju
programmas kvalitāti. Tā kā uz vieniem un tiem pašiem anketas jautājumiem atbild visu DU
studiju programmu studenti, tad ir iespējams salīdzināt un analizēt iegūtos rezultātus visas
universitātes mērogā. Anketu apstrādē profesionāli palīdz DU Socioloģisko pētījumu laboratorija,
tādējādi nodrošinot anketēšanas datu profesionālu apstrādi.
Veiktās aptaujas liecina, ka kopumā studējošie augsti vērtē lielāko daļu studiju kursu
pasniegšanas līmeni, atsevišķos kursos mācībspēku darbs ir novērtēts arī ar zemākām atzīmēm.
Studējošo priekšlikums palielināt mācību un metodisko materiālu klāstu valsts valodā ir kļuvis
par Informātikas katedras prioritāti.
Vispārīgās tendences par studentu attieksmi pret izvēlēto studiju programmu ilustrē studējošo
atbildes uz aptaujas jautājumiem. Ieskatam, studējošo attieksme par izvēlēto studiju programmu
kopumā.
49

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā?
(%)
Pilnīgi apmierina
0
23

Pamatā apmierina

7

14

35

35

66

39

11

19

10

2008.

2009.

2010.

41

Daļēji apmierina
4
7
32

0
25

11
15,5

33

38
57

33
2011.

2012.

Neapmierina
0
22,22
77,22

35,5
2013.

2014.

2.1.1. attēls Studiju programmas kopīga apmierinātība
Studentu aptaujas anketas paraugs un aptaujas rezultāti 7. pielikumā.

2.1.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
DU Informātikas katedrā tika izveidota datu bāze par IK absolventiem. 2011. gada 25. februārī
pirmo reizi notika Informātikas katedras realizēto studiju programmu absolventu konference.
Konferencē piedalījās absolventi, darba devēji, studenti un pasniedzēji. Piedalīšanās konferencē
ļāva absolventiem ne tikai satikties ar draugiem un kolēģiem, bet arī apspriest zinātnes un
izglītības problēmas, un redzēt, kā dzīvo un attīstās augstskola un Informātikas katedra.
Konferences ietvaros notika: informātikas katedras realizēto studiju programmu prezentācijas,
diskusija par priekšlikumiem programmu satura un mācību procesa organizācijas uzlabošanai,
absolventu prezentācijas, kurās viņi stāstīja par sevi, savu karjeru un profesionālo darbību,
absolventu un katedras sadarbības iespēju apspriešana (semināri, apmācības, publikācijas,
piedalīšanās konferencēs, prakses vietas studentiem, neformālu pasākumu rīkošana). Konference
deva iespēju izvērtēt sadarbības iespējas ar absolventiem. Šo pasākumu ir paredzēts organizēt
regulāri.
Periodiski veiktajām bakalaura un maģistra studiju programmu absolventu aptaujām mērķis ir
noskaidrot absolventu darbības jomu, viņu karjeras izaugsmi, uzdevumu klasi, ko risina amata
pienākumu ietvaros, kā arī pieprasītākās zināšanas un prasmes. Interesanti ir arī noskaidrot kā
absolventi novērtē iegūtās maģistra izglītības lomu no karjeras izaugsmes viedokļa, vai karjeras
stabilitātes viedokļa, savas profesionālās kompetences paaugstināšanas un personisko īpašību
attīstīšanas viedokļa.
Absolventu aptauja tika veikta 2009.gada maijā. Absolventu anketas paraugs ir pievienots
10.pielikumā.
Absolventu aptauja deva iespēju noskaidrot šādas likumsakarības:




praktiski visi absolventi strādā specialitātē;
darbības pamatjomas – IT industrija, izglītības sistēma, pašvaldību organizācijas, bankas.
IT industrijas jomā lielākais darba piedāvājums ir no firmām, kas nodarbojas ar
autsortingu (ārvalstu programmpasūtījumu īstenošanu);
50








noris pakāpeniska kvalificētu speciālistu pāreja no izglītības jomas uz IT industriju;
absolventi uztur kontaktus savā starpā un veicina viens otra darbā iekārtošanos.
Atsevišķās firmās strādā komandas, kas izveidotas no programmas absolventiem;
praktiski visi absolventi akcentē iegūtās izglītības svarīgo lomu gan karjeras izaugsmē,
gan tam nepieciešamo profesionālo un personīgo kompetenču attīstīšanā;
daudzi apgalvo, ka datorzinātņu bakalaura grāds palīdzēja iestāties darbā, bet daži
absolventi strādā IT jomā kā pašnodarbinātās personas vai pat paši dibina savus
uzņēmumus;
studiju programmas absolventi turpina izglītību magistrantūrā datorzinātņu jomā
Daugavpils Universitātē, Latvijas Universitātē un iegūst vides izglītības matemātikas un
informātikas skolotāja profesionālā maģistra grādu.

2.1.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju programmas realizācijā un ilgtspējas nodrošināšanā ir vērojama, ne
tikai iesaistot viņus programmas darba izvērtējumā, atbildot uz studentu aptaujas jautājumiem,
bet arī tieši ar programmas direktora un prodekāna starpniecību, risinot radušās problēmas starp
docētāju un studējošajiem par nodarbību laikiem, kursa realizācijas gaitu un citas. Studējošie tiek
aicināti aktīvi iesaistīties diskusijās par dažādiem studiju procesa jautājumiem, par problēmām
studiju kvalitātes nodrošināšanā, par korekcijām studiju programmas realizācijas gaitā u.c.
jautājumiem.
Bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes” pārstāvji aktīvi darbojas studentu pašpārvaldē DU Studentu Padomē, ar kuras starpniecību tiek apkopoti un sagatavoti priekšlikumi studiju
procesa un studiju vides kvalitātes uzlabošanai. Studenti ir pamatojuši un sagatavojuši
konstruktīvus priekšlikumus saistībā ar studiju procesa organizācijas un studējošo studiju un
dzīves apstākļu uzlabošanu, piemēram, par Studentu servisa centra izveidošanu, par DU
Informācijas dienu un darbu ar reflektantiem, par dienesta viesnīcām u.c.
DMF Domes sēdēs, kur piedalās arī studentu pašpārvaldes deleģētie pārstāvji, studējošie aktīvi
iesaistās diskusijās par neskaidriem jautājumiem vai radušajām problēmām studiju kvalitātes
nodrošināšanā, par korekcijām studiju programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem.
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2.2.
PROFESIONĀLĀ
BAKALURA
„INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS”

STUDIJU

PROGRAMMA

2.2.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Daugavpils Universitātes profesionālās bakalaura studiju programmas “Informācijas
tehnoloģijas” mērķis ir nodrošināt Latvijas ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām
atbilstošas profesionālās studijas, kas ir balstītas uz IT nozares zinātņu teorētiskajiem pamatiem,
atbilst programmēšanas inženiera profesijas standartam un ir praktiski piemērojamas.
Mērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi:




izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus tautsaimniecībai un valsts
drošībai nepieciešamā informācijas tehnoloģiju nozarē, kā arī sekmēt to konkurētspēju
mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;
īstenot informācijas tehnoloģiju nozares padziļinātu zināšanu apguvi (tai skaitā
patstāvīgās mācīšanās prasmes), kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot
esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavo jaunrades, pētnieciskajam un
pedagoģiskajam darbam IT nozarē.

Studiju programmas specifiskie uzdevumi ir:




nodrošināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas datorzinātņu
jomas speciālistiem;
dot studējošajiem iemaņas patstāvīgam praktiskajam darbam un integrēt dažādu zinātņu
teorētiskās nostādnes praksē;
veicināt studentus analizēt uzkrāto pieredzi un patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas.

Studiju programmas absolventam jāprot:






patstāvīgi izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus programmproduktus, līdzekļus un
metodes;
profesionāli pārzināt un lietot programmēšanas valodas, sistēmas un rīkus;
izmantot datu bāzu pārvaldības sistēmas;
piedalīties projektu izstrādē, vadīšanā, sniegt konsultācijas vadības informācijas
tehnoloģijas jomā;
strādāt kolektīvā, vadīt, plānot un koordinēt darba grupu.

Studiju programmas mērķis saskan ar DU Stratēģijā izvirzīto vidējā termiņa mērķi: „Nodrošināt
kvalitatīvu izglītību, kas atbilst nākotnes izaicinājumiem un balstās uz teorētiskām zināšanām un
pētniecības prasmju apgūšanu, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus
speciālistus, attīstot viņu spējas un motivējot izglītoties mūža garumā.”

2.2.2.

IEGŪSTAMIE

STUDIJU

REZULTĀTI

ZINĀŠANU,

PRASMJU

UN

KOMPETENČU FORMĀ
Jebkuras profesionālās studiju programmas mērķis ir sniegt studējošajiem zināšanas un pieredzi,
kas nepieciešami, lai uzsāktu profesionālo darbību. Nepieciešamība ieviest profesionalitāti studiju
programmā “Informācijas tehnoloģijas” balstās uz tādām prasībām kā augošs pieprasījums pēc
augstas kvalitātes produktiem un pieaugošs programmnodrošinājuma izstrādātāju atbildības
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līmenis.
Tiek sagaidīts, ka pēc studiju beigšanas universitātes studējošie:
1. ir apguvuši zināšanas un iemaņas programminženierijas jomā, kā arī guvuši profesionālas
prasmes, kuras ir nepieciešamas, uzsākot darba gaitas programmnodrošinājuma inženiera
lomā;
2. programmproduktu izstrādes darba procesā spēj efektīvi risināt izvirzītos uzdevumus gan
individuāli, gan komandā;
3. spēj risināt pretrunas projekta mērķos, atrodot pieņemamus kompromisus, ievērojot
dažādus ierobežojumus (izmaksas, laiks, zināšanas, eksistējošās sistēmas, organizācijas
u.tml.);
4. projektē risinājumus vienā vai vairākās darbības jomās, izmantojot programminženierijas
pieeju, kura balansē dažādu ieinteresēto pušu ētiskās, sabiedriskās, juridiskās un
ekonomiskās intereses;
5. izprot un spēj pielietot izplatītākās teorijas, moduļus un metodes, kuras nodrošina
mūsdienīgu pamatu problēmu identifikācijai un analīzei, projektēšanai, izstrādei,
realizācijai, atestācijai un programmnodrošinājuma dokumentēšanai;
6. izprot pārrunu svarīgumu un spēj tās organizēt, spēj rezultatīvi strādāt, vadīt un efektīvi
kontaktēties ar ieinteresētām personām tipiskās programmnodrošinājuma izstrādes
situācijās;
7. spēj apgūt jaunus modeļus, metodes un tehnoloģijas, kā arī izprot nepārtrauktas
profesionālās izaugsmes nepieciešamību.

Zināšanas

Prasmes

Spēj parādīt informācijas tehnoloģiju nozares un programmēšanas
inženiera profesijas raksturīgās pamata un specializētās zināšanas, kā arī
svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Studējošais spēj
 organizēt savu patstāvīgo darbu;
 formulēt un analītiski aprakstīt iegūto informāciju, problēmas un
risinājumus programmēšanas inženiera profesijā;
 izskaidrot un argumentēti diskutēt par piedāvātajiem problēmu
risnājumiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
 strādāt komandā vai vadīt citu cilvēku darbu;
 rast radošus risinājumus mainīgos un neskaidros apstākļos.

Kompetence

Spēj patstāvīgi
 iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot;
 stratēģiski un analītiski formulēt un risināt informācijas tehnoloģiju
problēmas;
 saredzēt informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas citās zinātnes
nozarēs;
 izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, kā
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arī piedalīties IT jomas attīstībā.

Studiju rezultāti definēti arī katram studiju kursam, atbilstoši MK Noteikumiem NR. 990
"Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju", un līdz ar to arī pārskatīts un nepieciešamības
gadījumā mainīts studiju kursa saturs.
Informātikas katedrā tiek realizēta arī akadēmiskā bakalaura studiju programma „Datorzinātnes”.
Atšķirībā no tās, studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas” realizē pieeju ar orientāciju uz
programminženieriju un maksimālu materiāla aptveršanu IT jomā. Tādā veidā programma gatavo
speciālistus, kas spēj strādāt IT menedžeru, projektu vadītāju, sistēmadministratoru līmenī lielos
IT jomas uzņēmumos.

2.2.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” pilna un nepilna laika studiju plāns pievienots
1.pielikumā. Programmas saturu var aplūkot tabulā.
2.2.2. tabula. Profesionālās bakalaura studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” saturs
Nr.
p.k.

Kursa nosaukums

Pārbaudes
forma
Eks.

KP

Docētājs

Iesk.

Vispārizglītojošie studiju kursi (20 KP)
1

Profesionālā
valoda

angļu

6

Lekt. I.Vingre
Mag.paed., lekt. I.Boļakova

2

Filozofija

2

Mag.paed., lekt. A.Felcis

3

Projektu vadīšana

3

Dr.paed., asoc.prof. P.Drozdovs
Dr.ing., doc. V.Kugeļevičs

4

Ekonomikas pamati

2

Mag.oec., asist. L.Paņina
Aleksejeva Ludmila doc.

5

Cilvēka
un
mijiedarbība

datora

2

6

Nozares tiesību pamati
un standarti

2

Dr.paed., asoc.prof. N.Bogdanova
Asist. I.Ņikiforova
Vagalis Andris lekt.
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7

Uzņēmējdarbības pamati

3

Mag.oec.,
asist.
L.Paņina(Aleksejeva)

doc.

Oksana Ruža, pētn.
Programmatūras
inženierija

3

Ignatjeva Svetlana doc.

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (36 KP)
8

Matemātiskā loģika

2

Dr.math., doc. A.Sondore,
Mag.paed., lekt. I.Boļakova

9

Matemātiskā analīze

4

Dr.paed., doc. V.Gedroics,
Lekt. V.Gedroica
Sondore Anita doc.

10

Analītiskā ģeometrija

2

Dr.paed., doc. M.Skrīvele
Beinaroviča Valentīna lekt.

11

Lineārā algebra

2

12

Abstraktās skaitļošanas
mašīnas un algoritmu
teorija

2

13

Operētājsistēmas

4

Mag.comp.sc.,
lekt.
A.Vagalis,
Mag.comp.sc., asist. V.Vanaģelis

14

Algoritmi
struktūras

4

Mag.comp.sc., lekt. O.Perevalova
Mag.comp.sc., lekt. V.Vagale

15

Skaitļu teorija

2

Mag.math., lekt. V.Beinaroviča

16

Diskrētā matemātika

4

Dr.math., asoc.prof. A.Gricāns

un

datu

Mag.math., lekt. V.Beinaroviča
Mag.paed., lekt. V.Jankoviče

Sondore Anita doc.
17

Varbūtību teorija un
matemātiskā statistika

2

Objektorientētā
programmēšana

2

19

Programmatūras
inženierija

4

20

Skaitliskās metodes

2

18

Dr.paed., doc. V.Gedroics,
Dr.math., doc. A.Sondore
Dr.phys., doc. S.Ignatjeva,
Mag.comp.sc., lekt. V.Vagale
Dr.phys., doc. S.Ignatjeva
Dr.paed., asoc.prof. N.Bogdanova

Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 KP)
21

Automātu teorija

2

22

Programmēšanas pamati
(C++)

4

Mag.comp.sc., lekt. V.Vagale
Mag.comp.sc., lekt. V.Vagale
55

23

Programmēšanas valoda
C#

4

Mag.comp.sc., lekt. O.Perevalova

24

Datoru
aparātnodrošinājums

2

Mag.comp.sc., lekt. A.Vagalis

25

Datorgrafika
animācija

2

Dr.paed., asoc.prof. N.Bogdanova

26

Ekspertsistēmas

2

Mag.paed., lekt. I.Boļakova

27

Fizika

un

Dr.phys., prof. V.Paškevičs,
3

Dr.phys., doc. R.Pokulis
Viesasist. V.Akmene

28

Ciparu elektronika

2

Dr.phys., doc. R.Pokulis

29

Programmēšanas valoda
Java

4

Dr.phys., doc. S.Ignatjeva

30

Datu bāzes

Dr.ing., doc. V.Kugeļevičs
4

Mag.comp.sc., lekt. V.Vagale
Mag.paed., lekt. V.Jankoviče

31

Deklaratīvā
programmēšana

2

32

Web
programmēšana
.Net vidē

2

33

Tīmekļa tehnoloģijas

2

Mag.comp.sc., asist. V.Vanaģelis

34

LINUX
administrēšana

tīkla

2

Mag.comp.sc., asist. V.Vanaģelis

35

Datortīkli
komunikācijas

un

4

Mag.comp.sc., asist. V.Vanaģelis

36

Datu aizsardzība
kriptogrāfija

un

37

Multimedija

38

Mākslīgā
pamati

39

Programmu
testēšana

40
41

2
2

intelekta

Dr.phys., doc. S.Ignatjeva
Dr.ing., doc. V.Kugeļevičs
Perevalova Olga lekt.

Dr.paed., asoc.prof. P.Drozdovs,
Mag.comp.sc., asist. V.Vanaģelis
Dr.paed., asoc.prof. P.Drozdovs,
Dr.paed., asoc.prof. N.Bogdanova

1

Mag.paed., lekt. I.Boļakova

2

Mag.comp.sc., lekt. A.Vagalis

Kompilatori

2

Mag.comp.sc., lekt. O.Perevalova

Matemātiskā modelēšana

2

Dr.habil.math., prof. F.Sadirbajevs

kvalitātes
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42

Tehniskā grafika

Dr.paed., asoc.prof. P.Drozdovs
3

Dr.ing., doc. V.Kugeļevičs
Mag.comp.sc., lekt. A.Vagalis

43

Pētījumu
izstrādes
metodika un tehnoloģijas

2

Dr.paed., asoc.prof. N.Bogdanova

44

Praktikums informācijas
tehnoloģijās

1

Mag.comp.sc., lekt. O.Perevalova

45

Studiju darbs

2

Informātikas katedras docētāji

Brīvās izvēles kursi (vismaz 6KP)
1

Mājas lapu izveide

2

Mag.comp.sc., asist. V.Vanaģelis
Mag.paed., lekt. I.Boļakova

2

XML tehnoloģijas

2

Mag.comp.sc. A.Maksimovs

3

Ētika

2

Mag.paed., lekt. A.Felcis

4

Civilzinību pamati

2

Dr.jur., asoc.prof. J.Mašošins

5

Latvijas kultūras vēsture

6

Reliģiju vēsture

7

Dabaszinātnes
kultūrā

8

Estētika

cilvēces

BAKALAURA DARBS
PRAKSE

2

Doc. I.Kupšāne

2

Dr.theol., asoc.prof A.Stašulāne

2

Doc. L.Jonāne

2
aizstāvēšana

Dr.philol., doc. G.Ozoliņš

Mag.paed., lekt. B.Felce
Mag.paed., lekt. A.Felcis

12
26

Studiju darbi
Saskaņā ar MK noteikumiem „Par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”
bakalaura programmas apguves laikā izglītojamais izstrādā un aizstāv vismaz trīs studiju darbus.
Šajā studiju programmā paredzēti 3 studiju darbi (pilna laika studijās – 4., 6. un 7.semestrī;
nepilna laika studijās – 4., 7. un 8.semestrī).
7.semestrī (nepilna laika studijās – 8.semestrī) paredzētais studiju darbs tiek realizēts studiju
kursa „Pētījumu izstrādes metodika un tehnoloģijas” ietvaros – studējošie apgūst veikto pētījumu
un praktisko risinājumu sagatavošanu atbilstoši studējošo darbu noformēšanas prasībām,
starptautisko konferenču rakstu noformēšanas prasībām. Studiju darba novērtēšana balstās uz
paveiktā darba prezentēšanu.
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2.2.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process ir organizēts atbilstoši DU Satversmei, Augstskolu likumam, valsts akadēmiskās
izglītības standartam u.c. normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī
saskaņā ar DU Senātā pieņemtiem studijas reglamentējošiem dokumentiem; imatrikulācija notiek
saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem DU, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” kopējo vadību nodrošina DU Studiju padome,
konkrēto jautājumu risināšana ir DMF dekanāta un studiju programmas „Informācijas
tehnoloģijas” padomes pārziņā. Programmas realizācijai no DMF Informātikas katedras,
Matemātikas katedras un Fizikas katedras, kā arī no citām DU struktūrvienībām, tiek pieaicināts
nepieciešamais akadēmiskais personāls. Studijas realizē DMF auditorijās, laboratorijās un citās
DU struktūrvienību telpās. Profesionālā kvalifikācijas prakse notiek Daugavpils datorfirmās
„Proline D”, „LatInSoft”, „BTG”, „Binitex”, u.c. Studiju programmu vada programmas direktore
Mag.paed. Ieva Boļakova.
Pēc studiju programmas apguves izglītojamie iegūst profesionālo bakalaura grādu Informācijas
tehnoloģijās un kvalifikāciju „Programmēšanas inženieris”.
Programmas struktūra ir saskaņota ar Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr. 481 “Noteikumi
par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”.
Kopējais studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunkti (KP). Studiju ilgums pilna laika
studijām – 4 gadi, nepilna laika studijām – 5 gadi.
Vispārizglītojošie kursi (20 KP vai 13% no kopējā studiju programmas KP skaita) ir
obligāti visiem profesionālajā bakalaura studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas”
imatrikulētajiem studentiem. Tajā iekļauti humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi un
kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās, organizatoriskās iemaņas. Šajā blokā ietilpst modulis
uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai (Projektu vadīšana, Ekonomikas pamati,
Uzņēmējdarbības pamati u.c.).
Nozares teorētiskajos pamatkursos un informācijas tehnoloģiju kursos (36 KP vai 22% no
kopējā studiju programmas KP skaita) ietilpst teorētiskie studiju kursi, kā arī citi informācijas
tehnoloģiju nozares pamatkursi, kas pilnveido studentu prasmes un iemaņas.
Nozares profesionālās specializācijas kursos (60 KP vai 37% no kopējā studiju
programmas KP skaita) studentiem iespējams apgūt datu bāzu vadības, programmēšanas
prasmes praktiskajās nodarbībās. Profesionālās specializācijas kursos ietilpst atbilstoši izvēlētajai
kvalifikācijai attiecīgie studiju kursi.
Brīvas izvēles kursos (6 KP vai 4%) iekļauti vairāki studiju programmas izvēles kursi, kur no
piedāvātā studentiem jāizvēlas studiju kursi 6 KP apjomā.
Bakalaura darbs un prakses (attiecīgi 12 KP (8%) un 26 KP (16%) no kopējā studiju
programmas KP skaita) - studiju laikā notiek divas profesionālās kvalifikācijas prakses (26 KP
apjomā), tiek izstrādāts bakalaura darbs.
Valsts pārbaudījumi:
* programmēšanas inženiera kvalifikācijas eksāmens,
* bakalaura darba informācijas tehnoloģijās aizstāvēšana.
Studiju programmas struktūra attēlota diagrammā:
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8%

13%

16%
22%
4%
37%

Vispārizglītojošie studiju kursi (20KP)
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (36KP)
Nozares profesionālās specializācijas kursi (60KP)
Brīvās izvēles kursi (6KP)
Prakse (26KP)
Bakalaura darbs (12KP)

2.2.1. attēls Studiju programmas struktūra

2.2.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Imatrikulācija studiju programmā notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem DU, kuri ik gadu
tiek apstiprināti DU Senātā. Uzņemšanas noteikumi DU izdoti saskaņā ar Augstskolu likumu,
Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par prasībām,
kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un DU Satversmi.
Tiesības studēt DU ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas Republikas
izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas
Latvijā. Ārvalstniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības studēt DU
nosaka Augstskolu likuma 83.pants un DU Uzņemšanas noteikumi pilna laika studijām
ārvalstniekiem.
Reflektanti tiks uzņemti, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Centralizētie
eksāmeni (CE):



latviešu valodā un literatūrā
pirmajā svešvalodā

papildus punkti tiek piešķirti par CE:



matemātikā
eksāmenu / ieskaiti atestātā informātikā / lietišķajā informātikā.
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2.2.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.2.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Lai sasniegtu vēlamo studiju kvalitāti, programmā „Informācijas tehnoloģijas” paredzēts:







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

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







lekcijas;
semināri, praktiskie darbi, laboratorijas darbi;
konsultācijas;
patstāvīgais darbs ar zinātnisko literatūru;
patstāvīga darba prezentācija;
darbs grupās.

Mācību metodes tiek izvēlētas atbilstoši katra kursa izvirzītajiem mērķiem un specifikai. Lekcijas
un semināri visbiežāk tiek izmantoti teorētiskajos kursos. Kursos ar praktisku ievirzi vispirms
notiek teorētiski pamatotas ievadlekcijas, tad seko teoriju analīze un praktiskais darbs, studenti
veic individuālo darbu. Noslēgumā individuālā darbība var tikt pārrunāta un analizēta gan
semināra formā, gan arī studentu darba grupu ietvaros.
Semināros studenti uzstājas ar referātiem. Vadošās mācību metodes ir: problēmsituāciju analīze
un risinājumi, darbs mazās grupās, mācību testi, referātu sagatavošana un prezentācija, mācību
pētījumu veikšana, individuālo un grupu projektu izstrāde. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studenta
patstāvīgajam darbam – studiju darbu un referātu sagatavošanai, literatūras analīzei, uzdevumu
risināšanai rakstu darbos auditorijā un mājas darbos, patstāvīgam darbam pie programmproduktu
izstrādes, citu praktisko iemaņu apgūšanai konkrētu funkciju veikšanai programmēšanas
inženiera darbā. Docētājiem studenta patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta un
eksperta loma. Mācību metodes ir vērstas uz patstāvīgas, kritiskas domāšanas iemaņu izstrādi
studentiem. Tām jāveicina studentu komunikācija, spēja darboties grupā, pārvarēt konfliktus, būt
pārliecinātam, stingram prasībās. Jāattīsta patriotisms, humānisma idejas, cilvēktiesību
ievērošana, godīgums, zināšanu radoša izmantošana, zinātniskās izziņas metožu apguve,
zinātkāre, patstāvība darba uzdevumu risināšanā.
Zināšanu novērtēšanā tiek izmantoti kontroldarbi, referāti, mutiski/rakstiski eksāmeni,
laboratorijas darbu aizstāvēšana.
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2.2.6.2. Prakse
Pilna laika studijas - studentiem paredzēta profesionālās kvalifikācijas prakse 26 KP apjomā, no
kuriem 6.semestrī – 13 KP un 7.semestrī – 13 KP 4.kursā 7.semestrī – 13 KP un 8.semestrī – 13
KP.
Nepilna laika studijas - studentiem paredzēta profesionālās kvalifikācijas prakse 26 KP apjomā,
no kuriem 5.kursā 9.semestrī – 13 KP un 10.semestrī – 13 KP.
Prakse tiek īstenota saskaņā ar prakses līgumu par prakses vietas nodrošināšanu. Daugavpils
Universitāte noslēgusi 5 nodoma līgumus: ar SIA „LOGS”, SIA „UNITS”, SIA „LCS Tehfirma”,
SIA „PRO LINE D” un SIA „LatInSoft”. 2011.gadā papildus noslēgti 5 nodoma līgumi par
prakses vietas nodrošināšanu ar SIA "Binitex", SIA "BTG", SIA „MAGISTR”, SIA „Zieglera
Mašīnbūve”, SIA „BM Industrial”.
No 2007.gada līdz 2008.gadam Informātikas katedrā tika realizēts ESF projekts „Profesionālās
augstākās izglītības programmas „Informācijas tehnoloģijas” kvalifikācijas prakses
sagatavošana” (Nr. 2007/0078/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0106/0065), kura ietvaros tika
sagatavota visa nepieciešamā profesionālās kvalifikācijas prakses dokumentācija – prakses
nolikums, studentu prakses dienasgrāmata, metodiskie materiāli studentiem un prakses vadītājiem
u.c.
Prakses nolikums pievienots 5.pielikumā. Līguma paraugs par studējošo praksi pievienots
6.pielikumā.

2.2.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studējošo zināšanu novērtēšana un pastāvīgā darba kontrole tiek veikta semestra ietvaros paralēli
studiju darbam, proti, novērtēšanai ir nepārtraukts raksturs. Tas, pirmkārt, nodrošina
atgriezenisko saiti starp studējošo un docētāju noteiktā studiju kursā, ļaujot mācībspēkam
novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to arī pasniegšanas kvalitāti. Otrkārt,
tas nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi.
Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu mērķiem un
uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai
izglītības sasniegumu vērtēšanai.
Vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas obligātā
satura apguvi. Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir diferencētā ieskaite vai eksāmens.
Par katru studiju kursu vai studiju aktivitāti ieskaita kredītpunktus (KP), ja to apguves līmenis ir
pozitīvs.
Studējošo zināšanas saskaņā ar MK noteikumu Nr.481 30. un 31. punktu tiek vērtētas pēc 10
ballu skalas.
Studiju darbos tiek dota iespēja apliecināt analītiskās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas
visiem apguves līmeņiem atbilstošos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais izglītības
satura apjoms atbilst studiju kursu programmās noteiktajam saturam. Studiju kursa programma
nosaka arī citas prasības, kuras studentam jāizpilda, lai varētu kārtot studiju kursa ieskaiti vai
eksāmenu.
KP ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja saņemts vērtējums 10 ballu skalā un tas
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nav bijis mazāks par 4 (gandrīz viduvēji). Profesionālo bakalaura grādu piešķirs un diplomu par
otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību izsniegs studentam, kurš pilnībā apgūs studiju
programmu un nokārtos valsts pārbaudījumu, iegūstot tajos pozitīvu vērtējumu.

2.2.8. FINANŠU RESURSI
Studijas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem. Studiju programmas realizēšanai finansu
līdzekļi tiek piesaistīti arī, realizējot starptautiskus projektus.
Studiju programmas izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 24.jūlija
noteikumiem Nr.334 “Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.

2.2.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.2.9.1. Studiju programmas
izglītības standartam

atbilstība

akadēmiskās/profesionālās

DU 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” ir
veidota saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu”.
2.2.3. tabula. Studiju programmas atbilstība MK noteikumiem Nr. 481
Prasības MK noteikumos Nr. 481

DU studiju programma
“Informācijas tehnoloģijas”

Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 Programmas apjoms ir 160 KP
kredītpunktu
Vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir
vismaz 20 KP. Kursi, kas attīsta sociālās,
komunikatīvās
un
organizatoriskās
pamatiemaņas.
Kursos
iekļauj
moduli
uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču
veidošanai (uzņēmumu organizācija un
dibināšana, vadīšanas metodes, projektu
izstrādes un vadīšanas pamati, lietvedības un
finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par sociālā
dialoga veidošanu sabiedrībā, darba tiesiskās
attiecības reglamentējošajiem normatīvajiem
aktiem). Moduli vismaz 6 KP apjomā iekļauj
visās bakalaura programmās.

Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP.
Tāds modulis ir iekļauts programmā un sastāv
no šādiem studiju kursiem:
Profesionālā angļu valoda - 6KP
Filozofija - 2KP
Projektu vadīšana - 3 KP
Ekonomikas pamati – 2KP
Cilvēka un datora mijiedarbība – 2KP
Nozares tiesību pamati un standarti – 2KP
Uzņēmējdarbības pamati - 3 KP

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas Nozares teorētiskie pamatkursi un
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tehnoloģiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 36KP

informācijas tehnoloģiju kursi - 36 KP

Nozares profesionālās specializācijas kursi, Nozares profesionālās specializācijas kursi kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunktu
60 KP
Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi
kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti
6 KP
Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti

Prakse – 26 KP

Bakalaura
programmas
apguves
laikā Studējošie izstrādā un aizstāv 2 studiju darbus
izglītojamais izstrādā un aizstāv vismaz trīs un vienu gada projektu.
studiju darbus.
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir Programmēšanas
inženiera
diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un eksāmens,
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12KP
Bakalaura darbs – 12 KP

kvalifikācijas

Studiju kursu izvēli profesionālajā programmā, Programmas saturs atbilst programmēšanas
studiju kursu saturu un apjomu, kā arī prakses inženiera profesijas standartam (Error!
saturu atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai Reference source not found..tabula)
nosaka attiecīgās profesijas standarts
Pēc profesionālās programmas apguves piešķir Pēc studiju programmas apguves izglītojamie
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju
iegūs piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju
– programmēšanas inženieris

2.2.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Šī programma pilnībā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātajam
programmēšanas inženiera profesijas standartam pēc satura un formas.
Profesionālajā programmā ir iekļauti visi tie studiju kursi, kuri ir paredzēti profesijas standartā.
Programmā paredzētā kvalifikācijas prakse 26 KP apmērā arī atbilst nepieciešamajām prasībām.
2.2.4 . tabula. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam. Zināšanas
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Zināšanas, kuras pieprasa
programmēšanas inženiera profesijas
standarts

DU studiju programma
“Informācijas tehnoloģijas”

Angļu valoda

Profesionālā angļu valoda

Matemātika

Matemātiskā loģika
Matemātiskā analīze
Analītiskā ģeometrija
Lineārā algebra
Skaitļu teorija
Diskrētā matemātika
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Matemātiskā modelēšana

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Ekonomikas pamati
Uzņēmējdarbības pamati

Saskarsme un profesionālā ētika

Filozofija
Ētika
Estētika

Darba aizsardzība un ergonomika
Lietojumprogrammatūras
pielietojums

klasifikācija

Cilvēka un datora mijiedarbība
un Datorgrafika un animācija
Programmatūras inženierija
Datu bāzes
Multimedijas

Programmēšanas valodas

Programmēšanas valoda C#
Programmēšanas pamati (C++)
Programmēšanas valoda Java
Web programmēšana .Net vidē
Praktikums informācijas tehnoloģijās
Deklaratīvā programmēšana
XML tehnoloģijas
Objektorientētā programmēšana
Kompilatori

Operētājsistēmu klasifikācija un izmantošana

Operētājsistēmas
LINUX tīkla administrēšana
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Datu bāzu tehnoloģijas

Datu bāzes

Datorsistēmu uzbūve un funkcionēšana

Programmatūras inženierija
Datortīkli un komunikācijas
Datu bāzes

Datortīklu tehnoloģijas

Tīmekļa tehnoloģijas
LINUX tīkla administrēšana
Datortīkli un komunikācijas

IT nozares tiesību pamati un standarti

Nozares tiesību pamati un standarti

Programmatūras inženierija

Programmatūras inženierija
Programmu kvalitātes testēšana

Programmatūras izstrādes tehnoloģijas

Programmatūras inženierija
Cilvēka un datora mijiedarbība
Programmu kvalitātes testēšana

Objektorientēta programmēšana

Objektorientētā programmēšana

Datu struktūras un algoritmi

Algoritmi un datu struktūras

Interneta tehnoloģijas

Datortīkli un komunikācijas
Mājas lapu izveide
Tīmekļa tehnoloģijas
XML tehnoloģijas
Web programmēšana .Net vidē

Programmatūras izstrādes projektu vadīšana

Projektu vadīšana

2.2.5. tabula. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam. Pienākumi un uzdevumi
Pienākumi

Uzdevumi

Studiju kursi, kuru apguve dos
iespēju veikt darba
pienākumus un uzdevumus
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1. Kodēšana

1.1. Lasīt un saprast programmatūras Objektorientētā programmēšana
projektējuma aprakstus
Programmēšanas pamati (C++)
1.2. Analizēt ieejas un izejas datus
Programmēšanas valoda C#
1.3. Konfigurēt izstrādes vidi

Deklaratīvā programmēšana
1.4. Rakstīt programmas kodu saskaņā Programmēšanas valoda Java
ar
projektējumu
un
kodēšanas
Tīmekļa tehnoloģijas
vadlīnijām
Praktikums
informācijas
1.5. Konstruēt algoritmus
tehnoloģijās
1.6. Lasīt un analizēt svešus
XML tehnoloģijas
programmu tekstus
Web programmēšana .Net vidē
1.7. Veidot lietotāja saskarni
1.8. Atkļūdot programmas un veikt Datu bāzes
vienībtestēšanu
Skaitliskās metodes
1.9. Analizēt programmas izpildes laiku Matemātiskā loģika
un to optimizēt
Lineārā algebra
1.10. Dokumentēt kodu
1.11.
Veidot
instalāciju
1.12. Veidot
sistēmu

programmatūras
iebūvēto

palīdzības

1.13. Apstrādāt izmaiņu pieprasījumus
un problēmu ziņojumus
2. Projektēšana

2.1. Lasīt un saprast programmatūras Projektu vadīšana
prasību specifikācijas
Programmatūras inženierija
2.2. Iepazīties ar programmatūras Algoritmi un datu struktūras
projektējuma apraksta standartiem
Abstraktās skaitļošanas mašīnas
2.3.
Veidot
un
aprakstīt un algoritmu teorija
programmatūras arhitektūru
2.4. Analizēt dažādus tehniskos
risinājumus un izvēlēties piemērotāko
2.5. Veidot datu konceptuālo modeli un
fizisko modeli
2.6. Veidot realizācijas modeli (klašu
un/vai funkciju hierarhiju)
2.7. Konstruēt un aprakstīt algoritmus
2.8. Projektēt lietotāja saskarnes
2.9.
Sagatavot
programmatūras
projektējuma apraksta dokumentu
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3. Programmatūras 3.1. Lasīt un saprast uzturamās sistēmas Operētājsistēmas
uzturēšana
dokumentāciju un kodu
Datortīkli un komunikācijas
3.2. Apstrādāt izmaiņu pieprasījumus LINUX tīkla administrēšana
un problēmu ziņojumus
Cilvēka un datora mijiedarbība
3.3. Veikt izmaiņu ietekmes analīzi
Datu bāzes
3.4. Veikt izmaiņas programmatūrā
3.5. Veikt uzturamās programmatūras
konfigurācijas pārvaldību
3.6. Sistematizēt uzturēšanas
uzkrāto atbalsta informāciju
3.7.
Konsultēt
lietotājus

gaitā

programmatūras

4. Programmatūras 4.1.
Veikt
vides
sagatavošanu Kompilatori
ieviešana
programmatūras uzstādīšanai
Operētājsistēmas
4.2. Veikt datu pārnešanu
Datortīkli un komunikācijas
4.3.
Izpildīt
programmatūras LINUX tīkla administrēšana
uzstādīšanu un parametrizēšanu
Datoru aparātnodrošinājums
4.4.
Iepazīties
ar
lietotāja
Datu aizsardzība un kriptogrāfija
dokumentāciju
4.5.
Sniegt
konsultācijas
programmatūras ieviešanas laikā
5. Programmatūras 5.1. Sagatavot testēšanas plānu
testēšana
5.2. Sagatavot testēšanas specifikāciju

Programmatūras inženierija
Programmu kvalitātes testēšana

5.3. Analizēt programmas kodu

Programmēšanas valoda C#

5.4. Sagatavot testpiemērus

Programmēšanas valoda Java

5.5. Sagatavot testēšanas vidi

Praktikums
tehnoloģijās

5.6. Izpildīt testpiemērus

informācijas

5.7. Pierakstīt testēšanas gaitu un rakstīt
problēmu ziņojumus
5.8. Analizēt kļūdu avotus (prasības
specifikācija, projektējuma apraksta,
u.c.)
5.9. Reproducēt lietotāja konstatētās
kļūdas
5.10. Sagatavot testēšanas pārskata
dokumentu
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6.
Prasību 6.1. Iepazīties ar esošo pasūtītāja Programmatūras inženierija
specificēšana
programmatūru
Cilvēka un datora mijiedarbība
6.2. Analizēt prasību realizācijas
iespējas
7.
Lietotāja 7.1.
Iepazīties
ar
lietotāja Nozares tiesību pamati un
dokumentācijas
dokumentācijas standartiem
standarti
gatavošana
7.2. Iepazīties ar lietotāja darījumu Cilvēka un datora mijiedarbība
terminoloģiju
Programmēšanas valoda C#
7.3. Rakstīt un noformēt lietotāja Programmēšanas valoda Java
dokumentācijas tekstu
Profesionālā angļu valoda
7.4. Saskaņot lietotāja dokumentāciju ar
iebūvēto palīdzības sistēmu (Help)
8. Programmatūras 8.1. Prognozēt darba uzdevuma Programmatūras inženierija
projekta plānošana darbietilpību un izpildes laiku
Projektu vadīšana
8.2. Veikt individuālā darba plānošanu
un kontroli
8.3. Piedalīties projekta gaitas izpildes
apspriešanā
8.4.
Izstrādāt
vadlīnijas

programmēšanas

2.2.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas savienības valstīs (2)
Daugavpils Universitātes studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” salīdzināta ar Vācijas
Starptautiskās Universitātes, Vidzemes Augstskolas un Kauņas Tehnoloģiskās Universitātes
līdzīgām studiju programmām (Error! Reference source not found.).
Veiktais salīdzinājums ļauj izdarīt secinājumu, ka šīs programmas ir diezgan līdzīgas. Visās
studiju programmās sagatavo speciālistus informācijas tehnoloģiju jomā un tās dod iespēju
turpināt studijas maģistrantūrā. Arī galvenajos priekšmetu blokos studiju programmas ir ļoti
līdzīgas, tikai Vācijas Universitātes programma ir atšķirīgāku struktūru. Visās studiju
programmās jāizstrādā bakalaura darbs 8 – 12 KP apjomā. Profesionālā prakse Latvijas studiju
programmās ir ar vislielāko kredītpunktu skaitu. Kauņas Universitātes programmā praksei
paredzēti 10 KP, Vācijas Universitātē – 12 KP.
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2.2.6. tabula. Studiju programmas salīdzinājums

Grāds

Kvalifikācij
a

Daugavpils Universitāte

International University in
Germany

Vidzemes Augstskola

Kauņas Tehnoloģiskā
Universitāte

Profesionālais bakalaura
grāds informācijas
tehnoloģijās

Bakalaura grāds informācijas
tehnoloģijās

Profesionālais bakalaura grāds
informācijas tehnoloģijās

Bakalaura grāds informācijas
tehnoloģijās

Programmēšanas inženieris

Specializācijas: datorsistēmu
inženierija un organizācija

Programmēšanas inženieris

---

klātienes studijas - 4 gadi
Studiju
ilgums

neklātiene – 5 gadi

Programma
s apjoms

Programma
s saturs

neklātiene – 5 gadi

4 gadi

8 (10) semestri

9 trimestri

8 (10) semestri

8 semestri

160 KP

140 KP

160 KP

160 KP

240 ECTS

210 ECTS

240 ECTS

240 ECTS

Vispārizglītojošie
kursi –
20 KP

klātienes studijas - 4 gadi

3 gadi

studiju Eksaktās
zinātnes –

un

72 ECTS (48 KP)

humanitārās Vispārizglītojošie studiju kursi Vispārizglītojošie studiju kursi –
22 KP
20 KP
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Nozares
teorētiskie Informācijas tehnoloģijas –
Nozares teorētiskie pamatkursi Nozares teorētiskie pamatkursi
pamatkursi un informācijas 81 ECTS (54 KP),
un informācijas tehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju
tehnoloģiju kursi –
kursi –
kursi – 50 KP
Pētījumu seminārs – 3 ECTS (2
36 KP
36 KP
KP)
Nozares
profesionālās
specializācijas kursi – 60 KP

Nozares
profesionālās Nozares
profesionālās
specializācijas kursi – 60 KP
specializācijas kursi – 62 KP

Brīvās izvēles kursi – 6 KP

Brīvās izvēles kursi – 6 KP

Brīvās izvēles kursi – 8 KP

Prakses – 26 KP

Stažēšanās partneruniversitātēs, Prakses – 26 KP
prakse – 42 ECTS (28 KP)

Prakses – 10 KP

Bakalaura darbs – 12 KP

Bakalaura darbs – 12 ECTS (8 Diplomprojekts – 12 KP
KP)

Noslēguma projekts – 8 KP
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2.2.10. STUDĒJOŠIE
2.2.10.1. Studējošo skaits
Studējošo skaits
Studiju gads

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss

Kopā

2008./2009.

20

20

11

2009./2010.

30

13

15

8

66

2010./2011.

21

17

11

14

63

2011./2012.

23

22

17

12

74

2012./2013.

22

20

19

19

80

2013./2014.

45

15

17

17

94

51

2.2.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
Studiju gads

Imatrikulēto
skaits

2008./2009.

20

2009./2010.

30

2010./2011.

29

2011./2012.

23

2012./2013.

22

2013./2014.

45

2.2.10.3. Absolventu skaits
Studiju gads

Absolventu
skaits

2009./2010.

8

2010./2011.

13

2011./2012.

9

2012./2013.

17

2013./2014.

17
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2.2.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
2010./2011.studiju gadā tika veikta Daugavpils Universitātes studiju programmas “Informācijas
tehnoloģijas” studējošo aptauja.
23% aptaujāto studentu, atbildot uz jautājumu “Vai jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?” atzīst, ka programmu var vērtēt ar visaugstāko vērtējumu. Vairākumu studentu pamatā
apmierina izvēlētā studiju programma kopumā un 60% uzskata to par labu.
Studenti uzskata, ka studiju programmas nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem
materiāliem ir pietiekams (84%). Lai gan programmai pagaidām nav pietiekami daudz literatūras
drukātā veidā, toties elektronisko mācību un metodisko materiālu Informātikas katedrā ir ļoti
daudz.
No aptaujas rezultātiem izriet, ka 65% studentus apmierina izvēles kursu piedāvājums un studiju
kursu nodrošinājums ar vieslektoriem (60%). Taču tas neietekmē studentu vērtējumu par studiju
programmas realizēšanu kopumā, to par apmierinošu uzskata 96% un apmierināti ar sadarbību ar
programmas docētājiem ir 94% studentu. (7.pielikums)

2.2.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Viens no studiju programmas darba efektivitātes rādītājiem ir tās absolventu pieprasījums un
augsta konkurētspēja darba tirgū. Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem ļauj izdarīt
secinājumus, ka vairums IT nozares uzņēmumu lielākā vai mazākā mērā izjūt jaunu speciālistu
trūkumu. Taču darba devēju prasības IT speciālistu sagatavošanas līmenim pastāvīgi paaugstinās
un mainās. Nav noslēpums, ka eksistē nesakritība starp darba devēju sagaidāmo un augstskolu IT
nozares absolventu reālo sagatavošanas līmeni. Sadarbības ar darba devējiem ietvaros ir
nepieciešams izpētīt speciālistu nepieciešamo sagatavošanas līmeni tieši no darba devēju
viedokļa puses. Ar šādu mērķi tika veikta darba devēju aptauja, kura ļāva viņiem izteikt savu
viedokli par IT izglītības kvalitāti, balstoties uz kompetenču pieeju. Anketas pirmajā daļā
iekļautas trīs kategoriju 30 kompetences: instrumentālās, starppersonu un sistēmiskās. Katra
kompetence tika vērtēta, cik tā ir svarīga un kādā līmenī tā ir novērojama jaunajiem speciālistiem.
Svarīgākais ir izcelt tās kompetences, kuras atzītas kā ļoti nepieciešamas, bet ir raksturotas kā
vāji attīstītas. Kā šādas kompetences darba devēji atzīmēja:






projektu izstrāde un vadība;
pētnieciskās iemaņas;
spēja strādāt komandā;
spēja strādāt komandā ar dažādu profesionālo jomu pārstāvjiem;
spēja kontaktēties ar citu profesiju pārstāvjiem.

Anketas otrajā daļā iekļautas darba kompetences (saskaņā ar starptautiskajiem СС2005
(rekomendācijas informātikas pasniegšanai augstskolā) rekomendāciju materiāliem). Šo
kompetenču saraksts kalpo kā orientieris dažāda veida praktisko nodarbību izstrādei, ieskaitot
praktikumus, projekta un studiju darbus, ar mērķi sagatavot programmas beidzējus aktuālām
praktiskām darbības jomām. Darba kompetenču kopumu veido profesionālas darba devēju
apvienības, balstoties uz socioloģiskajiem pētījumiem. Šo kompetenču saraksta adaptēšanai
konkrētam reģionam un studiju programmai, nepieciešams, lai to palīdzētu veidot darba devēji, ar
kuriem Informātikas katedra tradicionāli sadarbojas un kuri ir ieinteresēti iekļaut programmas
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absolventus savā kolektīvā. Kompetenču sarakstā darba devēji kā aktuālākās atzīmēja: Sistēmu
izstrāde un Datu bāzu tehnoloģijas. Šo izvēli var pamatot ar aptaujā iesaistīto uzņēmumu darbības
jomu.
Aptaujas rezultāti parādīja arī, ka darba devējiem joprojām ir aktuālas jauno speciālistu konkrētu
instrumentālo līdzekļu izmantošanas iemaņas. Ir pieaugusi interese par programminženierijas
jautājumiem:




zināšanas par programmnodrošinājuma ražošanas mūsdienīgām metodēm;
zināšanas par mūsdienu standartiem informācijas sistēmu izveides jomā;
programmprojektu vadības zināšanas dažādos dzīves cikla etapos ierobežotu laika,
resursu un pretrunīgu prasību pret sistēmu apstākļos.

Studiju programmā 2009./2010.studiju gads bija pirmais absolvēšanas gads, līdz ar to absolventu
pirmo aptaujāšanu ar mērķi noskaidrot viņu darbā iekārtošanos un iegūtās izglītības ietekmi uz
karjeras iespējām būs lietderīgi veikt 2010./2011.studiju gada beigās.
Absolventu aptaujas veikšanas mērķis ir noskaidrot viņu darbības jomu, karjeras izaugsmi,
uzdevumu klasi, ko risina amata pienākumu ietvaros, kā arī pieprasītākās zināšanas un prasmes.
Interesanti ir arī noskaidrot kā absolventi novērtē iegūtās izglītības lomu no karjeras izaugsmes
viedokļa, vai karjeras stabilitātes viedokļa, savas profesionālās kompetences paaugstināšanas un
personisko īpašību attīstīšanas viedokļa.
Absolventu aptauja tika veikta 2011.gada maijā. Absolventu aptaujas rezultāti pievienoti
10.pielikumā.
Aptauja deva iespēju noskaidrot šādas likumsakarības:







lielākā daļa (aptuveni 70%) absolventu strādā specialitātē;
darbības pamatjomas – IT industrija, pašvaldību organizācijas, valsts organizācijas;
IT industrijas jomā lielākais darba piedāvājums ir no firmām, kas nodarbojas ar ārvalstu
programmpasūtījumu īstenošanu;
absolventi kontaktējas savā starpā un veicina arī viens otra darbā iekārtošanos;
praktiski visi absolventi akcentē iegūtās izglītības svarīgo lomu gan karjeras izaugsmē,
gan tam nepieciešamo profesionālo un personīgo kompetenču attīstīšanā;
vairāki absolventi turpina strādāt iestādē, kurā studiju laikā izgāja profesionālo
kvalifikācijas praksi.

2.2.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju programmas realizācijā ir vērojama ne tikai iesaistot viņus
programmas darba izvērtējumā, piedaloties anketēšanās, bet arī risinot radušās problēmas studiju
programmas realizācijas laikā. Studējošie tiek aicināti aktīvi iesaistīties diskusijās par dažādiem
studiju procesa jautājumiem, par problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā, par korekcijām
studiju programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem.
Katru gadu pēc profesionālās kvalifikācijas prakses rezultātu prezentēšanas konferences studiju
programmas docētāji un studējošie organizē diskusiju, kurā studējošie izsaka viedokli par studiju
kursiem, kuru apguve būtiski ietekmēja viņu prakses iziešanu; kuros studiju kursos būtu jāveic
satura izmaiņas; kādu zināšanu ļoti pietrūka prakses uzdevumu izpildē. Kā arī – tiek uzklausīts
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studējošo viedoklis par studiju programmas satura organizāciju. Studējošo rekomendācijas
pakāpeniski tiek ieviestas studiju programmā – 2011./2012.studiju gadā ir veiktas izmaiņas
prakses iziešanas grafikā.
DMF Domes sēdēs, kur piedalās arī studentu pašpārvaldes deleģētie pārstāvji, studējošie aktīvi
iesaistās diskusijās par neskaidriem jautājumiem vai radušajām problēmām studiju kvalitātes
nodrošināšanā, par korekcijām studiju programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem.

2.3. MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA „DATORZINĀTNES”
2.3.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai
zinātniskās pētniecības darbībai, nodrošināt akadēmisko izglītību datorzinātnē un sagatavot
augsta līmeņa speciālistus datorzinātņu jomā ar dziļām teorētiskajām zināšanām un praktiskām
iemaņām.
Maģistra studiju programmas uzdevumi tiek formulēti saskaņā ar izvirzīto mērķi, balstoties uz
DU izstrādāto attīstības stratēģiju un jaunākajām tendencēm datorzinātnes izglītības sistēmā
Eiropas Savienībā:






nodrošināt studentiem apstākļus un iespējas apgūt prasmes un iemaņas savai zinātniskajai
un profesionālajai darbībai;
radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunās informācijas
tehnoloģijas, teorijas un produktus;
veicināt studentu prasmi mutiski, rakstveidā un ar mūsdienu informācijas tehnoloģiju
līdzekļiem parādīt, izskaidrot un aizstāvēt sava darba rezultātus;
radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp,
motivāciju turpināt mācības doktora līmeņa studiju programmās;
attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, pedagoģiskās iemaņas, prasmi patstāvīgi
risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos zinātnisku problēmu risināšanā.

Sekmīgi realizējot studiju programmu, ir paredzēts sagatavot starptautiskā līmenī
konkurētspējīgus speciālistus ar mūsdienu līmenim atbilstošām zināšanām, kuri ir spējīgi
patstāvīgi plānot un veikt pētījumus vienā no piedāvātajām datorzinātnes apakšnozarēm.

2.3.2.

IEGŪSTAMIE

STUDIJU

REZULTĀTI

ZINĀŠANU,

PRASMJU

UN

KOMPETENČU FORMĀ
Datorzinātņu maģistru sagatavošana tiek organizēta, balstoties uz prasību aptvert visus
nozīmīgākos zinātniskos virzienus datorzinātnēs. Noteiktais sagatavošanas profils nosaka vēlamo
profesionālo zināšanu, prasmju, kompetenču sastāvu un saturu.
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2.3.1. tabula. Iegūstamie studiju rezultāti: zināšanas, prasmes un kompetence

Zināšanas

Spēj parādīt izvēlētās datorzinātnes apakšnozares padziļinātas un specializētās zināšanas, kā arī
svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni


teorētiskās informātikas un informāciju tehnoloģiju jomas attīstības mūsdienu tendences,
zinātniskie un lietišķie sasniegumi;



fundamentālas koncepcijas un sistēmmetodoloģijas; starptautiskie un profesionālie
standarti informācijas tehnoloģiju jomā;



programmēšanas valodu un sistēmu stāvoklis un principiālās iespējas, kā arī situācija
programmēšanas valodu standartizācijas jomā;



globālās informācijas infrastruktūras un tīkla lietišķo programmu arhitektūra un
funkcionēšanas principi;

kas nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai.
Spēj parādīt datorzinātnes starpnozaru aspektā raksturīgās specializētās zināšanas, kā arī atbilstošo
jēdzienu un likumsakarību izpratni


Prasmes



apmācības un zināšanu vadības mūsdienu tehnoloģiju organizēšanas un funkcionēšanas
principi;
informācijas sistēmu un programmatūras dzīves ciklu atbalsta integrētās vides un
instrumentālo līdzekļu sistēmas (CASE-, CALS-tehnoloģijas)



konceptuālās analīzes realizēšana un ontoloģiskās bāzes formēšana, risinot zinātniskus
un lietišķus uzdevumus informācijas tehnoloģiju jomā;



teorētiskās informātikas un informācijas tehnoloģiju mūsdienu teoriju, metožu, sistēmu
un līdzekļu izmantošana zinātniski pētniecisko un lietišķo uzdevumu risināšanai;



fundamentālo koncepciju, sistēmu metodoloģiju, starptautisko un profesionālo standartu
zināšanu informācijas tehnoloģiju jomā, integrētās vides un instrumentālo līdzekļu, tīkla
programmu un servisu izmantošana;

Kompetence

Spēj patstāvīgi


izmantot matemātiskās un informācijas modelēšanas metodes zinātnisko un lietišķo
uzdevumu risināšanai;



veikt zinātniskos pētījumus un iegūt jaunus zinātniskos rezultātus;



strādāt ar mūsdienīgu programm- un aparātnodrošinājumu; informācijas tehnoloģijām
zinātnisko pētījumu veikšanai;



profesionāli adaptēties, apgūt jaunas pētījumu metodes un tehnoloģijas;



izmantot praksē zināšanas par zinātniski pētniecisko un projektu darbu organizēšanas un
plānošanas pamatiem, izmantojot normatīvos dokumentus;



profesionāli noformēt, iesniegt un prezentēt zinātniski pētniecisko un ražošanas
tehnoloģisko pētījumu rezultātus savas darbības profilā;



patstāvīgi izvirzīt un risināt, atbilstoši mūsdienu zinātniskajam un tehniskajam līmenim,
zinātniskos un lietišķos uzdevumus teorētiskās informātikas, lietišķās matemātikas un
informacionālo tehnoloģiju jomā.
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Studiju rezultāti definēti arī katram studiju kursam atbilstoši MK noteikumiem Nr.990
“Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”, un līdz ar to arī pārskatīts un nepieciešamības
gadījumā mainīts studiju kursa saturs.
Tas ļaus izveidot studentam nepieciešamās profesionālās, instrumentālās, sistēmiskās un
personiskās kompetences, kuras ļaus viņam veikt profesionālo darbību tādās jomās kā:











zinātniski pētnieciskais darbs teorētiskās informātikas un lietišķās matemātikas jomā, kā
arī jaunu informācijas tehnoloģiju izstrādes jomā;
informācijas tehnoloģijas (IT), kuras ir realizētas IT sistēmu, produktu un servisu veidā,
piemēram, informācijas-skaitļošanas tīkli, datorsistēmas, informācijas sistēmas, datu
bāzes, informācijas kontenti, elektroniskās kolekcijas, tīklu pielikumi, sistēm- un lietišķā
programmnodrošinājuma produkti;
programmēšanas valodas, informacionālo resursu apraksta valodas, specifikāciju valodas,
kā arī IT sistēmu, produktu un servisu projektēšanas un veidošanas instrumentālie
līdzekļi;
IT sistēmu, produktu un servisu dokumentācija;
IT administrēšanas un drošības vadības līdzekļi;
IT veidošanas un ieviešanas projekti, atbilstošā projektu dokumentācija;
IT dzīves cikla vadības standarti, procedūras un atbalsta līdzekļi;
automatizācijai un reinženieringam pakļautie ražošanas procesi (biznesa procesi).

2.3.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Studiju programmas studiju plānu skat. 1. pielikumā.
Studiju plāns (2 studiju gadi) veidots, ņemot vērā akadēmisko zināšanu apguves secību, studiju
kursu pēctecību un savstarpējo saikni. Saskaņā ar studiju plānu katru semestri tiek apgūtas
akadēmiskās zināšanas 20 kredītpunktu apjomā (pavisam 420=80 kredītpunktu). Vienam
kredītpunktam atbilst 20 kontaktnodarbības (lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, eksāmeni,
ieskaites) un 20 patstāvīgā darba stundas. Studiju plānā kursi ir sadalīti pa semestriem un pa
daļām. Studiju plānā katram studiju kursam ir norādīts arī lekciju, semināra nodarbību un
laboratorijas darbu skaits nedēļā.
2.3.2. tabula. Studiju programmas saturs
Nr.

1.

Kursa nosaukums

Pārbaudījuma
forma

Kursa
KP

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi [KrP: 34]
Lielu datu bāzu tehnoloģijas
eksāmens
4

2.
3.
4.

Programmēšanas
paradigmas, eksāmens
valodas un programmu izstrādes
sistēmas
Tīklu operētājsistēmas
eksāmens
Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas
eksāmens

Docētājs

Dr.ing., doc. V.Kugeļevičs
Mg.sc.comp.,viesasist.
A.Radionovs
Dr.phys., doc. S.Ignatjeva

4
4
4

Mag.comp.sc., lekt. A.Vagalis
Dr.ing., doc. V.Kugeļevičs
Mag. sc.comp., lekt. V.Vagale
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5.
6.
7.

Programmnodrošinājuma izstrāde
Intelektuālās sistēmas
Vadība telekomunikāciju tīklos

8.

Matemātiskā
modelēšana. eksāmens
Diferenciālvienādojumi.

eksāmens
eksāmens
eksāmens

4
4
4

2

9.

Diskrētas dinamikas sistēmas I, II

diferencētā
ieskaite,
eksāmens

Teorētisko atziņu aprobācija [KrP: 12]
Multimediju tehnoloģijas
1.

2.
3.
4.

diferencētā
ieskaite
Pētījumu
metodoloģija
un diferencētā
tehnoloģijas
ieskaite
Audio
un
Video
integrēšana diferencētā
multimediju lietišķajās programmās
ieskaite
Multimediju projekts
diferencētā
ieskaite.

Dr.math., asoc.prof. A.Gricāns
4

4
2
2

4

Teorētisko atziņu aprobācija [no piedāvātajiem jāiegūst KrP: 14]
Cilvēka un datora mijiedarbība
diferencētā
5.
ieskaite
Uzņēmējdarbības resursu plānošana diferencētā
6.
un vadība
ieskaite
Korporatīvās informācijas sistēmas
diferencētā
7.
ieskaite
diferencētā
8.
Datu apstrāde un prezentācija
ieskaite
Ciparelektronikas pielietojums un diferencētā
9.
programmēšana
ieskaite
Datorgrafikas algoritmi
diferencētā
10.
ieskaite
Informācijas aizsardzība
diferencētā
11.
ieskaite
CAD/CAE/PLM
sistēmu
diferencētā
12.
projektēšanas metodes
ieskaite
Programmatūras
izstrādes diferencētā
13.
tehnoloģijas MS DotNet vidē
ieskaite
Maģistra darbs

2
2
2
2
2
2
2
2
2

aizstāvēšana
20

Kopā

Dr.phys., doc. S.Ignatjeva
Mag.paed., lekt. I.Boļakova
Mag.comp.sc.,
lect.
V.Vanaģelis
Dr.habil. math., profesors
F.Sadirbajevs
Dr.math., asociētā profesore
I. Jermačenko

Dr.paed., asociētā profesore
N.Bogdanova
Dr.paed., asociētā profesore.
N.Bogdanova
Mag.comp.sc., asist. V.Šilovs
Dr.paed.,
asoc.prof.
P.Drozdovs
Mag.paed., lekt. I.Boļakova
Mag.comp.sc.,
lect.
V.Vanaģelis
Dr.paed., asociētā profesore
N.Bogdanova
Mag.oec.,lekt. Sandra Zelča
Dr.jur.,doc. A.Matvejevs
Dr.ing., doc. V.Kugeļevičs
Dr.phys., doc. S.Ignatjeva
Mag.comp.sc., lekt. A.Vagalis
Dr.paed., asociētā profesore.
N.Bogdanova
Mag.comp.sc.,
asist.
V.Vanaģelis
Dr.paed.,
asoc.prof.
P.Drozdovs
Dr.ing., doc. V.Kugeļevičs
Mg.sc.comp.,lekt.
O.Perevalova
Zinātniskais
vadītājs
(Informātikas
katedras
docētāji)

80

77

2.3.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju process ir organizēts atbilstoši DU Satversmei, Augstskolu likumam, valsts akadēmiskās
izglītības standartam u.c. normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī
saskaņā ar DU Senātā pieņemtiem studijas reglamentējošiem dokumentiem; imatrikulācija notiek
saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem DU, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” kopējo vadību nodrošina DU Studiju
padome, konkrēto jautājumu risināšana ir DMF dekanāta un studiju programmas “Datorzinātnes”
padomes pārziņā. Programmas realizācijai no DMF Informātikas katedras un Matemātikas
katedras, kā arī no citām DU struktūrvienībām, tiek pieaicināts nepieciešamais akadēmiskais
personāls. Studijas realizē DMF datorklases, auditorijās, laboratorijās un citās DU struktūrvienību
telpās. Akadēmiskās maģistra studiju programmu “Datorzinātnes” vada programmas direktore
Dr.phys. docente Svetlana Ignatjeva.
Pēc studiju programmas apguves izglītojamie iegūst akadēmisko dabaszinātņu maģistra grādu
datorzinātnēs.
DU studenta ieguldītā darba apjoma mērvienība ir kredītpunkts. Vienam kredītpunktam atbilst
darba apjoms 40 akadēmisko stundu apjomā. Tas ir salīdzināms ar Eiropā izmantojamo ECTS
sistēmu, lietojot koeficientu 1,5. Puse no laika atbilst kontaktstundām, kuras students pavada
auditorijā vai datorklasē kontaktējoties ar docētāju. Otra puse laika ir patstāvīgais darbs ar
literatūru, ar interneta resursiem, veicot praktiskos darbus individuāli vai kopā ar grupas
biedriem.
Programmas apjoms ir 80 KrP un strukturāli tajā var izdalīt 3 daļas:




Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi -34 KP
Teorētisko atziņu aprobācija -26 KP
Maģistra darbs-20 KP

Visi studiju kursi ir sagrupēti moduļos. Ar moduli mēs saprotam to disciplīnu bloku, kuras veido
programmas sastāvā noteiktu savstarpēji saistītu veselumu, un var tikt vērtētas, kā visas
programmas struktūras loģiska apakšstruktūra (2.3.3. tabula. ).
2.3.3. tabula. Programmas moduļu struktūra
Programmēšana un programmatūras izstrāde
Programmēšanas paradigmas, valodas un programmu izstrādes sistēmas (4)
Programmnodrošinājuma izstrāde (4)
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas MS DotNet vidē (2)
Cilvēka un datora mijiedarbība (2)
Informācijas aizsardzība (2)
Korporatīvās informācijas sistēmas (2)
Datu apstrāde un prezentācija(2)
Datori, tīkli un operētājsistēmas
Tīklu operētājsistēmas (4)
Vadība telekomunikāciju tīklos (4)
Ciparelektronikas pielietojums un programmēšana (2)
Datu bāzes
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Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas (4)
Lielu datu bāzu tehnoloģijas (4)
Matemātika datorzinātnēs
Diskrētas dinamikas sistēmas I, II. (4)
Intelektuālās sistēmas (4)
Matemātiskā modelēšana. Diferenciālvienādojumi (2)
Vizuālās informācijas apstrāde
Datorgrafikas algoritmi (2)
CAD/CAE/PLM sistēmu projektēšanas metodes (2)
Multimediju tehnoloģijas
Multimediju tehnoloģijas (4)
Audio un Video integrēšana multimediju lietišķajās programmās (2)
Multimediju projekts (4)
Pētījumu rezultātu aprobācija
Pētījumu metodoloģija un tehnoloģijas (2)
Maģistra darbs (20)

2.3.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Imatrikulācija studiju programmā notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem DU, kuri ik gadu
tiek apstiprināti DU Senātā. Uzņemšanas noteikumi DU izdoti saskaņā ar Augstskolu likumu,
Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr. 846 “Noteikumi par prasībām,
kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un DU Satversmi.
Tiesības studēt DU ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas Republikas
izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas
Latvijā. Ārvalstniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības studēt DU
nosaka Augstskolu likuma 83.pants un DU Uzņemšanas noteikumi pilna laika studijām
ārvalstniekiem.
DU dod iespēju apgūt akadēmisko maģistra studiju programmu “Datorzinātnes” reflektantiem,
kuriem ir bakalaura grāds datorzinātnēs vai 2.līmeņa vai tai pielīdzināma augstākā profesionālā
izglītība informāciju tehnoloģiju vai datorzinātņu jomā. Studentu ieskaitīšana studiju programmā
notiek konkursa kārtībā, reflektanti konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

2.3.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.3.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Lai sasniegtu vēlamo studiju kvalitāti, programmā paredzēts: studiju metožu izmantošana, kuras
akcentē atšķirību starp mācīšanu un pašapmācību; studentu apmācība, izmantojot radošos
uzdevumus un vingrinājumus, kas attīsta viņos iniciatīvu; metodiski saskaņotu teorētisko un
praktisko studiju kursu izmantošana, kas nodrošina apgūtā materiāla nostiprināšanas stabilitāti;
pastāvīga tehniskā un programmnodrošinājuma atjaunināšana; studentu iepazīstināšana ar
79

informācijas resursiem un savu zināšanu atjaunināšanas/ papildināšanas stratēģijām; kolektīvās
apmācības un telekomunikāciju tehnoloģiju izmantošanas veicināšana studējošo sadarbības
nodrošināšanai.
Programmas īstenošanā tiek izmantotas mūsdienu studiju praksei atbilstošas un daudzveidīgas
mācību metodes: lekcijas; semināri, praktiskie darbi, laboratorijas darbi; konsultācijas;
patstāvīgais darbs ar zinātnisko literatūru; patstāvīga darba prezentācija; darbs grupās.
Mācību metodes tiek izvēlētas atbilstoši katra kursa izvirzītajiem mērķiem un specifikai. Lekcijas
un semināri visbiežāk tiek izmantoti teorētiskajos kursos. Kursos ar praktiskāku ievirzi vispirms
notiek teorētiski pamatotas ievadlekcijas, tad seko teoriju analīze un praktiskais darbs, studenti
veic individuālo darbu. Noslēgumā individuālā darbība var tikt pārrunāta un analizēta gan
semināra formā, gan arī studentu darba grupu ietvaros.
Semināros studenti uzstājas ar referātiem. Vadošās mācību metodes ir: problēmsituāciju analīze
un risinājumi, darbs mazās grupās, mācību testi, referātu sagatavošana un prezentācija, mācību
pētījumu veikšana, individuālo un grupu projektu izstrāde. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studenta
patstāvīgajam darbam – studiju darbu un referātu sagatavošanai, literatūras analīzei, uzdevumu
risināšanai rakstu darbos auditorijā un mājas darbos, patstāvīgam darbam pie programmproduktu
izstrādes, citu praktisko iemaņu apgūšanai konkrētu funkciju veikšanai.
Docētājiem studenta patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta loma.
Mācību metodes ir vērstas uz patstāvīgas, kritiskas domāšanas iemaņu izstrādi studentiem. Tām
jāveicina studentu komunikācija, spēja darboties grupā, pārvarēt konfliktus, būt pārliecinātam,
stingram prasībās. Jāattīsta patriotisms, humānisma idejas, cilvēktiesību ievērošana, godīgums,
zināšanu radoša izmantošana, zinātniskās izziņas metožu apguve, zinātkāre, patstāvība darba
uzdevumu risināšanā.
Kā īpaša studiju forma var tikt uzskatīts arī dialogs starp pasniedzēju un studentu. Katram
pasniedzējam semestra sākumā ir jāiesniedz konsultāciju grafiks. Katru nedēļu noteiktos laikos
students var griezties pie pasniedzēja individuāli un diskutēt par studentu interesējošām tēmām.
Zināšanu novērtēšanā tiek izmantoti kontroldarbi, referāti, mutiski/rakstiski eksāmeni,
laboratorijas darbu aizstāvēšana.
DU informātikas katedras realizētajās studiju programmās atsevišķos studiju kursos tiek iekļautas
tēmas, kuras balstītas uz Microsoft oficiālajiem mācību materiāliem. Pēc šādu studiju kursu
noklausīšanās un sekmīgas pārbaudījumu nokārtošanas, kursu klausītājiem tiek izsniegtas
Microsoft Latvija apstiprinātas apliecības par attiecīgā kursa noklausīšanos. Pieciem labākajiem
attiecīgā kursa klausītājiem tiek piedāvāta iespēja kārtot Microsoft sertifikācijas eksāmenus
oficiālajos sertikācijas centros. Eksāmena izdevumus sedz Microsoft Latvija. Tādā veidā daudzi
DU IK studenti ir veiksmīgi nokārtojuši šādus eksāmenus un ieguvuši MCP (Microsoft Certified
Professional) sertifikātus.
Regulāri tiek organizētas vieslekcijas par informāciju tehnoloģiju aktualitātēm, kurās kā lektori
piedalās Microsoft sadarbības partneri gan no Latvijas, gan no ārzemēm. Tiek organizēti semināri
uz kuriem tiek aicināti DU pārstāvji un studenti. Katru gadu notiek Microsoft akadēmiskās
dienas.
Kurss „Vadība telekomunikāciju tīklos” (DatZ6033) ir balstīts uz Cisco “CCNA Exploration:
LAN komutēšana un bezvadu tīkli” kursu un Cisco “CCNA Exploration: Piekļūšana globāliem
tīkliem” kursu. Tas ir trešai un ceturtais no četriem kursiem, kas ved uz “Cisco Certified
Network Associate” (CCNA) sertifikāciju. Kursa mērķis ir veidot priekšstatu par to, kā jāsavieno
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un jānoskaņo komutatori, lai nodrošinātu tīkla piekļuvi lokālo tīklu lietotājiem un attīstīt izpratni
par dažādām globālo tīklu tehnoloģijām, lai savienotu mazus un videjus uzņēmumu datortīklus
Kurss māca arī, kā integrēt bezvadu ierīces lokālajā tīklā un koncentrējas uz globālo tīklu
piekļušanas tehnoloģijām. Lekcijas tiek izmantoti Oficialie kursa materiāli, kuri pieejami tikai
cisco akadēmijas lietotājiem.
Maģistra darba izstrādāšana ir apmācības forma, kas nostiprina teorētiskajos kursos apgūtās
zināšanas tās pielietojot zinātniskās pētniecības darbā. Maģistra darbs ir patstāvīgi realizēts
pētniecības projekts, kurš tiek aizstāvēts gala pārbaudījumu komisijā. Maģistra darbs ir studenta
kompetences apliecinājums dabaszinātņu maģistra grāda iegūšanai.
Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana parāda, vai studiju laikā students ir pietiekošā
apjomā apguvis teorētiskās zināšanas, attīstījis analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt
zinātnisku problēmu atbilstoši studiju programmas prasībām.

2.3.6.2. Prakse
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.2 prakse maģistra studiju programmā “Datorzinātnes” nav
paredzēta.

2.3.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Maģistra studiju programmas apguves vērtēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” (Rīgā 2002. gada 3.
janvārī; prot. Nr. 1, 4.§), izmantojot šādus pamatprincipus:






vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas
satura apguvi;
pārbaudes veidu dažādības princips - programmas apguves vērtēšanā izmanto dažādus
pārbaudes veidus, pārbaudes pamatformas – ieskaite, diferencētā ieskaite un eksāmens;
vērtējuma atbilstības princips - pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja
apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un
zinātnisko atziņu lietošanas prasmi;
zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātības princips – atbilstoši izvirzītajiem programmas
un studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai
sasniegumu vērtēšanai.

Maģistra studiju programmas studējošo zināšanu līmenis tiek novērtēts, izmantojot gan semestra
laikā realizējamās studiju darba kontroles formas –kontroldarbus, testus, uzstāšanos semināros,
patstāvīgo darbu izpildi, gan arī sesiju laikā ar eksāmenu, ieskaišu un diferencēto ieskaišu
palīdzību.
Studējošo zināšanas saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministra rīkojumu Nr. 208 (14.04.1998.)
“Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti” tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Vērtējot studentu
zināšanu līmeni konkrēta A vai B daļas kursa ietvaros, tiek ņemts vērā arī viņu patstāvīgais darbs
semestra laikā.
Zināšanu un prasmju novērtēšanas metodes semestra laikā un prasības kredītpunktu iegūšanai
definē katra studiju kursa docētājs. Par vērtēšanas kritērijiem, metodēm un prasībām kredītpunktu
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iegūšanai studējošie tiek informēti katra studiju kursa ievadlekcijā, tās ir iekļautas arī katra
studiju kursa aprakstā un pilnajā programmā un ir pieejamas studentiem gan elektroniskā formā,
gan datorizdrukas veidā.
Kontroldarbus, diferencētās ieskaites, eksāmenus un citus pārbaudījumus studējošie kārto
individuāli. Docētāji visbiežāk studējošo patstāvīgo darbu organizē ar individuāliem uzdevumiem
(katram maģistrantam savs uzdevuma variants), kuru izpilde tiek novērtēta semināros, ieskaitēs
un eksāmenos. Studējošo patstāvīgā darba organizēšanā un vērtēšanā svarīga loma ir
konsultācijām, kas ļauj docētajiem sekot līdzi studējošo patstāvīgajam darbam visu semestri.
Balstoties uz pieredzi, ko docētāji iepriekšējos gados ir uzkrājuši studiju programmas realizācijas
gaitā, studējošo zināšanu novērtēšana un patstāvīgā studiju darba kontrole tiek veikta paralēli
studiju darbam semestra ietvaros, t.i., novērtēšanai ir nepārtraukts raksturs. Tas ļauj nodrošināt
atgriezenisko saiti starp maģistrantu un docētāju konkrētā studiju kursā, ļaujot docētājam novērtēt
jau realizētu kursa sadaļu apguvi un līdz ar to pasniegšanas kvalitāti. Bez tam, tas nodrošina
reāla, nepārtraukta darba norisi, nevis “šturmēšanu” pirms eksāmena vai ieskaites.
Maģistra darbi tiek izstrādāti un aizstāvēti individuāli. Pētījumu veikšanā, maģistra darba
izstrādē un darba tehniskajā noformēšanā studējošie vadās ar sagatavotajiem “Ieteikumiem
kursa, bakalaura un maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai” (skat. DU
http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc/dokumenti). Maģistra darbu aizstāvēšana, kā
noslēguma pārbaudījums, notiek komisijas sēdē, kurā studējošais uzstājas ar prezentāciju un
aizstāv savu darbu.

2.3.8. FINANŠU RESURSI
Studijas notiek DU pilna laika studiju veidā par valsts budžeta un fizisku vai juridisku personu
iemaksātiem studiju maksas līdzekļiem.
Studiju programmas finansējums galvenokārt tiek realizēts no valsts budžeta līdzekļiem un
paredz arī iespēju studentam apgūt studiju programmu par maksu.

Iestāšanās gads

Uzņemti budžetā

Uzņemti par
maksu

2001

8

0

2002

8

4

2003

8

3

2004

5

4

2005

12

0

2006

7

2

2007

7

0

2009

12

0

2010

16

0

2011

6

0
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2012

13

0

2013

13

0

Studiju maksa Daugavpils Universitātēimatrikulētajiem studentiem (studiju līguma dati)
Studiju gads

1.studiju gads

2.studiju gads

Kopā

2005

600 Ls

660 Ls

1260 Ls

2006

700 Ls

770 Ls

1470 Ls

2007

850 Ls

980 Ls

1830 Ls

2008

1000 Ls

1120 Ls

2120 Ls

2009

880 Ls

1056 Ls

1936 Ls

2010

880 Ls

1056 Ls

1936 Ls

2011

880 Ls

1056 Ls

1936 Ls

2012

880 Ls

1056 Ls

1936 Ls

2013

880 Ls

1056 Ls

1936 Ls

2.3.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.3.9.1. Studiju programmas
izglītības standartam

atbilstība

akadēmiskās/profesionālās

Studiju programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu un Latvijas
Republikas Augstskolu likumu. Esam veidojuši šo studiju programmu atbilstoši visām
Noteikumu par valsts akadēmiskās izglītības standartu (LR MK 2002.g. 3.janvāra noteikumi
Nr.2) prasībām. Uzskatām, ka šī studiju programma atbilst minēto normatīvo aktu formālajām
prasībām.
Studiju programma atbilst DUSatversmei un citiem studiju procesu regulējošiem dokumentiem.
2.3.4. tabula. Programmas sadalījums pa daļām un salīdzinājums ar valsts standartu
Studiju
sastāvdaļas

programmas

Programmas apjoms
Teorētisko
atziņu
obligātie kursi

Prasības
Ministru Maģistrastudiju programma
Kabineta
noteikumos „Datorzinātnes”
(kredītpunkti)
(kredītpunkti)
80 kredītpunktu

izpētes ne
mazāk
kredītpunktu

Teorētisko atziņu aprobācija

ne

mazāk

80 KP
kā

30

34 KP

kā

15

26 KP
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kredītpunktu
Maģistra darbs

ne
mazāk
kredītpunktu

kā

20

20 KP

Ar IT izglītības standartizācijas jautājumiem starptautiskā līmenī nodarbojas organizācijas ACM
(Association for Computing Machinery) un IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers). Šajā gadījumā IT virziens tiek traktēts plašā nozīmē, kā jebkāda tehniska
nodarbošanās, kura paredz datoru izmantošanu, nevis kā profesionāls virziens, orientēts uz
informācijas infrastruktūras un tās komponentu radītāju un ekspluatētāju sagatavošanu. IT jomas
profesionāļu sagatavošanas mācību-metodiskie pamati atspoguļoti dokumentos “Computing
Curricula 2001” (CC2001) un “Computing Curricula 2005” (CC2005).Šie dokumenti atspoguļo
mūsdienu prasības apmācības līmenim IT virzienā, kā arī attiecīgo studiju programmu
realizācijas principus un metodes. Starptautiskajā izglītības praksē IT jomas speciālistu
sagatavošanas virziens no 1989.gada guvis nosaukumu „Computing”. Datorzinātnes (Computer
Science) ir viens no „Computing” profilvirzieniem.
Prasību analīze, ko no IT jomas puses izvirza IT profesionāļiem, rāda, ka būtiskam izglītības
programmu daudzumam jābūt veltītam apmēram 30 – 35 tā saucamo kodola tehnoloģiju apguvei
šajā jomā, kuru zināšanas un prasmes izmantot, nosaka mūsdienu IT speciālista profesionālo
sagatavotību. Raksturīga IT profesijas īpatnība ir – šīs jomas profesionālim, lai arī ar kādu
darbības veidu viņš nenodarbotos, lielākā vai mazākā mērā jābūt apguvušam kompetences no
kodola tehnoloģiju spektra. Pie tam, konkrētās tēmas apguves līmenis būtiski mainās atkarībā no
darbības jomas. Tehnoloģiju mērogošanai pielietota Blūma klasifikācija, kurā augstākā atzīme
„5” atbilst kritiskam (būtiskam) dotās tēmas svarīgumam speciālista sagatavošanā, „0” – atbilst
situācijai, kad kompetence konkrētajam profilam ir nebūtiska.
Atbilstības analīze starp būtiskākajām kodola tehnoloģijām un programmas kursiem, kuri
nodrošina nepieciešamo šo tehnoloģiju apguves līmeni, atspoguļota Error! Reference source
not found..
Jāņem vērā, ka zināms bāzes tehnoloģiju apguves līmenis tiek sasniegts jau bakalaura programmā
„Datorzinātnes”. Maģistra programma paredz augstāku līmeni. Programma aptver lielāko kodola
tehnoloģiju daļu un kopumā atbilst standartiem, kas tiek piedāvāti CC2005. Programmā, tās
harmonizēšanai, var ieviest kursus, kas būtu veltīti sekojošiem IT virzieniem: dalītās sistēmas;
sistēmintegrācija.

Multimediju tehnoloģijas

Sistēmintegrācija

IT sociālie un ētiskie jautājumi

Programminženierijas pamati

IT drošības vadība

Tīkla tehnoloģiju izstrāde un
principi

Informācijas sistēmu izstrāde

Datu bāzu teorija

Intelektuālās sistēmas

Cilvēka – datora mijiedarbība

Tīkla tehnoloģiju konfigurēšana
un izmantošana

Operētājsistēmu konfigurēšana
un izmantošana

Kursa nosaukums

Programmēšanas valodu teorija

2.3.5. tabula. Saistība starp IT jomas kodola tehnoloģijām un programmas saturu
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Programmēšanas paradigmas,
valodas un programmu izstrādes
sistēmas



Tīklu operētājsistēmas
Datu
bāzu
tehnoloģijas






stratēģiskās



Programmnodrošinājuma
izstrāde





Intelektuālās sistēmas
Vadība telekomunikāciju tīklos






Lielu datu bāzu tehnoloģijas




Programmatūras
izstrādes
tehnoloģijas MS DotNet vidē
Korporatīvās
informācijas
sistēmas





Multimediju tehnoloģijas



Audio un Videointegrēšana
multimediju pielikumos




Multimediju projekts


Informācijas aizsardzība
CAD/CAE/PLM
projektēšanas metodes



sistēmu

Cilvēka un datora mijiedarbība
Datorgrafikas algoritmi








Aktīvu lomu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) sektora speciālistu sagatavošanas
sistēmas metodisko pamatu formēšanā ieņem Eiropas konsorcijs Career Space
(http://www.careerspace.com). Konsorcija dokumentos piedāvāta IT izglītības maģistra
programmas struktūra. Piedāvātajā modelī akcentētas šādas sadaļas:









zinātniskā sagatavotība (Scientific Base) – fundamentālas zināšanas un metodikas,
ieskaitot matemātisko sagatavotību (tiek paredzēta stipra saikne starp zinātnisko bāzi un
kodola tehnoloģijām);
tehnoloģiskā sagatavotība (Technology Base) – kodola tehnoloģiju pamatu apguve,
princips „apguve plašumā” tiek uzskatīts par svarīgu;
sistēm domāšanas attīstīšana, lietišķo tehnoloģiju apguve (Application Base and Systems
Thinking);
starppersonu un lietišķo īpašību attīstīšana (Personal & Business Skills), ieskaitot
komandas projektus, komercdarbības modelēšanu, pārrunu vadības mākslu, prezentāciju
sagatavošana utt.;
projekts (Practical Work Experience);
noslēguma (projekta) darbs (Project Work).

Kopumā DU maģistra studiju programma „Datorzinātnes” atbilst šai struktūrai. Programmā nav
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paredzēti specializēti kursi lietišķo un personas īpašību attīstīšanai, taču plaša spektra
starppersonu kompetenču un sistēmas kompetenču formēšana paredzēta praktiski visos
programmas kursos. Īpaši būtiski šajā ziņā ir kursi:



Multimediju projekts;
Pētījumu metodoloģija un tehnoloģijas

Secinājums: maģistra studiju programma atbilst gan starptautiskajiem, gan nacionālajiem
standartiem.

2.3.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Profesijas standarts akadēmiskajā studiju programmā nav paredzēts.

2.3.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas savienības valstīs (2)
Daugavpils Universitātes maģistra studiju programma “Datorzinātnes” ir salīdzināma ar
analoģisku programmu, kuru realizē Latvijas Universitātē. Programmu satura salīdzinājums ir
veikts modulārās struktūras ietvaros, kura tiek pielietota LU.
LU tiek nodrošinātas studijas piecos datorikas virzienos: datorzinātne, informācijas tehnoloģijas,
informācijas sistēmas, programmatūras inženierija un datoru inženierija. Tas ļauj nodrošināt
šaurāku specializāciju katrā virzienā. Datorzinātnes studijas ietver datorzinātnes matemātiskos
pamatus, sistēmu modelēšanu un mākslīgā intelekta problēmas.
Aplūkojamā programma tiek realizēta ar reģionālās universitātes spēkiem un orientēta uz
reģionālo darba tirgu, kurš pieprasa arvien plašāku IT speciālista izglītojošo profilu, ar mērķi –
paaugstināt speciālista profesionālo mobilitāti. Tāpēc DU ir pieņemta Eiropas konsorcija „Career
Space” (http://www.careerspace.com) ieteiktā datorzinātņu izglītojošā virziena paplašināta
strukturizācija, kura paredz šī profila ietvaros, bez padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšanas,
apgūt arī IT menedžmentu, programmnodrošinājuma un multimediju lietotņu izstrādes principus.
Tas nosaka programmas kursu satura veidošanu praktiski no visiem LU pieņemtajiem moduļiem,
un moduļa Multimediju tehnoloģijas iekļaušanu programmā, kura nav LU programmā.
Error! Reference source not found. atspoguļots aplūkojamās programmas salīdzinājums ar divu
Eiropas valstu maģistru programmām, kuras veic speciālistu sagatavošanu datorzinātnēs –
programmu “University of Trento” (Itālija) un programmu “Saarland University” (Vācija).
Tabulā atspoguļots studiju kursu kopums vienā no iespējamām izglītojošajām trajektorijām, kuras
piedāvā katra universitāte. Eiropas universitāšu un DU programmas mācību plānu satura
salīdzinājums ļauj secināt par to atbilstību.Turklāt, Eiropas universitāšu programmās ir
paredzētas plašākas apmācību individualizācijas iespējas, ņemot vērā studenta personīgās
intereses. Šīs iespējas tiek realizētas piedāvājot vairākus izglītojošos virzienus vienas
programmas ietvaros, lielu izvēles kursu skaitu un studentu akadēmisko mobilitāti. DU
programmāapmācību individualizācija tiek realizēta caur maģistra darba tematikas pietiekami
brīvu izvēli.
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2.3.6. tabula. Studiju programmas salīdzinājums ar LU Datorzinātņu maģistra studiju programmu
AUGSTĀKĀS
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES
NOSAUKUMS

LATVIJAS

DAUGAVPILS

UNIVERSITĀTE (LU)

UNIVERSITĀTE (DU)

Studiju
programmas
nosaukums

Datorzinātņu maģistra studiju programma

Maģistra studiju programma
„Datorzinātnes”

Iegūstamais grāds

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

Studiju
programmas
īstenošanas ilgums un
apjoms

Programmas struktūra

Programmas obligāto daļu sastada A daļas
kursi 16 KrP apjomā un, atkarībā no
izvēlētāstudiju virziena, B1 daļas kursi 2226 KrP apjomā, kuri saturā ir paredzēta
gan datorzinātnes teorētisko atziņu izpēle,
gan šo atziņu aprobācija.
B2 daļa- 18-22 KrP.
Maģistra darbs-20 KrP

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

Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs
2 gadi – pilna laika klātienes studijas

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi 34 KrP
Teorētisko atziņu aprobācija -26 KrP
Maģistra darbs-20 KrP

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs,
2.līmeņa vai tai pielīdzināmā augstākā
profesionālā
izglītība
informāciju
tehnoloģiju vai datorzinātņu jomā.
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2.3.7. tabula. Studiju programmu satura salīdzinājums
LU maģistra akadēmiskās studiju programmas
„Datorzinātnes” studiju kursi

DU maģistra akadēmiskās studiju programmas
„Datorzinātnes” studiju kursi

Programmēšana
Programmēšanas paradigmas, valodas un programmu
izstrādes sistēmas

Objektorientētā programmēšana
Tīmekļa programmēšana

Algoritmi
Ātru algoritmu konstruēšana un analīze
Programmatūras izstrāde
Sistēmu projektēšana
Programmnodrošinājuma izstrāde
Programmatūras testēšana
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas MS DotNet
Programmatūras kvalitāte
vidē
UML lietošana programmatūras izstrādē
Cilvēka un datora mijiedarbība
Komponentbāzētā programmatūras izstrāde
Informācijas aizsardzība
Korporatīvās informācijas sistēmas
Datori, tīkli un op.sistēmas
Datoru tīkli
Operētājsistēmas
Operētājsistēma UNIX

Tīklu operētājsistēmas
Vadība telekomunikāciju tīklos
Ciparelektronikas pielietojums un programmēšana
Datu bāzes

Datu bāzes
Datu noliktavas
Datizrace

Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas
Lielu datu bāzu tehnoloģijas

Modelēšana un specifikācijas
Matemātiskā modelēšana. Diferenciālvienādojumi

Sistēmu modelēšana
Modernā biznesmodelēšana un imitācija
Zināšanu inženierija
Specifikāciju valodas

Algoritmi, automāti un formālās valodas
Lietišķā kriptogrāfija
Mākslīgais intelekts

Datoru grafika
Attēlu apstrāde un analīze

Datorzinātnes mat. Pamati
Diskrētas dinamikas sistēmas I, II.
Intelektuālās sistēmas
Informācijas aizsardzība

Vizuālās informācijas apstrāde
Datorgrafikas algoritmi
CAD/CAE/PLM sistēmu projektēšanas metodes
Multimediju tehnoloģijas
Multimediju tehnoloģijas
Audio un Video integrēšana multimediju pielikumos
Multimediju projekts

Maģistra kursa darbs datorzinātnēs

Studiju darbi un prakse
Pētījumu metodoloģija un tehnoloģijas
Maģistra darbs

Maģistra darbs
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2.3.8. tabula. Studiju programmas salīdzinājums ar ES valstu programmām
University of Trento,Italy,
www.dit.unitn.it
Grāds

Master of Science in
Computer Science

Saarland University,
Germany,
http://frweb.cs.uni-sb.de/
Master ofComputer Science

Daugavpils Universitāte
maģistra studiju programma
„Datorzinātnes”
Dabaszinātņu maģistrs
datorzinātnēs

Programmas
apjoms

120 ECTS

120 ECTS

80 KP=120 ECTS

Studiju
ilgums

2 gadi

2 gadi

2 gadi

4 semestri

4 semestri

4 semestri

Programmas
struktūra

Vispārizglītojošie studiju kursi
-24 ECTS

Teorētisko
atziņu
izpētes
obligātie kursi un teorētisko
atziņu aprobācija-90 ECTS

Teorētisko
atziņu
obligātie kursi-30 KP

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

Maģistra darbs-20 KP

Programmēšanas
paradigmas, valodas un
programmu
izstrādes
sistēmas

Tīklu operētājsistēmas

Diskrētas
dinamikas
sistēmas I, II

Datu bāzu stratēģiskās
tehnoloģijas

Programmnodrošinājuma
izstrāde

Intelektuālās sistēmas

Matemātiskā
modelēšana.Diferenciālvie
nādojumi.

Vadība telekomunikāciju
tīklos

DBVS Oracle

Multimediju tehnoloģijas

Audio un Video
integrēšana multimediju
pielikumos

Multimediju projekts

Programmēšanas projekti

Datorgrafikas algoritmi

Programmatūras izstrādes
tehnoloģijas MS Dot NET

Informācijas aizsardzība

Cilvēka un datora
mijiedarbība

CAD/CAE/PLM sistēmu
projektēšanas metodes

Jaunu uzņēmumu
novērtēšana

Nozares kursi-42 ECTS
Brīvās izvēles kursi-30 ECTS

Programmas
saturs

Maģistra darbs 24 ECTS

Aģentu
orientēta
programmatūras
inženierija

Zinātnes komunikācija

Izpildāmība

Skaitļošanas sarežģītība

Datoru drošība

Laiksakritības teorija

Formālās metodes

Cilvēka
un
datora
mijiedarbība

Informācijas tehnoloģija
un intelektuālais īpašums

Programmatūras analīzes
laboratorija

Matemātiskā loģika

Datortīklu drošība

Organizāciju informācijas
sistēmas

Prasību inženierija

Pētījumu metodoloģija

Pētniecisks projekts par
programmatūras
tehnoloģijām

Zinātne, tehnoloģija un
komercija

Programmatūras analīze
un testēšana

Programmatūras projekta
vadība

Tehniskā rakstīšana

izpētes

Teorētisko atziņu aprobācija30 KP
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2.3.10. STUDĒJOŠIE
2.3.10.1. Studējošo skaits
Studiju gads

1. kurss

2. kurss

Kopā

Beiguši

2007/2008

8

10

18

8

2008/2009

14

5

19

5

2009/2010

12

6

17

4

2010/2011

16

9

25

7

2011/2012

7

10

19

8

2012/2013

13

5

18

5

2013/2014

13

9

22

9

2.3.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
8

14

12

16

7

13

13

2.3.10.3. Absolventu skaits
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
8

5

4

7

8

5

9

2.3.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Katra studiju gada beigās tiek organizēta studējošo anonīma aptauja. Aptaujas tiek veiktas, lai
vērtētu un turpmāk uzlabotu studiju kursu pasniegšanas kvalitāti, kā arī lai iegūtu priekšstatu par
studējošo attieksmi pret studiju procesa nodrošinājumu ar mācību un metodisko literatūru,
datortehnikas un Interneta pieejamību un izmantošanu, sadarbību ar mācībspēkiem,
nodrošinājumu ar vieslektoriem, izvēles kursu piedāvājumu. Anketā tiek piedāvāta iespēja
novērtēt konkrētu kursu svarīgumu, pasniegšanas līmeni un no studentu viedokļa nepieciešamās
izmaiņas kursa apjomā (palielināt vai samazināt). Pēdējos gados šo aptauju koordinē DU Studiju
kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC). Ļoti svarīgu informāciju sniedz studējošo priekšlikumi,
kas ļautu uzlabot studiju programmas kvalitāti. Tā kā uz vieniem un tiem pašiem anketas
jautājumiem atbild visu DU studiju programmu studenti, tad ir iespējams salīdzināt un analizēt
iegūtos rezultātus visas universitātes mērogā. Anketu apstrādē prfesionāli palīdz DU
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Socioloģisko pētījumu laboratorija, tādējādi nodrošinot anketēšanas datu profesionālu apstrādi.
Studentu aptaujas anketas paraugs un aptaujas rezultāti 7.pielikumā.
Programmas kursu vērtēšana rāda, ka lielākā daļa klausītāju kursu vadīšanas līmeni uzskata par
adekvātu to nozīmīgumam. Kā svarīgākos studenti atzīmē kursus:





Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas;
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas MS DotNet
Vadība telekomunikāciju tīklos (studiju kursa svarīgums=4,9)
Ciparelektronikas pielietojums un programmēšana (studiju kursa svarīgums=4,8)

Visi studējošie diezgan augstu vērtē maģistra darba izstrādes procesu un maģistra darbu
vadīšanas līmeni, bet nenovērtē publikāciju sagatavošanas svarīgumu un dalību konferencēs.
20% aptaujāto studentu, atbildot uz jautājumu “Vai jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?” atzīst, ka programmu var vērtēt ar visaugstāko vērtējumu. Vairākumu studentu pamatā
apmierina izvēlētā studiju programma kopumā un 86 % uzskata to par labu.
Studenti uzskata, ka studiju programmas nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem
materiāliem ir pietiekams (86%). Lai gan programmai pagaidām nav pietiekami daudz literatūras
drukātā veidā, toties elektronisko mācību un metodisko materiālu Informātikas katedrā ir ļoti
daudz.
No aptaujas rezultātiem izriet, ka 80% (1.kurss) un 100% (2.kurss) studentus apmierina izvēles
kursu piedāvājums. Taču tas neietekmē studentu vērtējumu par studiju programmas realizēšanu
kopumā, to par apmierinošu uzskata 100% un apmierināti ar sadarbību ar programmas docētājiem
ir 100% studentu.
20% aptaujāto studentu, atbildot uz jautājumu “Vai jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?” atzīst, ka programmu var vērtēt ar visaugstāko vērtējumu. Vairākumu studentu pamatā
apmierina izvēlētā studiju programma kopumā un 80 % uzskata to par labu.
Studenti uzskata, ka studiju programmas nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem
materiāliem ir pietiekams (85%). Lai gan programmai pagaidām nav pietiekami daudz literatūras
drukātā veidā, toties elektronisko mācību un metodisko materiālu Informātikas katedrā ir ļoti
daudz.
No aptaujas rezultātiem izriet, ka 70% studentus apmierina izvēles kursu piedāvājums. Taču tas
neietekmē studentu vērtējumu par studiju programmas realizēšanu kopumā, to par apmierinošu
uzskata 100% un apmierināti ar sadarbību ar programmas docētājiem ir 90% studentu.
2009.gadā maģistra studiju programmas studentu aptaujāšanai tika izmantota arī anketa, kas tika
sagatavota IZM projekta „Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē ilgspējīgas attīstības
un nodarbinātības veicināšanai” ietvaros.
Aptaujas mērķis bija:





Noskaidrot galvenos maģistra līmeņa izglītības ieguves motīvus;
Noskaidrot, kā studējošie vērtē programmas infrastruktūru un studiju procesa
organizāciju;
Precizēt instrumentālo, starppersonu un sistēmisko kompetenču attīstības līmeni,
balstoties uz Dublinas indikatoriem;
Noskaidrot, kādu kompetenču attīstīšana ir nepieciešama.
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Aptaujas rezultātu analīze parādīja, ka:






Lielākā daļa studējošo turpina studijas maģistrantūrā, cerot, ka zināšanas, kas iegūtas
universitātē, nodrošinās viņiem veiksmīgu turpmāko profesionālo darbību, kuru viņi
uzskata par pietiekami perspektīvu;
Studējošie augsti novērtē maģistra diplomu kā tādu (tā saņemšanu) un tajā pat laikā
viņiem patīk pats mācīšanās process;
Visaugstāk (4.6 piecu ballu skalā) studējošie vērtē studiju programmas materiāli tehnisko
bāzi un tehnisko līdzekļu izmantošanu studiju procesa laikā;
Informatīvi-metodiskais programmas nodrošinājums kopumā tiek vērtēts apmierinoši,
praktiski visi studējošie atzīmē labo metodisko bāzi elektroniskā formā, kā arī
nepietiekamo literatūras daudzumu valsts valodā.

Kompetenču analīze ļāva noskaidrot, kuras kompetences ir būtiskākās un ir, tā sauktās, mērķa
kompetences, kuras studējošie uzskata kā būtiskākās darbam specialitātē, bet kuras nav attīstītas
uz iestāšanās brīdi maģistrantūrā. Pie šādam kompetencēm attiecas:










Spēja zināšanas pielietot praksē;
Rūpes par kvalitāti;
Spēja strādāt patstāvīgi;
Spēja mācīties;
Profesionālo pamatzināšanu pilnīga pārzināšana;
Spēja analizēt un strukturēt informāciju;
Spēja pieņemt lēmumus savā darbības jomā;
Spēja organizēt un plānot pētījumu;
Problēmu identificēšana savā darbības jomā un spēja piedāvāt šo problēmu risinājumus.

2.3.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Periodiski veiktajām absolventu aptaujām mērķis ir noskaidrot absolventu darbības jomu, viņu
karjeras izaugsmi, uzdevumu klasi, ko risina amata pienākumu ietvaros, kā arī pieprasītākās
zināšanas un prasmes. Interesanti ir arī noskaidrot kā absolventi novērtē iegūtās maģistra
izglītības lomu no karjeras izaugsmes viedokļa, vai karjeras stabilitātes viedokļa, savas
profesionālās kompetences paaugstināšanas un personisko īpašību attīstīšanas viedokļa.
Absolventu aptauja tika veikta 2010.gada maijā. Absolventu anketas paraugsun aptaujāto
absolventu saraksts ir pievienots 10.pielikumā. Aptauja deva iespēju noskaidrot šādas
likumsakarības:








praktiski visi absolventi strādā specialitātē;
darbības pamatjomas – IT industrija, izglītības sistēma, pašvaldību organizācijas, bankas.
IT industrijas jomā lielākais darba piedāvājums ir no firmām, kas nodarbojas ar
autsortingu (ārvalstu programmpasūtījumu īstenošanu);
noris pakāpeniska kvalificētu speciālistu pāreja no izglītības jomas uz IT industriju;
maģistrantūras absolventi uztur kontaktus savā starpā un veicina viens otra darbā
iekārtošanos. Atsevišķās firmās strādā komandas, kas izveidotas no programmas
absolventiem;
praktiski visi absolventi akcentē iegūtās izglītības svarīgo lomu gan karjeras izaugsmē,
gan tam nepieciešamo profesionālo un personīgo kompetenču attīstīšanā;
92





vairums absolventu pēc maģistrantūras turpina strādāt tajā pašā iestādē, kur jau strādāja,
mācoties maģistrantūrā; daudzi apgalvo, ka studijas maģistrantūrā palīdzēja iestāties
darbā, bet daži absolventi strādā IT jomā kā pašnodarbinātās personas vai pat paši dibina
savus uzņēmumus;
diemžēl tikai daži absolventi turpina vai vēlas turpināt izglītību doktorantūrā.

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






projektu izstrāde un vadība;
pētnieciskās iemaņas;
spēja strādāt komandā;
spēja strādāt komandā ar dažādu profesionālo jomu pārstāvjiem;
spēja kontaktēties ar citu profesiju pārstāvjiem.

Par pietiekami svarīgām darba devēji atzīst sekojošas instrumentālās kompetences:






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

Šo maģistrantūras beidzēju kompetenču līmeni darba devēji novērtē kā pietiekamu amata
pienākumu izpildei.
Darba devējiem piedāvātās anketas otrā daļa saturēja darba kompetenču sarakstu (saskaņā ar
starptautiskajiem СС2005 (rekomendācijas informātikas pasniegšanai augstskolā) rekomendāciju
materiāliem). Šis saraksts (skat. 10.pielikumu) kalpo kā orientieris dažāda veida praktisko
nodarbību izstrādei, ar mērķi – sagatavot programmas beidzējus praktiskai darbībai aktuāliem
darbības veidiem. Darba kompetenču kopumu nosaka darba devēju profesionālās apvienības,
balstoties uz socioloģiskajiem pētījumiem. Darba kompetenču saraksta adaptācijai konkrētam
reģionam un speciālistu sagatavošanas programmai, nepieciešama tā vīzija no darba devēju
puses, kuri pārstāv tās organizācijas, ar kurām programma tradicionāli sadarbojas un kuras rada
interesi no nākamo augstskolas beidzēju darbā iekārtošanas viedokļa. Kā visaktuālāko no
piedāvātā saraksta, darba devēji atzīmēja–Sistēmu izstrāde un Datu bāzu tehnoloģijas, to lielā
mērā nosaka firmu, kuras piedalījās aptaujā, darbības veids. Ieteikums papildināt sarakstu ar
mūsdienās visaktuālākajām kompetencēm atklāja, ka, līdztekus tradicionālajiem vēlējumiem
koncentrēt uzmanību konkrētiem instrumentālajiem līdzekļiem, ir pieaugusi praktiķu interese
sekojošiem programminženierijas jautājumiem:




zināšanas par mūsdienīgām programmnodrošinājuma ražošanas/izstrādes metodoloģijām;
zināšanas par mūsdienīgiem standartiem informacionālo sistēmu veidošanas/ radīšanas
jomā;
zināšanas par programmprojektu pārvaldi dažādās dzīves cikla stadijās, ja ir ierobežoti
apstākļi laika ziņā, resursu ziņā un pretrunīgas prasības sistēmai.
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2011. gada 25. februārī pirmo reizi notika Informātikas katedras realizēto studiju programmu
absolventu konference. Konferencē piedalījās absolventi, darba devēji, studenti un pasniedzēji.
Piedalīšanās konferencē ļāva absolventiem ne tikai satikties ar draugiem un kolēģiem, bet arī
apspriest zinātnes un izglītības problēmas, un redzēt, kā dzīvo un attīstās augstskola un
Informātikas katedra.
Konferences ietvaros notika:


Informātikas katedras realizēto studiju programmu prezentācijas. Diskusija par
priekšlikumiem programmu satura un mācību procesa organizācijas uzlabošanai.



Absolventu prezentācijas, kurās viņi stāstīja par sevi, savu karjeru un profesionālo
darbību.



Absolventu un katedras sadarbības iespēju apspriešana (semināri, apmācības,
publikācijas, piedalīšanās konferencēs, prakses vietas studentiem, neformālu pasākumu
rīkošana).

Konference deva iespēju izvērtēt sadarbības iespējas ar absolventiem. Šo pasākumu ir paredzēts
organizēt regulāri.

2.3.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju programmas realizācijā un ilgtspējas nodrošināšanā ir vērojama, ne
tikai iesaistot viņus programmas darba izvērtējumā, atbildot uz studentu aptaujas jautājumiem,
bet arī tieši ar programmas direktora, Informātikas katedra vadītāja un prodekāna starpniecību,
risinot radušās problēmas starp docētāju un studējošajiem par nodarbību laikiem, kursa
realizācijas gaitu un citas.
Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” studējošie aktīvi darbojas ar DU Studentu
Padomes pārstāvjiem, ar kuru starpniecību tiek apkopoti un sagatavoti priekšlikumi studiju
procesa un studiju vides kvalitātes uzlabošanai. Studenti ir pamatojuši un sagatavojuši
konstruktīvus priekšlikumus saistībā ar studiju procesa organizācijas un studējošo studiju
uzlabošanu, piemēram, par Studentu servisa centra izveidošanu, par DU Informācijas dienu u.c.
DMF Domes sēdēs, kur piedalās arī studentu pašpārvaldes deleģētie pārstāvji, studējošie aktīvi
iesaistās diskusijās par neskaidriem jautājumiem vai radušajām problēmām studiju kvalitātes
nodrošināšanā, par korekcijām studiju programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem.
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3. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS
PLĀNIEM
3.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNS
3.1.1. Studiju virziena SVID analīze
Stiprās puses

Vājās puses

 pasniedzējiem
ir
kvalitatīva
nepieciešamā izglītība un
liela
pedagoģiskā un zinātniski-pētnieciskā
darba pieredze;

 nepietiekams skaits publicēto materiālu,
kuri atspoguļo zinātniski-pētniecisko un
metodisko personāla darbību; neaktīva
piedalīšanās starptautiskās konferencēs;

 kvalificēts un pieredzes bagāts mācību
palīgpersonāls;

 nepietiekams
skaits
diferencējošu
izglītības līmeni un saturu izglītības
trajektoriju (virzienu), kuras students var
izvēlēties, apgūstot specialitāti;

Iekšējie nosacījumi

 personāla pieredze projektu darbos;
 augsti kvalificēti un profesionāli
sagatavoti programmas absolventi;
 laba sadarbība ar DU struktūrvienībām,
Latvijas un ārvalstu izglītības un
zinātniski pētnieciskajām iestādēm;
 sadarbība starp mācībspēkiem un
studējošajiem,
regulāra
studiju
programmas attīstības izvērtēšana;

 nepietiekamais studējošo un mācībspēku
svešvalodu zināšanu līmenis;
 DU
bibliotēkas
samērā
vājais
nodrošinājums ar mūsdienu zinātnisko
literatūru un periodiku latviešu un angļu
valodās;
 nepietiekami tiek izmantotas studentu
apmaiņas programmu iespējas.

 studiju programma ir mērķtiecīgi
orientēta galvenokārt uz Latgales un
citu
Austrumlatvijas
reģionu
vajadzībām;
 sadarbība ar darba devējiem.
Attīstības iespējas

Risks
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 uz informācijas tehnoloģijām bāzēta IT
nozares optimizācija un uzturēšana ir
prioritāte Latvijā;

Ārējie nosacījumi

 darbaspēka tirgū ir pieprasījums pēc IT
speciālistiem;
 valsts tiekšanās celt izglītību jaunā
kvalitatīvā, tajā skaitā starptautiskā
līmenī;
 tehnoloģiju
daudzveidība
(gan
metodisko,
gan
stratēģisko
un
taktisko), kas veicina izglītības
pakalpojumu kvalitātes celšanu.

 budžeta finansējuma samazināšana;
 demogrāfiskās situācijas iespaidā var
samazināties potenciālo studentu skaits,
kā arī - pasliktināties uzņemto studentu
sākotnējā sagatavotība;
 konkurences pastiprināšanās
pakalpojumu tirgū;

izglītības

 nepietiekami izmantotas finansējuma
piesaistes iespējas zinātnisko pētījumu
veikšanai un materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanai (LZP, IZM u.c. granti, ES
finansējums);
 darba devēju neprasme noformulēt
precīzas prasības IT jomas efektīva un
konkurētspējīga speciālista pastāvošajā
darba tirgū kompetencēm;
 sakarā ar strauju IT nozares attīstību,
pastāvīgas izmaiņas prasībās IT jomas
speciālistu kompetencēm.

Stiprās puses

SVID analīzes matrica stratēģijas izvēlei
Attīstības iespējas

Risks

Stipro pušu izmantošanas stratēģijas
maksimālās atdeves iegūšanai no
piedāvātajām iespējām

Stipro pušu izmantošanas stratēģijas risku
minimizācijai

 saglabāt un attīstīt tradīcijas, pilnveidot  izglītības
satura
un
speciālistu
kadru potenciālu;
sagatavošanas struktūras transformācija
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam;
 pastāvīgi sadarboties ar reģiona
uzņēmumiem un organizācijām, dibināt  studentu aktīva un programmas absolventu
lietišķus kontaktus;
potenciāla izmantošana, lai attīstītu
kontaktus
ar potenciālajiem darba
 jaunu studiju kursu izstrāde;
devējiem;
 studiju kursu satura pilnveidošana,
 studentu un pasniedzēju piedalīšanās
studiju
kursu
nodrošināšana
iespēju dažādos konkursos, grantos,
svešvalodās;
projektos, līgumdarbos meklēšana, analīze
 akadēmiskā personāla un studējošo
un izmantošana;
iesaistīšana zinātniski pētnieciskajos
 jaunu mācību tehnoloģiju un aktīvu
projektos.
mācību metožu izstrāde un ieviešana.

96

Vājo pušu minimizācijas stratēģijas
izmantojot piedāvātās iespējas

Vājo pušu un risku minimizācijas
stratēģijas

Vājās puses

 programmas absolventu atpazīstamības  nemateriālās stimulēšanas paplašināšana
veidošana,
akcentējot
speciālistu
pasniedzējiem, kuri aktīvi piedalās
sagatavošanas kvalitāti un efektivitāti;
zinātniskajā pētniecībā, projektos un
līgumdarbos, disproporciju samazināšana
 sadarbības ietvaros ar Microsoft it
slodžu un bonusu sadalē;
Academy, Cisco Networking Academy
turpināt
darbu
pie  katedras
darbinieku
ieinteresētības
programmnodrošinājuma
vadošo
palielināšana
savas
kvalifikācijas
izstrādātāju autorizēto mācību kursu
paaugstināšanā un zinātnisko grādu
integrēšanas un adaptēšanas studiju
iegūšanā;
programmā;
 studentu attieksmes pret programmas
 docētāju zinātniskā un metodiskā
saturu, formām, struktūru un mācību
potenciāla paaugstināšana;
metodēm
monitoringa
sistēmas
pilnveidošana;
 iespēju robežās pilnveidot materiāli
tehnisko bāzi ar mūsdienu prasībām  turpmākais darbs
jaunās paaudzes
atbilstošu aprīkojumu;
metodisko materiālu veidošanā un
modernizācijā, kuri veic ne tikai
 aktivizēt
studējošo
iesaistīšanos
informēšanas funkcijas, bet arī vada
starptautiskās apmaiņas programmās
studentu izziņas darbību.
 iesaistīt studiju procesā darba devēju
speciālistus IT jomā.

3.1.2. Studiju virziena attīstības plāns
Nodrošināt kvalitatīvu izglītību, kas atbilst nākotnes izaicinājumiem un balstās uz
teorētiskam zināšanām un pētniecības prasmju apgūšanu, sagatavojot starptautiskajā
darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus. Lai sasniegtu šo mērķi, nepieciešams strādāt šādos
virzienos:








Uzturēt nepārtrauktu atgriezenisko saiti ar studējošajiem, absolventiem un darba devējiem
izglītības procesa efektivitātes jautājumos. Veikt regulāras studentu, darba devēju un
absolventu aptaujas; apkopot aptauju rezultātus, analizēt tos un izmantot studiju procesa
tālākā pilnveidošanā;
izstrādāt jaunus studiju kursus realizējamo programmu ietvaros un jaunas programmas
virziena ietvaros (tuvākajā perspektīvā - mehatronikā);
strādāt pie mācību satura un kontroles instrumentu elektroniskās bankas papildināšanas
(lekciju teksti, mācību līdzekļi, kontroles uzdevumi, testa uzdevumi, prezentāciju
materiāli) virziena jomās;
ieviest jaunas mācību metodes, piemēram – kompetenču pieejas stratēģijas un metodikas
(ievērojot līdzsvaru starp tradicionālajām un jaunajām metodēm);
pilnveidot studiju kursus, kas veido iemaņas darbam komandā, imitē reālo projektēšanas
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procesu, programmnodrošinājuma izstrādes un ieviešanas procesu;
izstrādāt un ieviest kompleksus projektus līdzdarbojoties speciālistu kolektīvam – dažādu
studiju gadu studentu un maģistrantu, ražošanas ekspertu, docētāju, zinātnisko darbinieku
kopprojektu izstrāde;
panākt, lai līdztekus esošajiem sertifikātiem (Microsoft Windows Server 2003, Cisco
Networking System, Unisys), studenti varētu iegūt arī citus starptautiski atzītus
sertifikātus;
pilnveidot studējošo patstāvīgā darba formas, tajā skaitā – kontrolējamās, lai pakāpeniski
samazinātu auditoriju slodzi, paaugstinot speciālistu sagatavošanas kvalitāti;
strādāt pie studējošo un docētāju akadēmiskās mobilitātes paplašināšanas;
pastāvīgi paaugstināt docētāju kvalifikāciju: profesionālo semināru, meistarklašu
organizēšana; stimulēt disertāciju gatavošanas un aizstāvēšanas procesus katedras
jaunajiem zinātniekiem;
attīstīt materiāli tehnisko bāzi pētījumiem (robottehnika, ārējo iekārtu vadība, superdatoru
un atbilstoša programmnodrošinājuma izmantošana zinātniskajiem pētījumiem,
mūsdienīgu tīkla tehnoloģiju attīstība).

Attīstīt starptautiska līmeņa zinātnisko un radošo darbību, padziļinot zinātnisko pētījumu
integrāciju studiju procesā. Lai sasniegtu šo mērķi, nepieciešams strādāt šādos virzienos:








attīstīt zinātniskos pētījumus katedras vadošajos zinātniskās pētniecības virzienos
(programmēšanas inženierija, mūsdienīgas programmēšanas tehnoloģijas, multimediji,
loģistika, mākslīgais intelekts, PLM (Product Lifecircle Management));
veicināt katedras docētājus sagatavot monogrāfijas, zinātniskos rakstus, tēzes, citus
pētījumu rezultātus recenzējamos izdevumos;
piedalīties starptautiskās, reģionālās, universitāšu zinātniskajās konferencēs un citos
zinātniskos forumos;
piesaistīt studējošos katedras zinātniski pētnieciskajai darbībai, attīstot dažādas studentu
zinātniskās darbības formas; veicināt zinātnisko pētījumu sistematizāciju, zinātnisko
zināšanu izveidi, saglabāšanu un nodošanu tālāk;
aktīvi piedalīties Eiropas projektos un pētījumos sadarbībā ar citām Latvijas un Eiropas
augstskolām;

Strādāt pie virziena popularizēšanas un jaunu studentu piesaistīšanas



turpināt studiju virziena popularizāciju kopumā un atsevišķās programmās, organizējot
prezentācijas, tikšanās, meistarklases un ekskursijas Informātikas katedrā;
attīstīt olimpiāžu kustību un veikt skolēnu zinātniski pētniecisko darbu atbalstu realizētā
studiju virziena ietvaros.

3.1.3. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums,
ņemot vērā Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju
īstenošanā
IKT ir perspektīva joma Latvijā, ko pierāda nozares straujā izaugsme. Turpina attīstīties IKT
eksports, jo aizvien vairāk Latvijas uzņēmumu piedāvā pakalpojumus ne tikai vietējā, bet arī
starptautiskajā tirgū.
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2013.gada progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu
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programmas „Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā īstenošanu viens no politikas virzieniem ir
konkurētspējas veicināšana, t.sk. informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Mērķis ir
nodrošināt elektronisko sakaru vienlīdzīgu pieejamību visā Latvijas teritorijā, paaugstināt IKT
ieguldījumu visu tautsaimniecības nozaru izaugsmē un inovācijā. Rīcības virziens paredz „Eiropa
2020” stratēģijas vadošās iniciatīvas „Digitālā programma Eiropai” noteikto pasākumu ieviešanu
Latvijā, kā arī saistās ar 2013.gada izaugsmes ziņojuma prioritātes attiecībā uz izaugsmes un
konkurētspējas
veicināšanu
īstenošanu.
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/Progresa_zinojums_ LV_NRP_LV.pdf
Latvijas Bankas dati liecina, ka pēdējo triju gadu laikā IKT pakalpojumu eksports ārvalstu tirgos
pieaudzis gandrīz par trešdaļu (miljonos Ls):




2012.gadā - 166,2
2011.gadā - 131,0
2010.gadā - 113,2

Nozīmīgs rādītājs IKT nozares kopējai izaugsmei ir arī nozares pienesums Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) administrētajos budžeta ieņēmumos. Kā liecina VID dati par 2013. gada pirmo
ceturksni, tas veido vairāk nekā 6% no kopējiem valstī iekasētajiem nodokļu ieņēmumiem.
Latvijā informācijas tehnoloģiju nozare attīstās vairākos virzienos: programmatūras izstrāde
ārzemju un vietējiem pasūtītājiem, gatavu programmatūru pielāgošana un integrācija ar citām
pasūtītāja izmantotajām programmatūrām, programmatūru darbināšanas atbalsts tautsaimniecībā,
izglītībā, valsts pārvaldē, konsultācijas par vispārīgiem un specifiskiem informācijas tehnoloģiju
jautājumiem, utt.. Pēc LIKTA apkopotiem datiem (http://www.likta.lv) informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir viena no pieprasītākajām nozarēm gan Latvijā, gan Eiropas
Savienībā. Jau šobrīd IKT jomā piedāvāto darba vietu skaits pārsniedz speciālistu skaitu. Eiropas
Savienības prognozes liecina, ka 2015. gadā IKT vakances ES var sasniegt pat 900 000. IKT
nozarēs nodarbināto skaits 2013.gada 1.ceturksnī ir bijis 24236. Laika posmā no 2000. gada līdz
2011. gadam nodarbināto skaita pieaugums ir bijis par +125%. Pieaug IKT nozares uzņēmumu
skaits: 2010.gadā tas ir bijis 4992, 2011.gadā 6011, bet 2012.gadā 6326 uzņēmumi.
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1. PIELIKUMS. STUDIJU PROGRAMMAS PILNA UN NEPILNA LAIKA STUDIJU PLĀNI
 Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes“
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
„Datorzinātnes“ (programmas kods 43481)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 4 gadi pilna laika studijas
2012./2013. studiju gads
1.studiju gads

Nr. p.
k.

Studiju
kursa
kods

Pārbaudīju
ma forma

Kursa nosaukums

Kurs
a
KrP

Kursa kontaktstundu
skaits

1.sem.
16 ned.

kopēja
is

lekcija
s

lab.d.,
pr.darb
i,
semin.

lekc
.

lab.
d.
sem.

2.studiju gads

2.sem.
16 ned.
lekc
.

lab.
d.
sem.

3.sem.
16 ned.
lekc
.

lab.
d.
sem.

3.studiju gads

4.sem.
16 ned.
lekc
.

lab.
d.
sem.

5.sem.
16 ned.
lekc
.

lab.
d.
sem.

4.studiju gads

6.sem.
16 ned.
lekc
.

lab.
d.
sem.

7.sem.
16 ned.
lekc
.

lab.
d.
sem.

8.sem.
16 ned.
lekc
.

lab.
d.
sem.

1. semestris A daļa [KrP: 14] - Obligātie kursi
1.

Mate1016

Matemātiskā loģika

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

2.

Mate6021

Matemātiskā analīze I

iesk.

1

16

0

16

0

1

3.

Mate6022
(Mate101
7-DP*)

Matemātiskā analīze I

eks.

1

16

16

0

1

0

4.

DatZ2024

Programmēšanas
C++ I

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

5.

Mate6023

Lineārā algebra I

iesk.

1

16

0

16

0

1

6.

Mate1031
(Mate102
0-DP*)

Lineārā algebra I

eks.

1

16

16

0

1

0

7.

DatZ1082

Datoru arhitektūra
operētājsistēmas I

un

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

8.

DatZ2021

Algoritmi
struktūras I

datu

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

un

valoda
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9.

DatZ1063

Mājas lapu izveide

dif. iesk.

1.

Valo1068

1.

VidZ1011

Dabaszinātnes
kultūrā

2.

DatZ1005

Abstraktās
skaitļošanas
mašīnas un algoritmu
teorija

2

32

32

2

dif. iesk.

2

32

32

2

dif. iesk.

2

32

32

2

eks.

2

32

32

2

B daļa [KrP: 2] - Ierobežotās izvēles kursi
Angļu valoda I

C daļa [KrP: 4] - Izvēles kursi
cilvēces

1. semestrī

KrP

20

2. semestris A daļa [KrP: 12] - Obligātie kursi
1.

Mate1033

Matemātiskā analīze II

iesk.

1

16

0

16

0

1

2.

Mate1032
(Mate201
5-DP*)

Matemātiskā analīze II

eks.

1

16

16

0

1

0

3.

DatZ2051

Algoritmi
struktūras II

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

4.

Mate1035

Lineārā algebra II

iesk.

1

16

0

16

0

1

5.

Mate1036
(Mate103
0-DP*)

Lineārā algebra II

eks.

1

16

16

0

1

0

6.

DatZ2025
(DatZ203
1-DP*)

Programmēšanas
C++ II

eks.

2

32

32

1

2

7.

DatZ1028
(DatZ208
0-DP*)

Datoru arhitektūra
operētājsistēmas II

eks.

4

64

32

32

2

2

un

datu

valoda

un

B daļa [KrP: 8] - Ierobežotās izvēles kursi
1.

Fizi2020

Fizika

dif. iesk.

3

48

16

32

1

2

2.

DatZ2020

Palīgprogrammatūra

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

3.

Filo1019
(Valo214
3-DP*)

Angļu valoda II

dif. iesk.

2

32

32

2

101

4.

DatZ1083

Programmēšanas
praktikums I

dif. iesk.

1

16

16

1

C daļa [KrP: 0] - Izvēles kursi
2. semestrī

KrP

20

3. semestris A daļa [KrP: 11] - Obligātie kursi
1.

Mate1039

Matemātiskā analīze III

iesk.

1

16

0

16

0

1

2.

Mate1040
(Mate3022DP*)

Matemātiskā analīze III

eks.

1

16

16

0

1

0

3.

Mate1018

Analītiskā ģeometrija I

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

4.

DatZ3115
(DatZ2073DP*)

Algoritmi
un
struktūras III

datu

eks.

3

48

16

32

1

2

5.

DatZ3057

Programmēšanas
C# I

valoda

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

6.

DatZ3018

Datu bāzes I

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

B daļa [KrP: 8] - Ierobežotās izvēles kursi
1.

Fizi2014
(Fizi2047DP*)

Fizika II

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

2.

Mate2002

Skaitļu teorija

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

3.

Mate2017

Varbūtību teorija

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

5.

DatZ2078

Zinātnisko
metodoloģija

dif. iesk.

2

32

32

2

dif. iesk.

1

16

16

1

16

0

pētījumu

C daļa [KrP: 1] - Izvēles kursi
4.

Filz2041

Filozofijas pamati
3. semestrī

KrP

20

4. semestris A daļa [KrP: 11] - Obligātie kursi
1.

Mate1042

Matemātiskā analīze IV

iesk.

1

16

0

1
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2.

Mate1041
(Mate4004DP*)

Matemātiskā analīze IV

eks.

1

16

16

0

1

0

3.

Mate1019

Analītiskā ģeometrija II

eks.

2

32

16

16

1

1

5.

DatZ4011
(DatZ3129DP*)

Programmēšanas
C# II

eks.

3

48

16

32

1

2

6.

DatZ2079

Studiju darbs I

dif. iesk.

1

7.

DatZ3059
(DatZ2074DP*)

Datu bāzes II

eks.

3

48

16

32

1

2

32

16

2

1

valoda

B daļa [KrP: 7] - Ierobežotās izvēles kursi
1.

DatZ2010

Diskrētā matemātika

eks.

3

48

2.

DatZ4012

Programmēšanas
praktikums II

dif. iesk.

1

16

5.

DatZ3106

Testēšana

dif. iesk.

2

32

3.

DatZ3056

Automātu teorija

dif. iesk.

1

16

16
32

1
2

16

1

C daļa [KrP: 2] - Izvēles kursi
1.

Filz1016

Ētika

dif. iesk.

2

32

32

2

2.

Filz1019

Estētika

dif. iesk.

2

32

32

2

4. semestrī

5. semestris

KrP

20

A daļa [KrP: 8] - Obligātie kursi

1.

DatZ1030

Optimizācijas pamati I

dif. iesk.

2

32

2.

DatZ3027

Datortīkli
komunikācijas I

dif. iesk.

2

32

3.

DatZ3023

.NET aplikāciju izstrāde

dif. iesk.

2

32

4.

DatZ3110

Projektu vadīšana

dif. iesk.

2

32

un

16

16

1

32
16

16
32

1
2

1

1
32
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B daļa [KrP: 12] - Ierobežotās izvēles kursi
1.

DatZ3053

Mākslīgā
pamati I

2.

Mate2023

3.

intelekta

dif. iesk.

2

32

32

Parastie
diferenciālvienādojumi

dif. iesk.

3

48

16

DatZ3109

Standarti

dif. iesk.

2

32

32

4.

DatZ3021

Programmēšanas valoda
Java I

dif. iesk.

2

32

5.

DatZ3120

Cietķermeņu modelēšana
I

dif. iesk.

2

32

6.

DatZ5004

Mikrokontrolleru
programmēšana

dif. iesk.

1

16

16

32

32

2
1
2

32
16

2

16

2
1

1
1

C daļa [KrP: 0] - Izvēles kursi
5. semestrī

KrP

20

6. semestris A daļa [KrP: 8] - Obligātie kursi
1.

DatZ3028
(DatZ3130DP*)

Datortīkli
komunikācijas II

2.

DatZ3114
(DatZ3131DP*)

3.
4.

un

eks.

2

32

Optimizācijas pamati II

eks.

2

32

DatZ3105

Tīmekļa tehnoloģijas I

eks.

2

32

DatZ2048

Studiju darbs II

dif. iesk.

2

16

16

2

1

32

1

2

B daļa [KrP: 12] - Ierobežotās izvēles kursi
1.

Mate2024

Matemātiskā statistika

eks.

2

32

2.

DatZ3063
(DatZ3132DP*)

Programmēšanas valoda
Java II

eks.

2

32

3.

DatZ3122
(DatZ3136DP*)

Mākslīgā
pamati II

eks.

1

16

intelekta

16

16

1

32

8

8

1
2

0,5

0,5
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4.

DatZ4013

Unificētā modelēšanas
valoda (UML)

dif. iesk.

2

32

16

5.

DatZ3106

Testēšana

dif. iesk.

2

32

32

6.

DatZ3121
(DatZ3137DP*)

Cietķermeņu modelēšana
II

dif. iesk.

1

16

8

7.

DatZ6040

Web aplikāciju izstrāde
.Net vidē

dif. iesk.

2

32

16

1

1

2
8

0,5

0,5

2
32

C daļa [KrP: 0] - Izvēles kursi
6. semestrī

7. semestris

KrP

20

A daļa [KrP: 10] - Obligātie kursi

1.

DatZ7013

Objektorientētā
programmēšana

eks.

2

32

16

16

1

1

2.

DatZ4029

Datorgrafika
animācija

eks.

2

32

16

16

1

1

3.

DatZ4024

Tīmekļa tehnoloģijas II

eks.

2

32

4.

DatZ3073

Programmatūras
inženierija I

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

5.

DatZ4017

Bakalaura
izstrāde I

iesk.

2

un

darba

32

2

B daļa [KrP: 8] - Ierobežotās izvēles kursi
1.

DatZ3082

Skaitliskās metodes

eks.

2

32

16

16

1

1

2.

DatZ4015

Deklaratīvā
programmēšana

eks.

2

32

16

16

1

1

3.

DatZ4033

AB
Suite
programmēšanas vide

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

4.

DatZ1080

Dalīto
izstrāde I

dif. iesk.

1

16

8

8

0,5

0,5

5.

DatZ3125

Kompilatori

dif. iesk.

1

16

8

8

0,5

0,5

lietojumu
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C daļa [KrP: 0] - Izvēles kursi
7. semestrī
8. semestris

KrP

18

A daļa [KrP: 12] - Obligātie kursi

1.

DatZ4014
(DatZ3033DP*)

Programmatūras
inženierija II

eks.

2

32

2.

DatZ4025
(DatZ3127DP*)

Tīmekļa tehnoloģijas III

eks.

2

32

3.

DatZ4018

Bakalaura
izstrāde II

iesk.

8

darba

16

16

1

1

32

2

B daļa [KrP: 10] - Ierobežotās izvēles kursi
1.

DatZ4003

Multimedija

dif. iesk.

2

32

2.

DatZ1078

Projektēšanas šabloni

dif. iesk.

2

3

DatZ2075
(DatZ2076DP*)

Dalīto
izstrāde II

lietojumu

dif. iesk.

4

DatZ2077

Kolektīvā
organizācija

darba

5

DatZ4034

6
7.

16

16

1

1

32

32

1

1

1

16

16

dif. iesk.

1

16

Rūpniecisko kontrolleru
programmēšana

dif. iesk.

1

16

16

1

DatZ4035

Vizuālā programmēšana
NI LabVIEW vidē

dif. iesk.

1

16

16

1

DatZ1077

Mikrotik maršrutētāji

dif. iesk.

2

32

8

16

8

16

1

0,5

0,5

1

1

C daļa [KrP: 0] - Izvēles kursi
Valsts pārbaudījumi
1.

DatZ3077

Bakalaura
eksāmens
datorzinātnēs

2.

DatZ4020

Bakalaura
(aizstāvēšana)

darbs

106

8. semestrī

KrP

22

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
„Datorzinātnes“ (programmas kods 43481)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 4 gadi pilna laika studijas
1. studiju kurss
2013./2014. studiju gads
1.studiju gads
Kursa kontaktstundu skaits
Nr
. p.
k.

Studiju
kursa kods

Kursa nosaukums

Pārbaudīj
uma forma

Kursa KrP

1.sem.

2.sem.

16 ned.
lekc.
kopējais

lekcijas

lab.d.,
pr.darbi,
semin.

2.studiju gads

16 ned.

lab.d.
sem.

lekc.

lab.d.
sem.

3.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

3.studiju gads

4.sem.
16 ned.
lekc.

lab
.d.
se
m.

5.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

4.studiju gads

6.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

7.sem.
16 ned.
le
kc
.

lab.
d.
sem
.

1. semestris A daļa [KrP: 14] - Obligātie kursi
1.

Mate1016

Matemātiskā loģika

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

2.

Mate6021

Matemātiskā analīze I

iesk.

1

16

0

16

0

1

3.

Matemātiskā analīze I

eks.

1

16

16

0

1

0

4.

Mate6022
(Mate1017DP*)
DatZ2024

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

5.

Mate6023

Programmēšanas
valoda C++ I
Lineārā algebra I

iesk.

1

16

0

16

0

1

6.

Mate1031
(Mate1020DP*)

Lineārā algebra I

eks.

1

16

16

0

1

0

7.

DatZ1082

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

8.

DatZ2021

Datoru arhitektūra un
operētājsistēmas I
Algoritmi un datu
struktūras I

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1
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8.sem.
16 ned.
lekc
.

lab.
d.
sem
.

9.

DatZ1063

Mājas lapu izveide

dif. iesk.

2

32

32

2

32

2

B daļa [KrP: 2] - Ierobežotās izvēles kursi
1.

Valo1068

1.
2.

Angļu valoda I

dif. iesk.

2

32

C daļa [KrP: 4] - Izvēles kursi
VidZ1011
Dabaszinātnes cilvēces kultūrā

dif. iesk.

2

32

32

2

DatZ1005

eks.

2

32

32

2

Abstraktās skaitļošanas mašīnas
un algoritmu teorija
1. semestrī

KrP

2
0

2. semestris A daļa [KrP: 12] - Obligātie kursi
1.

Mate1033

Matemātiskā analīze II

iesk.

1

16

0

16

0

1

2.

Matemātiskā analīze II

eks.

1

16

16

0

1

0

3.

Mate1032
(Mate2015DP*)
DatZ2051

Algoritmi un datu struktūras II

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

4.

Mate1035

Lineārā algebra II

iesk.

1

16

0

16

0

1

5.

Mate1036
Lineārā algebra II
eks.
(Mate1030DP*)
DatZ2025
Programmēšanas valoda C++ II
eks.
(DatZ2031DP*)
DatZ1028
Datoru arhitektūra un
eks.
(DatZ2080operētājsistēmas II
DP*)
B daļa [KrP: 8] - Ierobežotās izvēles kursi

1

16

16

0

1

0

2

32

32

1

2

4

64

32

32

2

2

1.

Fizi2020

Fizika

dif. iesk.

3

48

16

32

1

2

2.

DatZ2020

Palīgprogrammatūra

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

3.

Filo1019
(Valo2143DP*)
DatZ1083

Angļu valoda II

dif. iesk.

2

32

32

2

dif. iesk.

1

16

16

1

6.

7.

4.

Programmēšanas praktikums I

C daļa [KrP: 0] - Izvēles kursi
2. semestrī KrP

2
0

108

3. semestris A daļa [KrP: 11] - Obligātie kursi
1.

Mate1039

Matemātiskā analīze III

iesk.

1

16

0

16

0

1

2.

Mate1040
(Mate3022-DP*)

Matemātiskā analīze III

eks.

1

16

16

0

1

0

3.

Mate1018

Analītiskā ģeometrija I

2

32

16

16

1

1

4.

DatZ3115
(DatZ2073-DP*)

Algoritmi un datu struktūras III

dif.
iesk.
eks.

3

48

16

32

1

2

5.

DatZ3057

Programmēšanas valoda C# I

2

32

16

16

1

1

6.

DatZ3018

Datu bāzes I

dif.
iesk.
dif.
iesk.

2

32

16

16

1

1

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

2

32

2

32

16

16

1

1

2

32

16

16

1

1

2

32

32

2

dif.
iesk.

1

16

16

1

B daļa [KrP: 8] - Ierobežotās izvēles kursi
1.

DatZ2081

Programmēšanas praktikums II

2.

Mate2002

Skaitļu teorija

3.

Mate2017

Varbūtību teorija

4

DatZ2078
Zinātnisko pētījumu metodoloģija

1

C daļa [KrP: 1] - Izvēles kursi
Filz2041
Filozofijas pamati
3. semestrī

KrP

32

2

20

4. semestris A daļa [KrP: 11] - Obligātie kursi
1.

Mate1042

Matemātiskā analīze IV

iesk.

1

16

0

16

0

1

2.

Mate1041
(Mate4004-DP*)

Matemātiskā analīze IV

eks.

1

16

16

0

1

0

3.

Mate1019

Analītiskā ģeometrija II

eks.

2

32

16

16

1

1

4

DatZ4011
(DatZ3129-DP*)

Programmēšanas valoda C# II

eks.

3

48

16

32

1

2

5

DatZ2079

Studiju darbs I

1

6

DatZ3059
(DatZ2074-DP*)

Datu bāzes II

dif.
iesk.
eks.

3

48

16

32

1

2

eks.

3

48

32

16

2

1

B daļa [KrP: 7] - Ierobežotās izvēles kursi
1.

DatZ2010

Diskrētā matemātika
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2.

DatZ3143

3

Mate2024

4

DatZ3056

Programmēšanas praktikums III
Matemātiskā statistika
Automātu teorija
C daļa [KrP: 2] - Izvēles kursi

1.

Filz1016

Ētika

2.

Filz1019

Estētika
4. semestrī

5. semestris

dif.
iesk.
eks.

16

1

1

16

2

32

dif.
iesk.

1

16

dif.
iesk.
dif.
iesk.

2

32

32

2

2

32

32

2

KrP

16

16

1

16

1
1

20

A daļa [KrP: 8] - Obligātie kursi

1.

Mate2020

Diferenciālā ģeometrija

iesk.

1

16

0

16

0

1

2.

Mate2021
(Mate2016-DP*)

Diferenciālā ģeometrija

eks.

1

16

16

0

1

0

3.

DatZ3027

Datortīkli un komunikācijas I

2

32

4.

DatZ1030

Optimizācijas pamati I

2

32

16

16

1

1

4.

DatZ3023

.NET aplikāciju izstrāde

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

2

32

16

16

1

1

1.

DatZ3053

Mākslīgā intelekta pamati I

2

32

2.

Mate2023

Parastie diferenciālvienādojumi

3

48

16

3.

DatZ3109

Standarti

2

32

32

4.

DatZ3021

Programmēšanas valoda Java I

2

32

5.

DatZ3120

Cietķermeņu modelēšana I

2

32

6.

DatZ5004

Mikrokontrolleru programmēšana

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

1

16

32

2

B daļa [KrP: 12] - Ierobežotās izvēles kursi
32
32

2
1
2

32
16

2

16
16

2
1

1
1

C daļa [KrP: 0] - Izvēles kursi
5. semestrī

KrP

20

6. semestris A daļa [KrP: 10] - Obligātie kursi

110

1.

DatZ3028
(DatZ3130-DP*)

Datortīkli un komunikācijas II

eks.

2

32

32

2

2.

DatZ3110

Projektu vadīšana

2

32

32

2

3.

DatZ3105

Tīmekļa tehnoloģijas I

dif.
iesk.
eks.

2

32

32

2

5.

DatZ3114
(DatZ3131-DP*)

Optimizācijas pamati II

eks.

2

32

16

16

1

1

4.

DatZ2048

Studiju darbs II

dif.
iesk.

2

16

16

1

1

B daļa [KrP: 10] - Ierobežotās izvēles kursi
1.

Mate2024

Matemātiskā statistika

eks.

2

32

2.

DatZ3063
(DatZ3132-DP*)

Programmēšanas valoda Java II

eks.

2

32

3.

DatZ3122
(DatZ3136-DP*)

Mākslīgā intelekta pamati II

eks.

1

16

8

8

0,5

0,5

4.

DatZ4013

Unificētā modelēšanas valoda (UML)

2

32

16

16

1

1

6.

DatZ3121
(DatZ3137-DP*)

Cietķermeņu modelēšana II

dif.
iesk.
dif.
iesk.

1

16

8

8

0,5

0,5

7.

DatZ6040

Web aplikāciju izstrāde .Net vidē

2

32

dif.
iesk.

32

2

2
32

C daļa [KrP: 0] - Izvēles kursi
6. semestrī

7. semestris

KrP

20

A daļa [KrP: 10] - Obligātie kursi

1.

DatZ7013

Objektorientētā programmēšana

eks.

2

32

16

16

1

1

2.

DatZ4029

Datorgrafika un animācija

eks.

2

32

16

16

1

1

3.

DatZ4024
(DatZ3119-DP*)

Tīmekļa tehnoloģijas II

eks.

2

32

4.

DatZ3073

Programmatūras inženierija I

2

32

16

16

1

1

5.

DatZ4017

Bakalaura darba izstrāde I

dif.
iesk.
iesk.

32

16

16

1

1

32

2

2

B daļa [KrP: 10] - Ierobežotās izvēles kursi
1.

DatZ3082

Skaitliskās metodes

eks.

2

111

2.

DatZ4015

Deklaratīvā programmēšana

eks.

2

32

16

16

1

1

3.

DatZ2083

AB Suite programmēšanas vide

4

64

16

48

1

3

6.

DatZ1077

Mikrotik maršrutētāji

dif.
iesk.
dif.
iesk.

2

32

16

16

1

1

32

16

16

1

1

2

32

16

16

1

1

3

48

1

16

2

32

32

2

2

32

32

2

C daļa [KrP: 0] - Izvēles kursi
7. semestrī
8. semestris

KrP

20

A daļa [KrP: 10] - Obligātie kursi

1.

DatZ4014
(DatZ3033-DP*)

Programmatūras inženierija II

eks.

2

3.

DatZ4018

Bakalaura darba izstrāde II

iesk.

8

B daļa [KrP: 10] - Ierobežotās izvēles kursi
1.

DatZ4003

Multimedija

2.

DatZ2084

Projektēšanas šabloni

4.

DatZ2077

Kolektīvā darba organizācija

5.

DatZ1081

Rūpniecisko kontrolleru programmēšana

6.

DatZ1079

Vizuālā programmēšana NI LabVIEW vidē

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

48
8

3

8

0,5

C daļa [KrP: 0] - Izvēles kursi
Valsts pārbaudījumi
1.

DatZ3077

Bakalaura eksāmens datorzinātnēs

2.

DatZ4020

Bakalaura darbs (aizstāvēšana)
8. semestrī

KrP

20

 Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas“
Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
„Informācijas tehnoloģijas“ (programmas kods 42481)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 4 gadi (pilna laika studijas)
2012./2013.studiju gads
112

0,5

1.studiju gads
Studiju
Nr
.

kursa

Kursa nosaukums

Pārbaudījum
a forma

Kurs
a
KrP

kods

Kursa kontaktstundu
skaits

kopējai
s

lekcija
s

lab.d.,
pr.darb
i, semin.

2.studiju gads

3.studiju gads

4.studiju gads

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

7.sem.

8.sem.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

lekc
.

lab.d
.
sem.

lekc
.

lab.d
.
sem.

lekc
.

lab.d
.
sem.

lekc
.

lab.d
.
sem.

lekc
.

lab.d
.
sem.

lekc
.

lab.d
.
sem.

lekc
.

lab.d
.
sem.

lekc
.

lab.d
.
sem.

1.sem. Vispārizglītojošie studiju kursi [KP: 2]
1

Valo1069

Profesionālā
valoda I

angļu

dif. iesk.

2

32

32

2

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KP: 12]
1

Mate1005

Matemātiskā loģika

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

2

Mate1070

Matemātiskā analīze
I

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

3

DatZP

Analītiskā
ģeometrija

eks.

2

32

16

16

1

1

4

DatZP008

Lineārā algebra

eks.

2

32

16

16

1

1

5

DatZ1063

Mājas lapu izveide

dif. iesk.

2

32

6

DatZ1007

Automātu teorija

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

16

16

1

1

32

2

Nozares profesionālās specializācijas kursi [KP: 4]
1

DatZ1056

Operētājsistēmas I

dif. iesk.

2

32

2

DatZ1049

Programmēšanas
pamati (C++) I

dif. iesk.

2

32

eks.

2

32

2

32

32

2

Brīvās izvēles kursi [KP: 2]
1

DatZ1005

Abstraktās
skaitļošanas mašīnas
un algoritmu teorija

32

2

2.sem.Vispārizglītojošie studiju kursi [KP: 2]
1

Valo1070

Profesionālā
valoda II

angļu

dif. iesk.

32

2

113

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KP: 6]
1

DatZ2059
DatZ1046DP*

Matemātiskā analīze
II

eks.

2

32

16

16

1

1

2

DatZ1009

Datorgrafika
animācija

un

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

3

DatZ1037

Algoritmi un datu
struktūras I

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

Nozares profesionālās specializācijas kursi [KP: 9]
1

DatZ1057
DatZ1048DP*

Programmēšanas
pamati (C++) II

eks.

2

32

32

2

2

DatZ1059

Programmēšanas
valoda C# I

dif. iesk.

2

32

32

2

3

DatZP014

Datoru
aparātnodrošinājums

dif. iesk.

2

32

32

2

4

DatZ1068
DatZ3128DP*

Operētājsistēmas II

eks.

3

48

16

32

1

2

Brīvās izvēles kursi [KP: 4]
1

Filz1027

Ētika

dif. iesk.

1

16

16

2

DatZ2069

Pētījumu izstrādes
metodika
un
tehnoloģijas

dif. iesk.

2

32

16

3

Filz1019

Estētika

dif. iesk.

2

32

32

4

Soci1014

Civilzinību pamati

dif. iesk.

1
16

1

1

3.sem Vispārizglītojošie studiju kursi [KrP: 7]
1

Valo2002
Valo2128DP*

Profesionālā
valoda III

2

Filz2015

Filozofija

angļu

eks.

2

32

eks.

2

32

32

32

2

2

114

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KrP: 6]
1

DatZ2008
DatZ2052DP*

Algoritmi un datu
struktūras II

eks.

2

32

16

16

1

1

2

Mate2019

Skaitļu teorija

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

3

DatZ1054

Diskrētā matemātika
I

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

4

InfT2002

Projektu vadīšana

eks.

3

48

16

32

1

2

Nozares profesionālās specializācijas kursi [KrP: 7]
1

DatZ2035
DatZ2054DP*

Programmēšanas
valoda C# II

eks.

2

32

32

2

DatZ3007

Ekspertsistēmas

dif. iesk.

2

32

4

DatZ3005

Datu bāzes I

dif. iesk.

2

32

32

2

InfT2011

Mikrotik
maršrutētāji

dif. iesk.

1

16

16

1

16

16

2

1

1

4.sem. Vispārizglītojošie studiju kursi [KrP: 6]
1

Ekon2008

Ekonomikas pamati

dif. iesk.

2

32

32

2

2

DatZ2009

Cilvēka un datora
mijiedarbība

dif. iesk.

2

32

32

2

3

DatZ1014

Nozares
tiesību
pamati un standarti

dif. iesk.

2

32

32

2

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KrP: 6]
1

DatZ2012
DatZ2053DP*

Diskrētā matemātika
II

eks.

2

32

16

16

1

1

2

Mate1008

Varbūtību teorija un
matemātiskā
statistika

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

3

DatZ3011

Objektorientētā
programmēšana

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

Nozares profesionālās specializācijas kursi [KrP: 8]
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1

Fizi2020

Fizika

dif. iesk.

3

48

16

32

1

2

2

DatZ3040
DatZ3094DP*

Datu bāzes II

eks.

2

32

32

2

3

DatZ2014

Programmēšanas
valoda Java I

dif.iesk.

2

32

32

2

4

DatZ2060

Studiju darbs I

dif. iesk.

1

5.sem. Vispārizglītojošie studiju kursi [KrP: 3]
1

DatZ1020

Uzņēmējdarbības
pamati

dif. iesk.

48

48

4

64

32

3

3

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KrP: 4]
1

DatZ3090

Programmatūras
inženierija

eks.

32

2

2

Nozares profesionālās specializācijas kursi [KrP: 13]
1

DatZ3040
DatZ3094DP*

Datu bāzes II

eks.

2

32

2

DatZ3006

Deklaratīvā
programmēšana

eks.

2

32

3

DatZ3043

Web
programmēšana .Net
vidē

dif. iesk.

2

32

32

2

4

DatZ3113

Tīmekļa
tehnoloģijas

dif. iesk.

2

32

32

2

5

DatZ3096

Datortīkli
komunikācijas

eks.

4

64

64

4

6

DatZ4030

Mākslīgā
pamati

dif. iesk.

1

16

8

1

un

intelekta

32

16

8

16

2

1

1

6.sem. Vispārizglītojošie studiju kursi [KrP: 0]
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KrP: 2]
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1

Mate3042

Skaitliskās metodes

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

Nozares profesionālās specializācijas kursi [KrP: 5]
1

DatZ3126

Mikrokontrolieru
programmēšana

dif. iesk.

2

32

2

DatZ3010

Matemātiskā
modelēšana

dif. iesk.

2

32

3

DatZ3012
DatZ3052DP*

Studiju darbs II

dif. iesk.

1

1

InfT4003

Profesionālā
kvalifikācijas prakse
I

iesk.

13

32
16

16

2
1

1

7.sem. Vispārizglītojošie studiju kursi [KrP: 0]
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KrP: 0]
Nozares profesionālās specializācijas kursi [KrP: 2]
1

DatZ3009

Mākslīgā
pamati

intelekta

1

InfT3004

Bakalaura
izstrāde I

2

InfT4009
InfT4011DP*

Profesionālā
kvalifikācijas prakse
II

darba

dif.iesk.

2

iesk.

5

dif. iesk.

13

32

16

48

48

32

16

16

1

1

8.sem. Vispārizglītojošie studiju kursi [KrP: 3]
1

DatZ1020

Uzņēmējdarbības
pamati

dif. iesk.

3

3

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KrP: 0]
Nozares profesionālās specializācijas kursi [KrP: 8]
1

DatZ1010

Datu aizsardzība un

dif. iesk.

2

16

1
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1

kriptogrāfija
2

InfT1012

Multimedijas

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

3

DatZ3048

Programmu
kvalitātes testēšana

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

4

DatZ1081

Rūpniecisko
kontrolleru
programmēšanas
pamati

dif. iesk.

2

32

32

2

32

32

2

Brīvās izvēles kursi [KP: 2]
1

DatZ4028

Pētījumu izstrādes
metodika
un
tehnoloģijas

dif. iesk.

2

1

InfT3005

Bakalaura
izstrāde II

aizstāv.

7

darba

Valsts pārbaudījumi
1

InfT4013

Kvalifikācijas
eksāmens

2

InfT4012

Bakalaura
darbs
(aizstāvēšana)

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
„Informācijas tehnoloģijas“ (programmas kods 42481)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 4 gadi (pilna laika studijas)
1.studiju kurss
2013./2014.studiju gads

Nr.

Kursa nosaukums
Studiju

Pārbaudījuma
forma

Kursa
KrP

Kursa kontaktstundu
skaits

1.studiju gads
1.sem.

2.sem.

2.studiju gads
3.sem.

4.sem.

3.studiju gads
5.sem.

6.sem.

4.studiju gads
7.sem.

8.sem.
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16 ned.

kursa
kods
kopējais

lekcijas

lab.d.,
pr.darbi,
semin.

lekc.

lab.d.

16 ned.
lekc.

sem.

lab.d.
sem.

16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

16 ned.
lekc.

lab.d.

16 ned.
lekc.

sem.

sem.

1.sem. Vispārizglītojošie studiju kursi [KP: 2]
1

Valo1069

Profesionālā angļu dif. iesk.
2
valoda I
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KP: 12]

32

1

Mate1005

Matemātiskā loģika

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

2

Mate1070

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

3

DatZP

eks.

2

32

16

16

1

1

4

DatZP008

Matemātiskā analīze
I
Analītiskā
ģeometrija
Lineārā algebra

eks.

2

32

16

16

1

1

5

DatZ1063

Mājas lapu izveide

dif. iesk.

2

32

6

DatZ1007

Automātu teorija

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

16

16

1

1

32

2

32

2

Nozares profesionālās specializācijas kursi [KP: 4]
1

DatZ1056

Operētājsistēmas I

dif. iesk.

2

32

2

DatZ1049

Programmēšanas
pamati (C++) I

dif. iesk.

2

32

2

32

Profesionālā angļu dif. iesk.
2
valoda II
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KP: 6]
1
DatZ2059
Matemātiskā analīze eks.
2
DatZ1046II
DP*
2
DatZ1009
Datorgrafika
un dif. iesk.
2
animācija
3
DatZ1037
Algoritmi un datu dif. iesk.
2
struktūras I
Nozares profesionālās specializācijas kursi [KP: 10]

32

Brīvās izvēles kursi [KP: 2]
1
DatZ1005
Abstraktās
eks.
skaitļošanas mašīnas
un algoritmu teorija
2.sem.Vispārizglītojošie studiju kursi [KP: 2]
1

1

Valo1070

DatZ1057
DatZ1048-

Programmēšanas
pamati (C++) II

eks.

2

32

32

2

2

32

2

32

16

16

1

1

32

16

16

1

1

32

16

16

1

1

32

32

lab.d.

2

119

DP*
2

DatZ1059

3

DatZP014

6

DatZ4030

4

DatZ1068
DatZ3128DP*

Programmēšanas
valoda C# I
Datoru
aparātnodrošinājums
Mākslīgā intelekta
pamati
Operētājsistēmas II

Brīvās izvēles kursi [KP: 2]
1
DatZ4028
Pētījumu izstrādes
metodika
un
tehnoloģijas

dif. iesk.

2

32

32

2

dif. iesk.

2

32

32

2

dif. iesk.

1

16

8

8

eks.

3

48

16

32

dif. iesk.

2

32

32

0,5

0,5
2

2

3.sem Vispārizglītojošie studiju kursi [KP: 4]
1

2

Valo2002
Valo2128DP*
Filz2015

Profesionālā angļu
valoda III

eks.

2

32

Filozofija

eks.

2

32

32

32

16

16

1

1

32

16

16

1

1

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KP: 10]
1
DatZ2008
Algoritmi un datu eks.
2
DatZ2052struktūras II
DP*
2
Mate2019
Skaitļu teorija
dif. iesk.
2
3

DatZ1054

Diskrētā
matemātika I
Projektu vadīšana

4

InfT2010

5

DatZ1077

1

Programmēšanas
valoda C# II

2

DatZ2035
DatZ2054DP*
DatZ3007

3

DatZ3005

32

2

2

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

eks.

2

32

16

16

1

1

2

32

16

16

1

1

eks.

2

32

Ekspertsistēmas

dif. iesk.

2

32

Datu bāzes I

dif. iesk.

2

32

2

32

Mikrotik
dif. iesk.
maršrutētāji
Nozares profesionālās specializācijas kursi [KP: 6]

32

16

16
32

2

1

1
2

4.sem. Vispārizglītojošie studiju kursi [KP: 6]
1

Ekon2008

Ekonomikas

dif. iesk.

32

2
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pamati
2

DatZ2009

Cilvēka un datora dif. iesk.
2
mijiedarbība
3
DatZ1014
Nozares
tiesību dif. iesk.
2
pamati un standarti
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KP: 6]
1
DatZ2012
Diskrētā
eks.
2
DatZ2053matemātika II
DP*
2
Mate1008
Varbūtību teorija
dif. iesk.
2
un matemātiskā
statistika
3
DatZ3011
Objektorientētā
dif. iesk.
2
programmēšana
Nozares profesionālās specializācijas kursi [KP: 8]
1

Fizi2020

Fizika

dif. iesk.

2

Datu bāzes II

eks.

2

3

DatZ3040
DatZ3094DP*
DatZ2014

dif.iesk.

2

4

DatZ2060

Programmēšanas
valoda Java I
Studiju darbs I

dif. iesk.

1

3

32

32

2

32

32

2

32

16

16

1

1

32

16

16

1

1

32

16

16

1

1

48

16

32

1

2

32

32

2

32

32

2

5.sem. Vispārizglītojošie studiju kursi [KrP: 6]
1

DatZ1020

Uzņēmējdarbības
dif. iesk.
3
pamati
2
DatZ3124
Programmatūras
eks.
3
inženierija
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KrP: 0]
Nozares profesionālās specializācijas kursi [KrP: 13]

48

48

48

16

3
32

1

32

2

2

DatZ3039
(DatZ3092DP*)

Programmēšanas
valoda Java II

eks.

2

32

3

DatZ3006

eks.

2

32

4

DatZ3043

dif. iesk.

2

32

32

2

5

DatZ3113

Deklaratīvā
programmēšana
Web
programmēšana
.Net vidē
Tīmekļa

dif. iesk.

2

32

32

2

16

16

2

1

1
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tehnoloģijas
6

DatZ3003

7

DatZ4030

8

DatZ1029

Datortīkli un
komunikācijas I
Mākslīgā intelekta
pamati
Programmēšanas
praktikums

dif. iesk.

2

32

dif. iesk.

1

16

dif.iesk.

2

32

1

16

16

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KrP: 2]
1
Mate3042
Skaitliskās
dif. iesk.
2
metodes
Nozares profesionālās specializācijas kursi [KrP: 5]

32

16

Brīvās izvēles kursi [KrP: 1]
1
DatZ3141
Projektēšanas
dif. iesk.
šabloni
6.sem. Vispārizglītojošie studiju kursi [KrP: 0]

1

DatZ3126

2

DatZ3004
DatZ3096DP*
DatZ3012
DatZ3052DP*

3

1
InfT4003

32
8

8
32

2
0,5

0,5
2

1

16

1

1

Mikrokontrolieru
programmēšana
Datortīkli un
komunikācijas II

dif.iesk.

2

32

32

2

eks.

2

32

32

2

Studiju darbs II

dif. iesk.

1

Profesionālā
kvalifikācijas
prakse I

iesk.

13

32

32

7.sem. Vispārizglītojošie studiju kursi [KrP: 0]
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KrP: 0]
Nozares profesionālās specializācijas kursi [KrP: 2]
1

DatZ1081

Rūpniecisko
kontrolleru
programmēšanas
pamati

dif. iesk.

2

1

InfT3004

Bakalaura darba
izstrāde I

iesk.

5

2
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2

InfT4009
InfT4011-DP*

Profesionālā
kvalifikācijas
prakse II

dif. iesk.

Brīvās izvēles kursi [KrP: 1]
1
DatZ3141
Projektēšanas
dif. iesk.
šabloni
8.sem. Vispārizglītojošie studiju kursi [KrP: 0]

13

1

16

16

1

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
[KrP: 0]
Nozares profesionālās specializācijas kursi [KrP: 12]
1

DatZ1010

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

InfT1012

Datu aizsardzība
un kriptogrāfija
Multimedijas

2

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

3

DatZ4019

Tehniskā grafika

dif. iesk.

2

32

4

DatZ3048

dif. iesk.

2

32

5

DatZ3045

dif. iesk.

2

32

32

2

6

DatZ1079

Programmu
kvalitātes
testēšana
LINUX
tīkla
administrēšana
Vizuālā
programmēšana
NI LabView vidē

dif. iesk.

2

32

32

2

1

InfT3005

Bakalaura darba
izstrāde II

aizstāv.

7

32
16

16

2
1

Valsts pārbaudījumi
1

InfT4013

2

InfT4012

Kvalifikācijas
eksāmens
Bakalaura darbs
(aizstāvēšana)
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1

 Maģistra pilna laika studiju programmas „Datorzinātnes”
Maģistra pilna laika studiju programmas „Datorzinātnes” (progr. kods 45481)
STUDIJU plāns
studiju ilgums – 2 gadi pilna laika studijas
1.studiju gads un 2.studiju gads 2012./2013. studiju gads

Kursa
kods

Kursa nosaukums

Pārbaudījuma
forma

Kursa
KRP

Kursa kontaktstundu skaits

kopējais

lekcijas

lab.darbi
pr. darbi

1. studiju gads

semināri

1.sem.

2. studiju gads

2.sem.

lekcijas

pr.
darbi

lekcijas

3.sem.

pr.
darbi

lekcijas

4.sem.

pr.
darbi

lekcijas

1.sem. Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
[KrP: 14]
DatZ6050

Lielu datu bāzu tehnoloģijas

eks.

4

64

32

32

2

2

Programmēšanas paradigmas, valodas un programmu izstrādes
sistēmas

eks.

DatZ6004

4

64

32

32

2

2

DatZ1032

Tīklu operētājsistēmas

eks.

4

64

16

48

1

3

DatZ3089

Diskrētas dinamikas sistēmas I

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

32

16

16

1

1

Teorētisko atziņu aprobācija [KrP: 6]
DatZ6011

Datorgrafikas algoritmi

dif. iesk.

2

DatZ5006

Maģistra darba izstrāde I

iesk

4

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

124

pr.
darbi

DatZ6007

Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas

eks.

4

64

16

48

1

3

DatZ6045

Programmnodrošinājuma izstrāde

eks.

4

64

32

32

2

2

DatZ1034

Intelektuālās sistēmas

eks..

4

64

32

32

2

2

2

32

16

16

1

1

32

16

16

1

1

DatZ6046
(DatZ6047 DP*)

eks.
Diskrētas dinamikas sistēmas II

Teorētisko atziņu aprobācija [KrP: 6]
DatZ6012

Programmatūras izstrādes tehnoloģijas MS DotNet

dif. iesk.

2

DatZ6044

Maģistra darba izstrāde II

iesk

4

3.sem. Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi [KrP: 6]
DatZ6033

Vadība telekomunikāciju tīklos

eks.

4

64

16

48

1

3

Mate6024

Matemātiskā modelēšana. Diferenciālvienādojumi.

eks.

2

32

16

16

1

1

Teorētisko atziņu aprobācija [KrP: 14]
DatZ7020

CAD/CAE/PLM sistēmu projektēšanas metodes

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

DatZ7018

Multimediju tehnoloģijas

dif. iesk.

4

64

32

32

2

2

DatZ6015

Audio un Video integrēšana multimediju pielikumos

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

DatZ5011

Personu un uzņēmumu informatīvā drošība

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

DatZ7021

Multimediju projekts I

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

DatZ6041

Maģistra darba izstrāde III

iesk.

4

dif. iesk.

2

32

16

16

4.sem. Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi [KrP: 0]
Teorētisko atziņu aprobācija [KrP:20]
DatZ6010

Informācijas aizsardzība

1
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1

DatZ7017

dif. iesk.

(DatZ6051 DP*)

Multimediju projekts II

2

32

DatZ6042

Korporatīvās informācijas sistēmas

DatZ7019

32

dif. iesk.

2

32

Pētījumu metodoloģija un tehnoloģijas

dif. iesk

2

32

DatZ4022

Ciparelektronikas pielietojums un programmēšana,

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

DatZ7002

Cilvēka un datora mijiedarbība

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

DatZ7014

Maģistra darba izstrāde IV

iesk

8

16

2

16

1

1

32

2

Gala pārbaudījumi
DatZ6037

Maģistra eksāmens datorzinātnēs

DatZ6036

Maģistra darbs

Maģistra pilna laika studiju programmas „Datorzinātnes” (progr. kods 45481)
STUDIJU plāns

studiju ilgums – 2 gadi pilna laika studijas
1.studiju gads
2013./2014. studiju gads

Kursa
kods

Kursa nosaukums

Pārbaudījuma
forma

Kursa
KRP

Kursa kontaktstundu skaits

kopējais

lekcijas

lab.darbi
pr. darbi

1. studiju gads

semināri

1.sem.

lekcijas

2. studiju gads

2.sem.

pr.
darbi

lekcijas

3.sem.

pr.
darbi

lekcijas

4.sem.

pr.
darbi

lekcijas

126

pr.
darbi

1.sem. Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
[KrP: 14]
DatZ6050

Lielu datu bāzu tehnoloģijas

eks.

4

64

32

32

2

2

Programmēšanas paradigmas, valodas un programmu
izstrādes sistēmas

eks.

DatZ6004

4

64

32

32

2

2

DatZ1032

Tīklu operētājsistēmas

eks.

4

64

16

48

1

3

DatZ3089

Diskrētas dinamikas sistēmas I

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

32

Teorētisko atziņu aprobācija [KrP: 6]
DatZ7019

Pētījumu metodoloģija un tehnoloģijas

dif. iesk

2

DatZ5006

Maģistra darba izstrāde I

iesk

4

32

2

2.sem. [Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
KrP: 14]
DatZ6007

Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas

eks.

4

64

16

48

1

3

DatZ6045

Programmnodrošinājuma izstrāde

eks.

4

64

32

32

2

2

DatZ1034

Intelektuālās sistēmas

eks..

4

64

32

32

2

2

2

32

16

16

1

1

32

DatZ6046
(DatZ6047
-DP*)

eks.
Diskrētas dinamikas sistēmas II

Teorētisko atziņu aprobācija [KrP: 6]
DatZ5014

Biznesa risinājumu izstrādes rīki

dif. iesk.

2

DatZ6044

Maģistra darba izstrāde II

iesk

4

32

2

127

3.sem. Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
[KrP: 6]
DatZ6033

Vadība telekomunikāciju tīklos

eks.

4

64

16

48

1

3

Mate6024

Matemātiskā modelēšana. Diferenciālvienādojumi.

eks.

2

32

16

16

1

1

Teorētisko atziņu aprobācija [KrP: 14]
DatZ7018

Multimediju tehnoloģijas

dif. iesk.

4

64

32

32

2

2

DatZ6015

Audio un Video integrēšana multimediju pielikumos

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

DatZ5011

Personu un uzņēmumu informatīvā drošība

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

DatZ7021

Multimediju projekts I

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

DatZ6041

Maģistra darba izstrāde III

iesk.

4

Informācijas aizsardzība

dif. iesk.

2

32

16

16

(DatZ6051
-DP*)

Multimediju projekts II

dif. iesk.

2

32

DatZ5012

Datu apstrāde un prezentācija

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

DatZ6011

Datorgrafikas algoritmi

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

DatZ4022

Ciparelektronikas pielietojums un programmēšana,

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

4.sem. Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
[KrP: 0]
Teorētisko atziņu aprobācija [KrP:20]
DatZ6010

1

1

DatZ7017
32

2

128

DatZ7002

Cilvēka un datora mijiedarbība

dif. iesk.

2

DatZ7014

Maģistra darba izstrāde IV

iesk

8

32

16

16

1

Gala pārbaudījumi
DatZ6037

Maģistra eksāmens datorzinātnēs

DatZ6036

Maģistra darbs

129

1

2. PIELIKUMS. STUDIJU KURSU APRAKSTI

130

3. PIELIKUMS. STUDIJU PROGRAMMAS MĀCĪBSPĒKU
CV
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4. PIELIKUMS.
AKADĒMISKĀ
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA

PERSONĀLA

Akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskajās konferencēs
2013./2014. st.g.
Konferences nosaukums

Norises laiks, vieta

15th International Conference on Enterprise Information
Systems, ICEIS2013, ESEO
First International Conference SouthCHI 2013“ Factors
in Computing & Informatics 2013”

Francija Angers, 2013.
gada 4.-7. jūlijs
2013.gada
1.-3.
jūlijs,Slovēnija (Maribor)

Starptautiskā konference „Local Hubs in Global
Networks”
Starptautiskā žurnāla „Arts & Sciences” zinātniskā
konference (IJAS-2013)
World Council for Gifted & Talented Children,
University of West Hungary
International Scientific Practical Conference „Trends in
Science and Studies Under Conditions of Globalization”

Lietuva, Kauņa, 2013.
gada 20.-22. novembris
2013.gada 26. maija1.jūnija, Prāga (Čehija)
2013. gada 16. – 19.
oktobris, Sopron, Hungary
Lietuva
(Panevežys
kolegija), 2013.gada 14.
novembris
26 April 2013,
Kaunas

11th International Scientific Conference POLITICAL
AND ECONOMIC CHALLENGES STIMULATING
STRATEGIC CHOICES TOWARDS EUROPE OF
KNOWLEDGE

V. Uzvārds
Vija Vagale
Ieva
Boļakova
Svetlana Ignatjeva
Nellija Bogdanova
Ieva Boļakova
Nellija Bogdanova
Nellija Bogdanova
Nellija Bogdanova,
Svetlana Ignatjeva,
Ieva Boļakova
Svetlana Ignatjeva

11th
International
JTEFS/BBCC
conference
„Educational environment:seeking sustainable solutions”

03.06.2013.-07.06.13,
Sankt-Peterburg

Svetlana Ignatjeva

8th International Conference “PERSON. COLOR.
NATURE.
MUSIC”,
Rothko
and
Abstract
Expressionism
The 8th International Scientific Conference
PROBLEMS IN MUSIC PEDGOGY 2013
The International Conference of New Horizons in
Education 2013 (INTE‐2013)

May
8-12,
Daugavpils

2013,

Svetlana Ignatjeva

26 – 28 September, 2013,
Daugavpils
June 25-27,2013, Rome,
Italy

Svetlana Ignatjeva
Svetlana Ignatjeva

2012./2013. st.g.
Nosaukums
Assessment of
Polycentric Level of
Cities and Regions in
Latvia by Using
Morphological Method

Metaphoric approach of
development of tasks for
Corel Draw.

Publikācijas
autori

Izdevējs, izdošanas vieta, lpp.
skaits

Svetlana
Ignatjeva

26 11th International Scientific
Conference POLITICAL AND
ECONOMIC CHALLENGES
STIMULATING STRATEGIC
CHOICES TOWARDS EUROPE
OF KNOWLEDGE, April
2013,Kaunas

2013

The 5th Intercultural Arts Education
Conference: Design Learning, ,
Helsinki, Finnland

the 10th11th of
May 2012

Nellija
Bogdanova

Gads

132

Agrīnā vecuma jauniešu
integratīvā sadarbība
profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs

Svetlana
Ignatjeva

Starptautiskā zinātniskā konference
International Scientific Conference
SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA,
IZGLĪTĪBASOCIETY,
INTEGRATION, EDUCATION,
Rēzeknes Augstskola

2012.g.25.26.maijs

Latvijas reģionu
konkurētspējas
ekonomiski statistiskā
analīze

Svetlana
Ignatjeva

7th International Scientific
Conference SOCIAL SCIENCES
FOR REGIONAL
DEVELOPMENT 2012: IMPACT
OF THE FINANCIAL CAPITAL
ON THE REGIONS ECONOMIC
COMPETITIVENESS, Daugavpils

November
8-11, 2012

Construction and the
Analysis of the Models
of Mass Appraisal of
Residential Real Estate
in Riga and Daugavpils.

Svetlana
Ignatjeva

the 20th international scientific
conference on economic policy,
Varska (Igaunija)

2012.gada
28.30.jūnijā

Construction and
Analysis of Econometric
Models for the
Estimation of the
Commercial Value of
Objects of Residential
Real Estate in Latvia.

Svetlana
Ignatjeva

European Business Research
Conference DAIGS, Itālija (Roma)

2012.gada
27.28.augustā

2011./2012. st.g.
Bogdanova N. (2012). Using of metaphors and idioms in teaching/learning of software.
International Journal of Arts and Science. International Conference for Academic Disciplines.
April 1-5, 2012. Vienna, Austria.
Bogdanova N. (2012). Metaphoric approach of development of tasks for Corel Draw. The 5th
Intercultural Arts Education Conference: Design Learning on the 10th-11th of May 2012.
Helsinki, Finnland.
Bogdanova N., I.Boļakova, S.Ignatjeva, Twenty-Seventh Annual ACM/IEEE Symposium on
Logic In Computer Science (LICS 2012). June 25–28, 2012, Dubrovnik, Croatia.
Vagale V. Learner Model’s Utilization in the e-Learning Environments. DB&IS 2012
Databases and Information Systems. Lietuva Viļņa, 2012. gada 8.-11. Jūlijs
Vagale V. E-learning System Individualization for Intellectual Ability Measurement.BIR
2011 Perspectives in Business Informatics Research. Latvija Rīga, 2011. gada 6.-8. Oktobris
Ignatjeva S. Agrīnā vecuma jauniešu integratīvā sadarbība profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs, Starptautiskā zinātniskā konference International Scientific Conference
SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBASOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION
Rēzeknes Augstskola, 2012.g.25.-26.maijs
2010./2011. st.g.
Vagale V. Riga, Latvia, October 6-8, 2011: Riga Technical University. E-learning System
Individualization for Intellectual Ability Measurement. 10th International Conference, BIR
133

2011, Associated Workshops and Doctoral Consortium.
Vagale V. Daugavpils Universitāte, 2011. gada 13.-15. aprīlis. Personalization opportunities
in the MOODLE system. Abstracts of the 53rd International Scientific Conference of
Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule",
Latvija 2011. 224 lpp., ISBN 978-9984-14-522-8.
A.Vagalis Uzstāšanās ar referātu Daugavpils Universitātes 53. zinātniskaja konferencē 2011.
gada 13.-15. aprīlis, Daugavpils. "Mehatronika - vakar, šodien un rīt".
A.Vagalis Uzstāšanās ar referātu Daugavpils Universitātes 52. zinātniskaja konferencē 2010.
gada 14.-16. aprīlis, Daugavpils. "Application of open solution in education".
I.Akopova and S.Ignatjeva „The impact of migratory experience on social attitudes of migrant
workers: Four-component methodology”, International Conference for Academic Disciplines,
June 21, 2011, Anglo-American University Prague,21 June
Bogdanova N. Daugavpils Universitātes 53. zinātniskaja konference, 2011. gada 13.-15.
aprīlis, Daugavpils.
2009./2010. st.g.
Vagale V. (2010) Automating processing of Moodle tests results. 52nd International Scientific
conference of Daugavpils University, Latvia, April 14.-16., 2010.
V.Vagale. (2009) Utilization of CMS in educational system in Latvia. Scientific articles of
VI-th International Conference, PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC, Latvia, Daugavpils
University, Daugavpils, Latvia, May 5-10, 262-269. 2009. ISBN – 978-9984-14-434-4
Dz. Iliško, I. Mičule, S. Ignatjeva. 8.starptautiskā konference “Sustainable Development.
Culture. Education: BBCC Mission – Reorientation of Teacher Education and Research in
Education for Sustainable Development” “A case study of teachers’ research experience with
primary school children in Latvia” France, Paris, 2010
Bogdanova, N. (2010). “Esherization” Problem in context of intersubject integration.
Daugulis P. (red.) 11. Starptautiskā zinātniskā konference „Matemātikas mācīšana: vēsture un
perspektīvas” 2010.gada 6.-7. Maijā. Daugavpils. Latvija. Tēzes. = 11th International
Conference „Teaching mathematics: retrospective and perspectives”. Daugavpils University,
Latvia. May 6 - 7, 2010. Daugavpils, Latvia. Abstracts. (pp. 10). Daugavpils: Daugavpils
University Academic Press „Saule”.
Bogdanova, N. (2010). Hīša pārveidojumi periodisko rakstu izveidei. Daugavpils
Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd
International Scientific Conference of Daugavpils University. ISBN 978-9984-14-482-5.
Retrieved May 10, 2010, from http://www.dukonference.lv/files/Tezes.pdf
Bogdanova, N. & Senkova, N. (2010). Grupu teorijas pielietojums periodiskājos rakstos.
Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the
52nd International Scientific Conference of Daugavpils University. ISBN 978-9984-14-4825. Retrieved May 10, 2010, from http://www.dukonference.lv/files/Tezes.pdf
2009.gads
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Bogdanova N. 6th International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC.
Daugavpils, 2009, May. Usage of the effect Blend in Corel Draw..
Bogdanova N. ATEE Spring University Klaipeda 2009, May. Information Technologies for
Study Cource Development.
Drozdovs P. 6th International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC.
Daugavpils, 2009, May. Usage of case instruments in designing multimedija projects.
Vagalis A. 6th International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC.
Daugavpils, 2009, May. Utilization of CMS in Educational system in Latvia.
2008.gads
Drozdovs P. Information & communication technology in natural science education –
2008. Intersubject communications in 3D modelling. International Scientific Practical
Conference. 2008. Šauliai, Lithuania.
Ignatjeva S. 6th International Conference Sustainable Development, Culture and
Education ‘Collaboration on Education for Sustainable Development,’ Eskisehir, Turkey,
2008, 4-7 June, Towards a multiculturally competent teacher in building a sustainable world.
Ignatjeva S. Sharing Responsibilities and Networking through the School Process
(SRNSP), Seviļjā, Spānijā no 08.09.2008 - 11.09.2008, Doing research with children: the
experience of doing research in the primary schools in Latvia.
Puzinkevich E. Comparative Analysis of Inventory Control Models. In: Additional Issue of
Extended Abstracts of the 8th International Conference “RELIABILITY and Statistics in
Transportation and Communication” (RelStat'08), October 15-18, 2008, Riga, Latvia, p. 4344.
Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas
2013./2014. st.g.
Veids

Zin.
EBSCO

publ.

Nosaukums

Sociālo
zinību
skolotāju
mācīšanas stratēģiju izvēle

Publikācijas
autori

Izdevējs, izdošanas
vieta, lpp. skaits

Andris Kupšāns,
Svatlana
Ignatjeva

The Humanities and Social
Science,
2014/22,
RTU
Izdevniecība, ISSN 14079291, Pages 36-41

2014

2014

2014

Zin.
publ.
THOMSON,
REUTERS,
WEB
OF
SCIENCE

Autonomous
English
acquisition in blended e-studies
for adults for sustainable
development:
quantitative
research

Ināra
Bojāre,
Svetlana
Ignatjeva

Rural
Environment.
Education.
Personality.
(REEP),Proeedings of the 7th
International
Scientific
Conference, No.7 ISSN 2255808X,Jelgava, Pages 42-49

Zin.
EBSCO

The analysis of the results
obtained in the second stage of
the pilot study on issues of
developing music teachers'
harmonic hearing

Galina
Zavadska,
Svetlana
Ignatjeva

Problems
in
Music
Pedagogy,2014,Volume
13(1),Daugavpils University,
Issue 1/2,ISSN 1691-2721,
Pages 33-53

publ.

Gads
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Zin.
EBSCO

publ.

Konferences
tēzes

Konferences
tēzes

Latgale inhabitants' satisfaction
with the quality of social
environment micro and macro
factors "family", "job" and
"state" and its impact on their
feeling of happiness
THE ANALYSIS OF THE
RESULTS
OF
MUSIC
TEACHERS
QUESTIONNAIRE SURVEY
ON
ISSUES
OF
THE
DEVELOPMENT
OF
HARMONIC
HEARING
OBTAINED IN THE SECOND
STAGE OF THE PILOT
STUDY

Holistic approach as viewed by
basic school teachers in Latvia

Konferences
tēzes

The Usage of Information and
Communication Technologies
in Schools of Latvia

Zin.
EBSCO

Professional higher education in
the region of Latgale: the view
of students, university lecturers
and employers

publ.

Zin.
publ.
SCOPUS

Justification of user profiles
based on the mental models'
competency

Ēriks Kalvāns,
Svetlana
Ignatjeva

Žurnāls
“Reģionālais
Ziņojums”
, PĒTĪJUMU
MATERIĀLI,Nr. 9, ISSN
1691-6115,Pages 49-62

2013

Galina
ZAVADSKA &
Svetlana
IGNATJEVA

The
8th
International
Scientific
Conference
PROBLEMS IN MUSIC
PEDGOGY 2013 26 – 28
September, 2013,Daugavpils,
Abstract , ISBN 978-9984-14637-9

2013

Jelena
Badjanova,
Svetlana
Ignatjeva

11th
International
JTEFS/BBCC
conference
„Educational
environment:seeking
sustainable
solutions”
03.06.2013.-07.06.13, SanktPeterburg,
Abstract,
ISBN:978-5-9227-0425-0

2013

Sergejs
Zembkovskis,
Dzintra Ilisko,
Svetlana
Ignatjeva,

11th
International
JTEFS/BBCC
conference
„Educational
environment:seeking
sustainable
solutions”
03.06.2013.-07.06.13, SanktPeterburg,
Abstract,
ISBN:978-5-9227-0425-0

2013

Daina Znotina,
Svetlana
Ignatjeva

Journal
of
Internationak
Scientific
Publications:
Economy
&
Business,
Volume 7, Part 3, ISSN:
1313–2555, pp. 325-341

2013

Bolakova,
I.,
Ignatjeva,
S.,
Bogdanova, N.

Lecture Notes in Computer
Science (including subseries
Lecture Notes in Artificial
Intelligence and Lecture Notes
in
Bioinformatics)
7946
LNCS , pp. 839-842

2013

2012./2013. st.g.
Veids

Nosaukums

Publikācijas
autori

Izdevējs, izdošanas
vieta, lpp. skaits

Gads

Zinātniska
publikācija
citā
starptautiskā
izdevumā

Почему новые технологии
с трудом внедряются в
практику?

Ignatjeva. S.,
Boronenko.
V.

Innowacyjnosc i
przedsiębiorczość w
warunkach kryzysu,
Lublin, 155-160 lpp,
ISBN 978-83-7702-

2013

136

661-8
Zinātniska
publikācija
citā
starptautiskā
izdevumā

Assessment of Polycentric
Level of Cities and Regions
in Latvia by Using
Morphological Method

Inese Haite,
Svetlana
Ignatjeva

11th International
Scientific Conference
POLITICAL AND
ECONOMIC
CHALLENGES
STIMULATING
STRATEGIC
CHOICES TOWARDS
EUROPE OF
KNOWLEDGE, 26
April 2013

2013

Zinātniska
publikācija
citā
starptautiskā
izdevumā

Latvijas music teachers
survey on the assessment
criteria of mastering
improvisation

Jevgenijs
Ustinskovs,
Svetlana
Ignatjeva

International
Conference on New
Horizons in
Education,Proceedings
Book, volume 1/3
ISSN: 2146-7358
Rome/ Italy, June, 2527,2013, pp. 1830-1846

2013

Zinātniska
publikācija
citā
starptautiskā
izdevumā

Latvija regionu
konkurētspējas ekonomiski
statiska analīze

Edgars
Racko,
Viktors
Voronovs,
Svetlana
Ignatjeva

Starptautiskā zinātniskā
konference “Sociālās
zinātnes reģionālajai
attīstībai 2012: Finanšu
kapitāla ietekme uz
reģiona ekonomisko
konkurētspēju” III daļa.
Ekonomikas
aktualitātes, 2013.g.
ISBN 978-9984-14640-9

2013

Zinātniska
Estimating the level of
publikācija polycentricity of Latvia and
citā
planning regions within the
starptautiskā context of the morphological
izdevumā
perspective

I. Haite, S.
Ignatjeva

European Integration
Studies No. 7 ISSN
1822-8402, pp. 82-90

2013

Zinātniska
publikācija
citā
starptautiskā
izdevumā

Supply and demand of
competences for highly
qualified labour in latgale
region

Daina
Znotina,
Svetlana
Ignatjeva

Journal of Internationak
Scientific Publications:
Economy & Business,
Volume 7, Part 3,
ISSN: 1313–2555, pp.
305-341

2013

Zin. publ.
citā
starptautiskā
datu bāzē

The Relationship between
Woking Capital
Management and
Profitability: a Latvian Case

Iluta
Arbidane and
Svetlana
Ignatjeva

Global Review of
Accounting and
Finance Vol. 4. No 1.
March 2013.Pp.148158 ISSN Print:18381413,ISSN:1838-5915

2013

137

Zinātniska
DIE KONSTRUKTION
publikācija
UND DIE ANALYSE DIE
citā
MODELLE DER
starptautiskā MASSENEINSCHÄTZUNG
izdevumā
VON WOHNIMMOBILIEN
IN RIGA UND
DAUGAVPILS

Oksana
Ruzha,
Svetlana
Ignatjeva

"SCIENTIFIC
CONFERENCES ON
ECONOMIC POLICY
Discussions on
Estonian Economic
Policy: Current
problems in the EU
Member States,ISSN
2228-1878, Pages 380384"

2013

Zinātniska
publikācija
citā
starptautiskā
izdevumā

Polycentric Development in
Latvia

Ignatjeva. S.,
Haite. I.

Intensity International
Journal of applied
social science Research
Volume: 02 June, 2013
ISSN: 2319-8516

2013

Zin. publ.
EBSCO

Construction and the
Analysis of the Models of
Mass Apraisal of Residential
Real Estate in Riga and
Daugavpils

Ignatjeva, S.,
Ruža, O

Discussions on
Estonian Economic
Policy. Tallin (Estonia):
BWV Mattimar. ISSN
1736-5600, ISBN 9783-8305-3096-1, ISBN
978-9985-844-34-2
(CD).

2012

Zinātniska
The Relationship between
publikācija
Working Capital
citā
Management and
starptautiskā Profitability:A Latvian Case,
izdevumā
European Business Research
Conference Proceedings

Ignatjeva, S.,
Arbidane, I.

Social Science
Research Network
10.lpp.

2012

Zinātniska Construction and Analysis of
publikācija Econometric Models for the
citā
Estimation of the
starptautiskā Commercial Value of Object
izdevumā
of Residential Real Eastate
in Latvia
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mapē
"Praktikumam"
uzdevumi
un
sagataves
praktikumam
OOP_1_Ievads_LV.doc
Ievads OOP

-

Objektorientētā
programmēšana

OOP_2_5_Klases_LV.doc
- Objektorientētā
Klašu
projektēšana, programmēšana I,
Mantošana, OOP valodā C#
II

IT

http://lapas.dau.lv Olga
/ole/oop.html
Perevalo
va

MB

OOP6_Projekte6anas_paraugi.
doc - Projektēšanas šabloni
uzd_OOP1_Ievads.doc
uzdevumi

-
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uzd_OOP2_Klases.doc
uzdevumi

-

cpp1_lv.doc - Valodas C/C++ Programmēšanas
pamati (programmas struktūra, valoda C++ I, II
datu
tipi,
funkcijas
un Programmēšanas
operācijas, operatori)
pamati I, II
cpp2_lv.doc - Rādītāji, masīvi,
simbolu virknes
cpp3_lv.doc
moduļi

-

DB

http://lapas.dau.lv Olga
/ole/c.html
Perevalo
va

IT

Funkcijas,

cpp4_lv.doc - Struktūras, faili
cpp5_lv.doc -Objektorientētās
programmēšanas pamati
cpp1_uzd_lv.doc
C/C++ pamati

-

Valodas

Programmēšanas
valoda C++ I, II

cpp2_uzd_lv.doc - Rādītāji, Programmēšanas
masīvi, simbolu virknes
pamati I, II

DB

http://lapas.dau.lv Olga
/ole/c.html
Perevalo
va

IT

cpp3_uzd_lv.doc - Funkcijas,
moduļi
cpp4_uzd_lv.doc - Struktūras,
faili
cpp5_uzd_lv.doc
Objektorientētās
programmēšanas pamati

-

Uzdevumi_Praksei.doc
Uzdevumi praktikumam

-

Html1.ppt

Mājas lapu izveide

IT

http://edu.csd.du.l Vilnis
v (pieejams tikai Vanaģeli
no DU iekšējā s
tīkla)

Web1.ppt

Tīmekļa
tehnoloģijas

IT

http://edu.csd.du.l Vilnis
v
Vanaģeli
s

TM1_1.ppt

Tīmekļa
tehnoloģijas I

DB

http://edu.csd.du.l Vilnis
v
Vanaģeli
s

Informācijas
aizsardzība

DM

http://edu.csd.du.l Vilnis
v
Vanaģeli
s

Html2.ppt
Html3.ppt

TM1_2.ppt
TM1_3.ppt
Security_1.ppt
Security_2.ppt
Security_3.ppt
Security_4.ppt
Security_5.ppt
Security_6.ppt
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Kdo_1.ppt

DB

Kdo_2.ppt

Kolektīvā
darba
organizācija

http://edu.csd.du.l Vilnis
v
Vanaģeli
s

00_literatuura.docx

Datu bāzes I, II

DB,
IT

http://lapas.du.lv/
vvagale

00_U3_Select.docx

Viktors
Kugeļevi
čs

00_U4_Parsk.docx
00_Uzd2_Kontr.docx
01_Oracle_klients_1.pptx
01_Oracle_riki_1.pptx
1_VPN.pptx
2_Arhitekt_MS.pptx
2_Arhitekt_Oracle.pptx
2_DBPS.pptx
3_DDL-1.docx
3_Relac.docx
3_Table.pptx
3_Type.pptx
4_Constraint.pptx
4_HR.vsd
4_OE.vsd
4_SH.vsd
50_Jaut_II_2011.docx
50_U5.docx
51_Normal.pptx
51_Normal.xlsx
52_ProcMS_1.pptx
52_ProcOra.docx
52_TransActSQL.pptx
52_TrigerisMS.pptx
52_TrigerrOra.docx
52_Valodas.pptx
53_Index.pptx
54_Transakc_1.pptx
54_Transakcijas.docx
55_ADONet_2.pptx
5_ApaksVaic_1.pptx
5_Fun_Oracle.docx
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5_Operac.pptx
5_RelacOperac_2.pptx
5_Report_1.pptx
5_Savien_4.pptx
5_Select_3.pptx
5_Select_papild.docx
5_Union_4.pptx
6_DML_1.pptx
6_SQLHistory.docx
6_View.docx
VPN_XP.doc
100_Jautajumi_2011.docx

Lielas datu bāzes

DM

http://lapas.du.lv/
vvagale

Viktors
Kugeļevi
čs

Datu
stratēģiskās
tehnoloģijas

DM

http://lapas.du.lv/
vvagale

Viktors
Kugeļevi
čs

101_Arhitekt_1.pptx
101_DB_Izveid_1.pptx
101_DB_Parametri.pptx
101_Datu_Strukt_1.pptx
101_Eksemplar_1.pptx
101_InitOra.docx
101_Install_1.pptx
101_Programmatura.pptx
102_Cube_Ora.pptx
103_XML.pptx
107_Trigger.docx
108_View.docx
110_Dalitas_DB_1.pptx
111_Pump_1.pptx
111_datapump.pdf
19_TableTemp.docx
20_Grant.docx
22_Cursor.docx
23_NativeSQL.docx
24_object.docx
27_Index.docx
29_Explain_plan.ppt
150_Jautajumi_11.doc
151_Ievads_.pptx

bāzu

153

152_MatView2.pptx
153_MatView_Papild.docx
154_Replikacija.pptx
160_Cube_Ora2.pptx
160_OLAP1.pptx
165_Datu_noliktava.pptx
00_.pptx
01_KIS.pptx

Bizness
procesu
pārvaldības
sistēmas

DB

http://lapas.du.lv/
vvagale

Viktors
Kugeļevi
čs

NET applikaciju
izstrāde

DB

http://lapas.du.lv/
vvagale

Viktors
Kugeļevi
čs

Timekļi

DB

http://lapas.du.lv/
vvagale

Viktors
Kugeļevi
čs

02_CRM.pptx
3_KIS.pptx
4_Accapta.pptx
4_Gram.pptx
00_Jautajumi_2010.docx
01_Uzd1_Prog.docx
01_WPF.pptx
02_Login.docx
03_Salikums.docx
03_XAML.pptx
04_Klase.doc
05_Interfeiss.doc
05_Resursi.pptx
06_Delegats.doc
06_Figuras_1.pptx
06_Notikumi.doc
08_XML_Piemers_2.docx
10_ComboBox.docx
14_TreeView.pptx
21_DataGridView.docx
21_DataGridViewSave.docx
21_DataGridView_Uzd.docx
501_Generic.pptx
502_XML.pptx
Lesson.xbap (vietne)
151_HTML_HTTP.pptx
152_Ruby_1.pptx
153_Joomla_3.pptx
154

154_Ruby_on_Rails_4.pptx
01_UML.pptx

UML

DB

http://lapas.du.lv/
vvagale

Viktors
Kugeļevi
čs

Web
programmēšana
.NET vidē

IT

http://lapas.du.lv/
vvagale

Viktors
Kugeļevi
čs

Projektu vadīšana

DB,
IT

http://lapas.du.lv/
vvagale

Viktors
Kugeļevi
čs

NET Tehnoloģijas

DM

http://lapas.du.lv/
vvagale

Viktors
Kugeļevi
čs

05_DataGrid.vsd
05_Klasu_diagramma.pptx
05_ProgStruct.vsd
05_Tuple.vsd
06_Kooperacija.pptx
07_Sec_iba.pptx
100_AspSiteC.rar (vietne)
100_Jautajumi_2010_a.docx
101_ASP_NET_3.pptx
102_HTMP_HTTP.pptx
102_XHTML_2.pptx
103_Lappuse_4.pptx
104_Stavoklis_2.pptx
105_Servera_elementi2.pptx
106_IIS.pptx
107_Starp_lpp.pptx
108_Binding1.pptx
109_GridView4.pptx
110_Lietojums4.pptx
111_Kesh.pptx
503_CSS.pptx
504_DOM.pptx
505_Javascript.pptx
506_AJAX.pptx
00_Jautajumi.docx
01-Projekts.pptx
01-SADT.pptx
02-BPWin.pptx
03-DFD.pptx
04-Dziv_cikl.pptx
04_IDF3.pptx
10_Krit_Cels.pptx
22_Binding_1.pptx
22_Resursi_1.pptx
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22_WPF_1.pptx
50_NetTehn_Jaut_2010.doc
51_Pieejas.pptx
52_Salikums_5.pptx
52_Salikumu_Piemeri.docx
53_Lokalizacija.pptx
53_Resursi.pptx
54_Reflection.pptx
59_RegEx.pptx
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5. PIELIKUMS. PRAKSES NOLIKUMS
PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
“INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS”
PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES NOLIKUMS
Apstiprināts 2. lasījumā Studiju padomes sēdē

Grozījumi apstiprināti Studiju padomes sēdē

2007. gada 2. oktobrī

2012.gada ___.janvārī

PROTOKOLS NR. 14

PROTOKOLS NR. _____

Profesionālās kvalifikācijas praksi Daugavpils Universitāte (DU) organizē saskaņā ar
„Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” (LR Ministru
Kabineta noteikumi Nr. 481, 20.11.2001.).
Profesionālās kvalifikācijas prakse ir profesionālo studiju programmas „Informācijas
tehnoloģijas” obligāta sastāvdaļa.
1. Profesionālās kvalifikācijas prakses mērķis
Pilnveidot studentu teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģijās, kā arī dot iespēju apgūt
un nostiprināt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas programmēšanas inženiera profesijā.
2. Profesionālās kvalifikācijas prakses uzdevumi
2.1. Iepazīties ar programmnodrošinājuma izstrādes metodoloģiju un tehnoloģiju, kuru
izmanto konkrētajā uzņēmumā.
2.2. Iepazīties un apgūt programmnodrošinājumu, kuru izmanto konkrētā uzņēmumā, risinot
konkrētus uzdevumus.
2.3. Piedalīties uzņēmuma konkrēta projekta izstrādes dažādās stadijās.
2.4. Iepazīties ar komandas darba organizāciju, izstrādājot projektu.
2.5. Iegūt praktiskas darba iemaņas un pieredzi, izstrādājot programmprojektu reālos
apstākļos.
2.6. Iepazīties ar tehniskās dokumentācijas sastādīšanu un noformēšanu.
3. Profesionālās kvalifikācijas prakses modelis
Pilna laika studijas – 3. un 4. studiju gada studentiem paredzēta profesionālās kvalifikācijas
prakse 26 KP apjomā, no kuriem
3. studiju gadā (6. semestrī) – 13 nedēļas (13KP),
4. studiju gadā (7. semestrī)- 13 nedēļas (13KP).
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Nepilna laika studijas - 4. un 5. studiju gada studentiem paredzēta profesionālās kvalifikācijas
prakse 26 KP apjomā, no kuriem
4. studiju gadā (8.semestrī) – 13 nedēļas (13 KP),
5. studiju gadā (9.semestrī) – 13 nedēļas (13 KP).
4. Profesionālās kvalifikācijas prakses organizācija
4.1. Profesionālās kvalifikācijas prakses norise paredzēta iestādēs/uzņēmumos, ar kurām tiek
noslēgti prakses līgumi. Iestādēm/uzņēmumiem jāatbilst šādām prasībām:
4.1.1. Profesionālā darbība programmnodrošinājuma izstrādes jomā ne mazāk par 5 gadiem.
4.1.2. Jābūt ISO sertifikātam vai sertifikātiem, kas apliecina atbilstošo tehnoloģisko prasmju
līmeni.
4.1.3. Jābūt darba vietām aprīkotām ar atbilstošo tehnisko un programmatūras nodrošinājumu.
4.1.4. Jābūt profesionāliem darbiniekiem ar augstāko izglītību un darba stāžu ne mazāku kā 3
gadi.
4.2. Programmas “Informācijas tehnoloģijas” direktora pienākumi, organizējot praksi:
4.2.1. Izvirza profesionālās kvalifikācijas prakses vadītāju no DU DMF Informātikas katedras
docētāju puses;
4.2.2. Izvirza kandidatūras prakses atskaišu aizstāvēšanas komisijas izveidošanai 3 cilvēku
sastāvā;
4.2.3. Prakses vadītāju un komisijas sastāvu apstiprina Informātikas katedras sēdē.
4.3. Atbildīgā persona par profesionālās kvalifikācijas praksi no DU puses ir prakses vadītājs,
kas:
4.3.1. Izvērtē prakses vietas atbilstību un koordinē studentu sadali pa prakses vietām;
4.3.2. Organizē profesionālās kvalifikācijas prakses ievada semināru;
4.3.3. Nodrošina nepieciešamās konsultācijas par prakses norisi;
4.3.4. Organizē profesionālās kvalifikācijas prakses atskaišu aizstāvēšanu un vērtēšanu.
4.4. Prakses vadītājam no DU puses darba samaksu aprēķina pēc nostrādāto stundu skaita,
kuras ieskaita docētāja darba slodzē.
Stundu skaitu nosaka pēc šādiem kritērijiem:
Profesionālās kvalifikācijas prakses ievada seminārs 1 h
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Konsultācijas prakses norises laikā 2 h nedēļā
Prakses atskaites dokumentu pārbaude 1 h vienam studentam
4.5. Profesionālās kvalifikācijas prakses vietā studējošajam nosaka prakses vadītāju no
prakses vietas puses bez DU finansējuma, kura pienākumi ir:
4.5.1. Nodrošināt prakses norisi atbilstoši studējošā prakses uzdevumiem un radīt
nepieciešamos darba apstākļus;
4.5.2. Prakses noslēgumā sniegt studējošam rakstisku prakses novērtējumu.
5. Profesionālās kvalifikācijas prakses atskaite
5.1. Divu nedēļu laikā pēc profesionālās kvalifikācijas prakses beigām studējošie iesniedz
profesionālās kvalifikācijas prakses atskaiti profesionālās kvalifikācijas prakses vadītājam no
DU puses.
5.2. Profesionālās kvalifikācijas prakses atskaitē jāiekļauj:
5.2.1. Profesionālās kvalifikācijas prakses dienasgrāmata;
5.2.2. Profesionālās kvalifikācijas prakses vadītāja no prakses vietas puses parakstīts studējošā
prakses novērtējums, kuru apliecina ar prakses vietas zīmogu.
6. Profesionālās kvalifikācijas prakses aizstāvēšana un vērtēšana
6.1. Profesionālās kvalifikācijas prakses vadītājs no DU puses nosaka profesionālās
kvalifikācijas prakses rezultātu prezentāciju konferences datumu, iepriekš to saskaņojot ar
Informātikas katedras vadītāju.
6.2. Noslēgumā konferences laikā studējošais ziņo par darbu, kuru viņš veica profesionālās
kvalifikācijas prakses laikā, par darbības analīzi un tās rezultātiem (līdz 10 minūtēm). Pēc
ziņojuma atbild uz jautājumiem.
6.3. Komisija, pamatojoties uz studējošā profesionālās kvalifikācijas prakses novērtējumu no
prakses vietas un atskaites publisko aizstāvēšanu, novērtē praksi pēc 10 ballu sistēmas.
6.4. Prakses vērtēšanas komisijas locekļu darba samaksu aprēķina pēc nostrādāto stundu
skaita, kuras ieskaita docētāju darba slodzē. Stundu skaitu nosaka pēc šādiem kritērijiem:
Darbs prakses vērtēšanas komisijā 0,5 h vienam studentam.
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6. PIELIKUMS. LĪGUMA PARAUGS PAR STUDĒJOŠO
PRAKSI
LĪGUMS PAR STUDENTA PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRAKSI
1.1.1.1.1.1 Daugavpilī

.

.gada

(līguma noslēgšanas vieta lokatīvā)

(datums)

Daugavpils Universitāte, tās Studiju prorektores Irēnas Kaminskas personā, kas darbojas saskaņā ar DU
rektora 2011. gada 28. februāra rīkojumu Nr. 5 -4/71, turpmāk tekstā - Universitāte,
SIA "Opt"

Helmuta Hohlova

, tās vadītāja

(prakses iestāde)

(vārds, uzvārds)

Statūtiem

kas darbojas, pamatojoties uz

Oļgerts Ozols

personā,

, personas kods:

, turpmāk tekstā - Prakses devējs, un

131288-10228

dzīvojošs

(praktikanta vārds, uzvārds)

Daugavpilī,
(praktikanta adrese)

Sporta ielā 6 - 404

, turpmāk tekstā Praktikants, visi kopā

turpmāk saukti par Pusēm, vai katrs atsevišķi - par Pusi, bez spaidiem, viltus un maldības noslēdza sekojoša
satura bezatlīdzības līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

1. Līguma priekšmets
Ar šo Līgumu Universitāte nosūta, bet Prakses devējs pieņem un saskaņā ar šī Līguma noteikumiem nodrošina
prakses vietu profesionālās bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas", klasifikācijas kods
42481, 4. studiju gada Praktikantam
SIA "Opt" Daugavpils filiāle, Daugavpils, Astronautu 3-19
(prakses vietas nosaukums, adrese)

no
no

2011
2012

.gada
.gada

19. septembra
6. februāra

līdz
līdz

2011
2012

.gada
.gada

16. decembrim
27. aprīlim

un

Profesionālās kvalifikācijas prakses mērķis: pilnveidot studentu teorētiskās zināšanas informācijas
tehnoloģijās, kā arī dot iespēju apgūt un nostiprināt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas programm ēšanas
inženiera profesijā.
Profesionālās kvalifikācijas prakses uzdevumi: iepazīties ar programmnodrošinājuma izstrādes metodoloģiju
un tehnoloģiju, kuru izmanto konkrētajā uzņēmumā, iepazīties un apgūt programmnodrošinājumu, kuru
izmanto konkrētā uzņēmumā, risinot konkrētus uzdevumus, piedalīties uzņēmuma konkrēta projekta izstr ādes
dažādās stadijās, iepazīties ar komandas darba organizāciju, izstrādājot projektu, iegūt praktiskas darba
iemaņas un pieredzi, izstrādājot programmprojektu reālos apstākļos, iepazīties ar tehniskās dokument ācijas
sastādīšanu un noformēšanu.

2. Universitātes tiesības un pienākumi
2.1. Nodrošināt Praktikantu ar nepieciešamajiem metodiskajiem norādījumiem prakses programmas izpildei.
2.2. No savas puses norīkot Praktikantam prakses vadītāju.
2.3. Iepriekš saskaņojot ar Prakses devēju, Universitātes prakses vadītājam ir tiesības pārbaudīt Praktikanta
prakses programmas izpildi prakses vietā.
2.4. Pieņemt no Praktikanta tikai tādu prakses atskaiti, kas ir saskaņota ar Prakses devēju.

3. Prakses iestādes tiesības un pienākumi
3.1. Bez atlīdzības, savu iespēju robežās, nodrošināt Praktikantam prakses vietu šī Līguma darbības laikā.
3.2. Savu iespēju robežās nodrošināt Praktikantam prakses iespējas, atbilstoši starp Universitāti un Prakses
devēju saskaņotai prakses programmai.
3.3. No savas puses norīkot Praktikantam prakses vadītāju.
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3.4. Iepazīstināt Praktikantu ar Praks es devēja Darba kartības un citiem noteikumiem.
3.5. Sniegt Praktikantam informāciju, kas nepieciešama prakses programmas izpildei, izņemot tādu, kas,
saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem vai Prakses devēja iekšējiem noteikumiem, ir
uzskatāma par konfidenciālu.
3.6. Prakses atskaitē norādīt iemeslus, ja prakses laikā nav iespējams izpildīt kādus no prakses programm as
uzdevumiem.
3.7. Paziņot Universitātei, ja Praktikants neievēro prakses programmu, Prakses devēja Darba kārtības
noteikumus vai Prakses devēja noteiktās prasības.
3.8. Sastādīt un iesniegt Universitātei atsauksmi par Praktikanta prakses programmas izpildi.
3.9. Prakses devējam prakses laikā, kā arī pēc prakses beigām nav pienākums slēgt ar Praktikantu darba
līgumu.

4. Praktikanta tiesības un pienākumi
4.1. Praktikantam ir pienākums izpildīt prakses programmā norādītos uzdevumus, ievērot prakses vadītāja
norādījumus un prasības, saudzīgi apieties ar Prakses devēja inventāru, kā arī ievērot Prakses devēja
iekšējos kārtības noteikumus.
4.2. Par neierašanos prakses vietā un iemesliem nekavējoties paziņot Prakses devējam un Universitātei.
4.3. Praktikanta pienākums ir saskaņot ar Prakses devēju prakses atskaiti.
4.4. Pēc prakses beigām Praktikantam ir jāiesniedz Universitātei atskaiti par prakses laiku.
4.5. Par prakses laikā paveikto darbu Praktikants nesaņem nekādu atlīdzību.

5. Pušu atbildība un strīdu risināšana
5.1. Puses ir materiāli atbildīgi par savu Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī par
zaudējumu radīšanu Pusei vai Praktikantam saskaņ ā ar LR likumdošanas aktiem.
5.2. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu ietekme s
rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un par kuru rašanos t ā nenes
atbildību, t.i. stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, kā arī Pusēm
saistoši normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Pusēm nav iespējas izpildīt šajā Līgumā paredzētās sais tības.
5.3. Visus strīdus un nesaskaņas šī Līguma sakarā Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja
vienošanās netiek panākta, strīds risināms LR tiesā pēc piekritības.

6. Līguma spēkā esamība un izbeigšanas kārtība
6.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
6.2. Līguma laušana iespējama sekojošos gadījumos:
6.2.1. Pusēm rakstveidā par to vienojoties;
6.2.2. Prakses devējam ir tiesības lauzt Līgumu vienpusēji, paziņojot par to Universitātei un Praktikantam
rakstveidā, ja Praktikants nepilda vai pilda nepienācīgi ar šo Līgumu uzņemtās saistības.
6.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā spēkā paliek Līguma 7.1. punkts.

7. Citi noteikumi
7.1. Praktikants un Universitāte apņemas neizpaust trešajām personām tehnisko, komerciālo vai jebkāda cita
rakstura informāciju par Prakses devēja darbību, kas k ļuvusi tam pieejama prakses izpildes gaitā, izņemot
LR tiesību aktos paredzētos gadījumus. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas
Līguma darbības termiņš.
7.2. Visas turpmākās Pušu vienošanās, grozījumi un papildinājumi ir veicami rakstveidā un stājas spēkā pēc to
abpusējas parakstīšanas. Visas vienošanās, pielikumi un grozījumi, kas skar šo Līgumu, kļūst par tā
neatņemamu sastāvdaļu.
7.3. Līgums sastādīts uz divām lapām, trīs vienādos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam kat rai
Pusei.
7.4. No Prakses devēja puses par Praktikanta prakses vadītāju Prakses devējs norīko
Daini Salenieku

, tālr.

29292929

, e-mail

Dainis.salenieks@opt.lv
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(vārds, uzvārds)

7.5. No Universitātes puses par Praktikanta prakses vadītāju Universitāte norīko
Olgu Perevalovu

, tālr.

28250499

, e-mail

olga.perevalova@du.lv

(vārds, uzvārds)

8. Pušu adreses un rekvizīti
Prakses devējs

Universitāte

Praktikants
Oļgerts Ozols

SIA "Opt"

Daugavpils Universitāte

Rīga, Mežciema 153A,

Vienības iela 13, Daugavpils,

LV-1011

LV-5400

(vārds, uzvārds)

131288-10228
(pers.kods)

Daugavpils, Sporta 6 - 404
(adrese)

Direktors Helmuts Hohlovs

DU Studiju prorektore I.Kaminska

________________________

_________________________

(paraksts)

(paraksts)

Oļgerts Ozols

____________________________
(paraksts)
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7. PIELIKUMS.
REZULTĀTI

STUDĒJOŠO

APTAUJAS

ANKETU

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

Programmas direktore:
as.prof. N.Bogdanova

Kurss: ___________I___________________
1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, 2012./2013. st. gada laikā apgūtos studiju kursus
(sk. A. tabulu).
1.1. Novērtējiet studiju kursa svarīguma
pakāpi piecu baļļu sistēmā, kur:

1.2.
Novērtējiet
studiju
pasniegšanas līmeni, kur:

5 - ļoti svarīgs

5 - ļoti augsts

4 - svarīgs

4 - augsts

3 - vidēji svarīgs

3 - vidējs

2 - nesvarīgs

2 - zems

1 - nav vajadzīgs

1 – ļoti zems

kursa

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums

Studiju
kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

“-” 38%

Obligātie kursi:
1. Matemātiskā loģika

Izmaiņas
kursa
apjomā

3,2

3,8

“=” 50%
“+” 12%

2. Matemātiskā analīze I, II

“-” 25%
3

3,4

“=” 50%
“+” 25%

3. Algoritmi un datu struktūras I, II

“-” 14%
3,2

3,8

“=” 43%
“+” 43%

4. Lineārā algebra I, II
5. Datoru arhitektūra un operētājsistēmas I, II

2,2

3,4

4,2

3,4

“-” 14%
“=” 86%
“=” 63%
“+” 37%
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6. Programmēšanas valoda C++ I, II

“-” 13%
3,8

3,6

“=” 25%
“+” 62%

7. Mājas lapu izveide

4,4

3

“=” 25%
“+” 75%
“-” 26%

Ierobežotās izvēles kursi:
8. Angļu valoda I, II

3,8

2,8

“=” 37%
“+” 37%

9. Fizika

“-” 76%
2,2

2,8

“=” 12%
“+” 12%

10. Programmēšanas praktikums I
11. Palīgprogrammatūra
Izvēles kursi:
12. Abstraktās skaitļošanas mašīnas un algoritmu teorija

4,2

3,6

4,2

3,8

2,4

2,6

13. Dabaszinātnes cilvēces kultūrā

“=” 38%
“+” 62%
“=” 43%
“+” 57%
“-” 38%
“=” 62%
“-” 62%

1,6

2,4

“=” 25%
“+” 13%

2.

3.

4.

Vai Jūs apmierina
programma kopumā?

izvēlētā

studiju 1.

Pilnīgi apmierina 13%

2.

Pamatā apmierina 38%

3.

Daļēji apmierina 38%

4.

Neapmierina 11%

5.

Pilnīgi neapmierina un es
vēlos aiziet no universitātes

Kā
Jūs
vērtējat
studiju
procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru un 2.
metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams 88%

Vai Jūs studiju
datortehniku?

Jā, bieži 100%

procesā

izmantojat 1.

Nepietiekams 12%

2.

Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.

Jā, bieži 75%

2.

Jā, bet reti. Kāpēc? 25%

3.

Nē. Kāpēc?

1.

Jā 50%

2.

Nē 50%

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

Jā 63%

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.

Apmierinoša 75%

2.

Neapmierinoša 25%

Kā Jūs vērtējat studiju
realizēšanu kopumā?

programmas 1.

Nē 38%

Apmierinoši 88%

2.

Neapmierinoši 12%

3.

Cita atbilde

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?
-dalīt
programmu
divās
programmēšana un viss pārējais

daļās:

-likt dienā ne vairāk par 3 nodarbībām
-samazināt nevajadzīgo priekšmetu skaitu
-vairāk lekciju pēc profila
-vairāk nodarbību, izmantojot interaktīvas
iespējas
-vairāk praktisko nodarbību
-vairāk programmēšanas C++
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar
nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: _Dabaszinātņu un matemātikas__

Programmas direktore:
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Bakalaura studiju programma: __Datorzinātnes__

as.prof. N.Bogdanova

Kurss: ___________II__________________

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, 2012./2013. st. gada laikā apgūtos studiju kursus (sk.
A. tabulu).
1.1.

Novērtējiet studiju kursa svarīguma pakāpi
piecu baļļu sistēmā, kur:

1.2. Novērtējiet
studiju
pasniegšanas līmeni, kur:

5 - ļoti svarīgs

5 - ļoti augsts

4 - svarīgs

4 - augsts

3 - vidēji svarīgs

3 - vidējs

2 - nesvarīgs

2 - zems

1

1 – ļoti zems

- nav vajadzīgs

kursa

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums

Obligātie kursi:
1. Matemātiskā analīze III, IV
2. Analītiskā ģeometrija I, II
3. Algoritmi un datu struktūras III
4. Programmēšanas valoda C# I, II
5. Datu bāzes I, II
Ierobežotās izvēles kursi:
6. Fizika II
7. Zinātnisko pētījumu metodoloģija

Studiju
kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

3,9

4,3

3,3

3,9

4,8

4,5

4,9

4,6

5

4,5

2,9

4,5

3,6

4,3

8. Skaitļu teorija

Izmaiņas
kursa
apjomā
“-” 63%
“=” 37%
“-” 63%
“=” 37%
“=” 63%
“+” 37%
“=” 25%
“+” 75%
“=” 63%
“+” 37%
“-” 13%
“=” 87%
“-” 13%
“=” 87%
“-” 13%

4,3

4,5

“=” 75%
“+” 13%

9. Varbūtību teorija

4,1

4,5

“-” 13%
“=” 87%
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10. Automātu teorija
11. Diskrētā matemātika
12. Programmēšanas praktikums II

4,3

4,6

4,3

4,6

4,8

4,8

13. Testēšana

“=” 75%
“+” 25%
“-” 13%
“=” 87%
“=” 25%
“+” 75%
“-” 25%

4,6

4,6

“=” 50%
“+” 25%

Izvēles kursi:
14. Filozofijas pamati
15. Ētika
16. Estētika

3,4

4,6

2,3

4

2,6

4,6

“-” 25%
“=” 75%
“-” 50%
“=” 50%
“-” 50%
“=” 50%
“-” 29%

Studiju darbs I
4

4,6

“=” 42%
“+” 29%

2.

3.

4.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.

Pilnīgi apmierina 38%

3.

Daļēji apmierina 24%

4.

Neapmierina

5.

Pilnīgi neapmierina un es
vēlos aiziet no universitātes

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru un 2.
metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams 88%

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
datortehniku?
2.

Jā, bieži 100%

3.

5.

Pamatā apmierina 38%

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.

Nepietiekams 12%

Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

Jā, bieži 75%
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Internet?

6.

7.

8.

9.

2.

Jā, bet reti. Kāpēc? 25%

3.

Nē. Kāpēc?

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā 87%

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

Jā 100%

Kā Jūs vērtējat
mācībspēkiem?

Apmierinoša 100%

sadarbību

ar 1.
2.

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

10.

Nē 13%

Nē

Neapmierinoša
Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?
-dažās auditorijās ir nepieciešami
jaunie datori
-nodrošināt siltākās telpas
-traucē troksnis dēļ ilgstoša remonta
-vairāk strādāt ar datortehniku

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

Programmas direktore:
as.prof. N.Bogdanova

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, 2012./2013. st. gada laikā apgūtos studiju kursus
(sk. A. tabulu).
1.1. Novērtējiet studiju kursa svarīguma

1.2.

Novērtējiet

studiju
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kursa

pakāpi piecu baļļu sistēmā, kur:

pasniegšanas līmeni, kur:

5 - ļoti svarīgs

5 - ļoti augsts

4 - svarīgs

4 - augsts

3 - vidēji svarīgs

3 - vidējs

2 - nesvarīgs

2 - zems

1 - nav vajadzīgs

1 – ļoti zems

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums

Studiju
kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

Izmaiņas
kursa
apjomā

3,3

4,7

“=” 100%

4,3

4,3

5

4

4

4,3

5

4,3

3,7

4,3

3,3

4,3

8. Standarti

4,3

4,3

“=” 100%

9. Programmēšanas valoda Java I, II

4,7

4,3

“+” 100%

4

4,3

4

4

4

4,7

3,3

4

“=” 100%

14. Testēšana

4,7

4,3

“=” 100%

15. Web aplikāciju izstrāde .Net vidē

5

4,3

“=” 33%

Obligātie kursi:
1. Optimizācijas pamati I, II
2. Datortīkli un komunikācijas I, II
3. .NET aplikāciju izstrāde
4. Projektu vadīšana
5. Tīmekļa tehnoloģijas I
Ierobežotās izvēles kursi:
6. Mākslīgā intelekta pamati I, II
7. Parastie diferenciālvienādojumi

10. Cietķermeņu modelēšana I, II
11. UML
12. Mikrokontrolleru programmēšana
13. Matemātiskā statistika

“=” 66%
“+” 33%
“=” 66%
“+” 33%
“=” 66%
“+” 33%
“=” 66%
“+” 33%
“=” 100%
“-” 66%
“=” 33%

“=” 33%
“+” 66%
“-” 33%
“=” 66%
“=” 66%
“+” 33%
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“+” 66%
Studiju darbs II

2.

3.

4.

4,3

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

Neapmierina

5.

Pilnīgi neapmierina un es
vēlos aiziet no universitātes

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru un 2.
metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams 100%

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
datortehniku?
2.

Jā, bieži 100%

3.

6.

7.

8.

9.

Pamatā apmierina
Daļēji apmierina

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
Internet?
2.

Nepietiekams

Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā 100%

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

Jā 33%

Kā Jūs vērtējat
mācībspēkiem?

Apmierinoša 100%

sadarbību

ar 1.
2.

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

“=” 100%

Pilnīgi apmierina 100%

3.

3.

5.

4,7

Nē

Nē 66%

Neapmierinoša
Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
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3.
10.

Cita atbilde

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?

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

Programmas direktore:
as.prof. N.Bogdanova

Kurss: ___________IV___________________
1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, 2012./2013. st. gada laikā apgūtos studiju kursus
(sk. A. tabulu).
1.1. Novērtējiet studiju kursa svarīguma
pakāpi piecu baļļu sistēmā, kur:

1.2.
Novērtējiet
studiju
pasniegšanas līmeni, kur:

5 - ļoti svarīgs

5 - ļoti augsts

4 - svarīgs

4 - augsts

3 - vidēji svarīgs

3 - vidējs

2 - nesvarīgs

2 - zems

1 - nav vajadzīgs

1 – ļoti zems

kursa

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums

Obligātie kursi:
1. Objektorientētā programmēšana

Studiju
kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

4,6

4,1

2. Datorgrafika un animācija

Izmaiņas
kursa
apjomā
“=” 43%
“+” 57%
“-” 14%

3,7

3,9

“=” 57%
“+” 29%

3. Tīmekļa tehnoloģijas II, III

“-” 14%
4,3

3,7

“=” 43%
“+” 43%

4. Programmatūras inženierija I, II

3,6

3,7

“-” 43%
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“=” 43%
“+” 14%
Ierobežotās izvēles kursi:

3,3

5. Skaitliskās metodes

3,7

6. Deklaratīvā programmēšana

“-” 29%
“=” 71%
“-” 29%

3,6

3,6

“=” 42%
“+” 29%

7. AB Suite programmēšanas vide

4,1

3,9

8. Dalīto lietojumu izstrāde I, II

“=” 71%
“+” 29%
“-” 14%

3,9

3,7

“=” 57%
“+” 29%

9. Kompilatori

“-” 14%
4

4

“=” 72%
“+” 14%

10. Multimedija
11. Projektēšanas šabloni

3,9

3,7

4

3,9

12. Kolektīvā darba organizācija

“=” 17%
“+” 83%
“=” 71%
“+” 29%
“-” 29%

3,9

3,9

“=” 57%
“+” 14%

13. Rūpniecisko kontrolleru programmēšana
14. Vizuālā programmēšana NI LabVIEW vidē

4

4,4

4

4,1

15. Mikrotik maršrutētāji

“=” 43%
“+” 57%
“=” 57%
“+” 43%
“-” 14%

3,9

3,9

“=” 29%
“+” 57%

Bakalaura darba izstrāde

2.

4,1

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.

Pilnīgi apmierina

3.

Daļēji apmierina

4.

Neapmierina

4,1

“=” 71%
“+” 29%

Pamatā apmierina 86%
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5.

3.

4.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru un 2.
metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams 86%

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
datortehniku?
2.

Jā, bieži 100%

3.

5.

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

6.

7.

8.

9.

Nepietiekams 14%

Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā 100%

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

Jā 71%

Kā Jūs vērtējat
mācībspēkiem?

Apmierinoša 86%

sadarbību

ar 1.
2.

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

10.

Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes 14%

Nē

Nē 29%

Neapmierinoša 14%
Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?

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

Programmas direktore:
mag. paed. I.Boļakova

Kurss: ___________I___________
1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, 2012./2013. st. gada laikā apgūtos studiju kursus (sk.
A. tabulu).
1.1 Novērtējiet studiju kursa svarīguma
pakāpi piecu ballu sistēmā, kur:

1.2
Novērtējiet studiju
pasniegšanas līmeni, kur:

5 - ļoti svarīgs

5 - ļoti augsts

4 - svarīgs

4 - augsts

3 - vidēji svarīgs

3 - vidējs

2 - nesvarīgs

2 - zems

1 - nav vajadzīgs

kursa

1 – ļoti zems

1.3
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits
attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Vispārizglītojošie kursi:
1. Profesionālā angļu valoda I, II

Studiju
kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

3,9

3,6

“-” 17%
“=” 83%
“-” 25%

Teorētiskie kursi:
2. Matemātiskā loģika

Izmaiņas
kursa
apjomā

3,4

3,9

“=” 67%
“+” 8%

3. Matemātiskā analīze I, II

“-” 8%
3,7

4,7

“=” 67%
“+” 25%

4. Analītiskā ģeometrija

2,7

3,8

5. Lineārā algebra

“-” 25%
“=” 75%
“-” 17%

3,6

3,8

“=” 75%
“+” 8%

6. Mājas lapu izveide
7. Automātu teorija

4,3

4

3,2

3,8

“=” 50%
“+” 50%
“-” 17%
“=” 66%
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“+” 17%
8. Datorgrafika un animācija

“-” 8%
4,1

4,3

“=” 67%
“+” 25%

9. Algoritmi un datu struktūras I
Profesionālās specializācijas kursi:
10. Programmēšanas pamati (C++) I, II
11. Operētājsistēmas I, II
12. Programmēšanas valoda C# I
13. Datoru aparātnodrošinājums
Brīvās izvēles kursi:
14. Abstraktās skaitļošanas mašīnas un algoritmu teorija
15. Ētika

4,1

4,1

4,9

3,8

4,8

4,8

4,9

4,3

4,4

4,7

3

3,7

2

2

16. Pētījumu izstrādes metodika un tehnoloģijas

“=” 75%
“+” 25%
“=” 50%
“+” 50%
“=” 67%
“+” 33%
“=” 58%
“+” 42%
“=” 83%
“+” 17%
“-” 33%
“=” 67%
“-” 43%
“=” 57%
“-” 17%

4

3,9

“=” 75%
“+” 8%

17. Estētika
18. Civilzinību pamati

2.

3.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.

2,2

3,4

2,3

2,5

“-” 58%
“=” 42%
“-” 29%
“=” 71%

Pilnīgi apmierina 33%
Pamatā apmierina 58%

3.

Daļēji apmierina 9%

4.

Neapmierina

5.

Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no DU

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru un 2.
metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams 92%
Nepietiekams 8%
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4.

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

5.

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

6.

7.

8.

9.

Vai izvēles
pietiekams?

kursu

piedāvājums

ir 1.
2.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

Jā, bieži 92%
Jā, bet reti. Kāpēc? 8%
Nē. Kāpēc?

Jā 83%
Nē 17%

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

Jā 67%

Kā
Jūs
vērtējat
mācībspēkiem?

Apmierinoša 83%

sadarbību

ar 1.
2.

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

Nē 33%

Neapmierinoša 17%
Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde

10. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?
-lekcijās
datorā

rādīt

prezentācijas

katrā

-plāšāk izverst tematu
-vairāk piemēru no praktiskas, no
reālās dzīves
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar
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nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: _Dabaszinātņu un matemātikas__
Profesionālā studiju programma: __Informācijas tehnoloģijas__

Programmas direktore:
mag. paed. I.Boļakova

Kurss: ___________II___________________
1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, 2012./2013. st. gada laikā apgūtos studiju kursus (sk.
A. tabulu).
1.1. Novērtējiet studiju kursa svarīguma
pakāpi piecu ballu sistēmā, kur:

1.2. Novērtējiet studiju kursa
pasniegšanas līmeni, kur:

5 - ļoti svarīgs

5 - ļoti augsts

4 - svarīgs

4 - augsts

3 - vidēji svarīgs

3 - vidējs

2 - nesvarīgs

2 - zems

1

1

- nav vajadzīgs

– ļoti zems

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits
attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula

Studiju kursa nosaukums

Studiju
kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

“-” 42%

Vispārizglītojošie kursi:
1. Profesionālā angļu valoda III

Izmaiņas
kursa
apjomā

3,7

3,6

“=” 50%
“+” 8%

2. Filozofija
3. Ekonomikas pamati
4. Cilvēka un datora mijiedarbība
5. Nozares tiesību pamati un standarti
Teorētiskie pamatkursi:
6. Algoritmi un datu struktūras II
7. Skaitļu teorija
8. Diskrētā matemātika I, II
9. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

2,1

3,7

2,7

3,6

3,4

4,2

4,1

4,6

4,4

4,2

3,6

3,9

3,6

4,6

3

3,3

“-” 67%
“=” 33%
“-” 58%
“=” 42%
“=” 92%
“+” 8%
“-” 8%
“=” 92%
“=” 67%
“+” 33%
“-” 33%
“=” 67%
“-” 25%
“=” 75%
“-” 42%
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“=” 50%
“+” 8%
10. Objektorientētā programmēšana

4,6

4,1

11. Projektu vadīšana

“=” 33%
“+” 67%
“-” 34%

3,3

3,1

“=” 58%
“+” 8%

Profesionālās specializācijas kursi:
12. Programmēšanas valoda C# II
13. Ekspertsistēmas

4,9

4,4

3,6

4,1

4

3,5

14. Mikrotik maršrutētāji
15. Datu bāzes I , II

“=” 17%
“+” 83%
“-” 25%
“=” 75%
“=” 58%
“+” 42%
“-” 8%

4,3

3,2

“=” 75%
“+” 17%

16. Programmēšanas valoda Java I

4,4

3,4

17. Fizika

“=” 67%
“+” 33%
“-” 8%

3,2

3,9

“=” 84%
“+” 8%
“-” 25%

18. Studiju darbs I
3,6

3,9

“=” 67%
“+” 8%

2.

3.

4.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.

Pilnīgi apmierina 25%

3.

Daļēji apmierina 33%

4.

Neapmierina

5.

Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no DU

Pamatā apmierina 42%

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru un 2.
metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams 92%

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.

Jā, bieži 100%

Nepietiekams 8%
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datortehniku?

5.

2.

Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

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

6.

7.

8.

9.

Vai izvēles
pietiekams?

kursu

piedāvājums

ir 1.
2.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

Jā 67%
Nē 33%

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

Jā 50%

Kā
Jūs
vērtējat
mācībspēkiem?

Apmierinoša 100%

sadarbību

ar 1.
2.

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

Nē 50%

Neapmierinoša
Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde

10. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?
-rīkot vairāk pasākumu informātikas
katedrā
-vairāk praktisku uzdevumu, kuri ir
risināmi programmēšanās
-vairāk teorijas par OS uzbūvi
-vairāk vieslektoru
-vairāk kursu vadīt angliski
-visiem pasniedzējiem pasniegt lekcijas
latviešu valodā
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
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Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar
nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: _Dabaszinātņu un matemātikas__
Profesionālā studiju programma: __Informācijas tehnoloģijas__

Programmas direktore:
mag. paed. I.Boļakova

Kurss: ___________III___________________
1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, 2012./2013. st. gada laikā apgūtos studiju kursus
(sk. A. tabulu).

1.1. Novērtējiet studiju kursa svarīguma pakāpi
piecu ballu sistēmā, kur:

1.1 Novērtējiet
studiju
pasniegšanas līmeni, kur:

5 - ļoti svarīgs

5 - ļoti augsts

4 - svarīgs

4 - augsts

3 - vidēji svarīgs

3 - vidējs

2 - nesvarīgs

2 - zems

1- nav vajadzīgs

kursa

1 – ļoti zems

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula

Studiju kursa nosaukums
Vispārizglītojošie kursi:
1. Uzņēmējdarbības pamati
Teorētiskie pamatkursi:
2. Programmatūras inženierija

Studiju
kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

3,4

4

4,4

3,6

3. Skaitliskās metodes

Izmaiņas
kursa
apjomā
“-” 27%
“=” 73%
“=” 82%
“+” 18%
“-”18%

3,7

4,5

“=” 73%
“+” 9%

Profesionālās specializācijas kursi:
4. Datu bāzes II

4,9

2,8

5. Deklaratīvā programmēšana

“=” 46%
“+” 54%
“-” 36%

3,1

3,3

“=” 46%
“+” 18%

6. Web programmēšana .NET vidē

4,8

3,1

“-” 9%
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“=” 27%
“+” 64%
7. Tīmekļa tehnoloģijas

“-” 9%
4,8

3,6

“=” 36%
“+” 55%

8. Datortīkli un komunikācijas
9. Mikrokontrolieru programmēšana

4,8

3,6

4,8

4,8

10. Mākslīgā intelekta pamati

“=” 46%
“+” 54%
“=” 46%
“+” 55%
“-”18%

3,8

4,4

“=” 55%
“+” 27%

11. Matemātiskā modelēšana

2,6

4,3

4

4,3

5

4,6

12. Studiju darbs II
Profesionālā kvalifikācijas prakse I

2.

3.

4.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.

“=” 27%
“-” 27%
“=” 73%
“=” 64%
“+” 36%

Pilnīgi apmierina 34%
Pamatā apmierina 58%

3.

Daļēji apmierina 8%

4.

Neapmierina

5.

Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no DU

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru un 2.
metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams 83%

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
datortehniku?
2.

Jā, bieži 100%

3.

5.

“-” 73%

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.

Nepietiekams 17%

Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

Jā, bieži 83%
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Internet?

6.

7.

8.

9.

Vai izvēles
pietiekams?

kursu

piedāvājums

2.

Jā, bet reti. Kāpēc? 17%

3.

Nē. Kāpēc?

ir 1.
2.

Jā 42%
Nē 58%

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

Jā 36%

Kā
Jūs
vērtējat
mācībspēkiem?

Apmierinoša 91%

sadarbību

ar 1.
2.

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

Nē 64%

Neapmierinoša 9%
Apmierinoši 82%
Neapmierinoši 9%
Cita atbilde 9%

10. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?
-vairāk praktisku uzdevumu, trūkst
priekšmetu sasaisti ar praktiku
-vairāk
programmēšanas,
matemātikas

mazāk

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

Programmas direktore:
mag. paed. I.Boļakova

Kurss: ___________IV___________________
1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, 2012./2013. st. gada laikā apgūtos studiju kursus (sk.
A. tabulu).
1.1. Novērtējiet studiju kursa svarīguma pakāpi
piecu ballu sistēmā, kur:
5 - ļoti svarīgs

1.2

Novērtējiet
studiju
pasniegšanas līmeni, kur:

kursa

5 - ļoti augsts
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4 - svarīgs

4 - augsts

3 - vidēji svarīgs

3 - vidējs

2 - nesvarīgs

2 - zems

1- nav vajadzīgs

1 – ļoti zems

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula

Studiju kursa nosaukums

Studiju
kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

“-” 20%

Vispārizglītojošie kursi:
1. Uzņēmējdarbības pamati

Izmaiņas
kursa
apjomā

3,4

3,9

“=” 67%
“+” 13%
“-” 20%

Profesionālās specializācijas kursi:
2. Mākslīgā intelekta pamati

3,9

4,2

“=” 73%
“+” 7%

3. Datu aizsardzība un kriptogrāfija
4. Multimedijas
5. Programmu kvalitātes testēšana

4

3,9

3,9

4,2

4

4,1

6. Rūpniecisko kontrolleru programmēšanas pamati

“=” 60%
“+” 40%
“-” 20%
“=” 80%
“=” 73%
“+” 27%
“-” 7%

4,3

4,4

“=” 60%
“+” 33%
“-” 13%

Brīvās izvēles kursi:
7. Pētījumu izstrādes metodika un tehnoloģijas

3,9

4,3

“=” 73%
“+” 13%

Profesionālā kvalifikācijas prakse II

4,9

4,6

“=” 47%
“+” 53%
“-” 7%

Bakalaura darba izstrāde
4,8

4,3

“=” 60%
“+” 33%
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2.

3.

4.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.

Pilnīgi apmierina 47%

3.

Daļēji apmierina 13%

4.

Neapmierina

5.

Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no DU

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru un 2.
metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams 93%

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
datortehniku?
2.

Jā, bieži 100%

3.

5.

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

6.

7.

8.

9.

Pamatā apmierina 40%

Vai izvēles
pietiekams?

kursu

piedāvājums

ir 1.
2.

Nepietiekams 7%

Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

Jā 73%
Nē 27%

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

Jā 67%

Kā
Jūs
vērtējat
mācībspēkiem?

Apmierinoša 87%

sadarbību

ar 1.
2.

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

Nē 33%

Neapmierinoša 13%
Apmierinoši 93%
Neapmierinoši 7%
Cita atbilde
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10. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?
-piedāvāt priekšmetus XML apgūšanai
-sakārtot priekšmetus pēc svarīguma
-vairāk
piespiest
diplomdarba rakstīšanai

studentus

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

Programmas direktors:
doc. S.Ignatjeva

Kurss: ___________I___________
2. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, 2012./2013. st. gada laikā apgūtos studiju kursus (sk.
A. tabulu).
1.2 Novērtējiet studiju kursa svarīguma pakāpi 1.4
piecu baļļu sistēmā, kur:

Novērtējiet studiju kursa pasniegšanas
līmeni, kur:

5 - ļoti svarīgs

5 - ļoti augsts

4 - svarīgs

4 - augsts

3 - vidēji svarīgs

3 - vidējs

2 - nesvarīgs

2 - zems

1 - nav vajadzīgs
1.5

1 – ļoti zems

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).

A. tabula
Studiju kursa nosaukums

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi:
1. Lielu datu bāzu tehnoloģijas
2. Programmēšanas paradigmas, valodas un programmu
izstrādes sistēmas

Studiju
kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

4,3

3,3

3,7

4,4

3. Tīklu operētājsistēmas

Izmaiņas
kursa
apjomā
“=” 86%
“+” 14%
“=” 100%
“-” 14%

4

4,9

“=” 43%
“+” 43%
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4. Diskrētas dinamikas sistēmas I, II

“-” 57%
3,3

4,9

“=” 14%
“+” 29%

5. Datu bāzu stratēģiskās tehnoloģijas

4

3,3

6. Programmnodrošinājuma izstrāde

“-” 14%
“=” 86%
“-” 14%

4

4,3

“=” 72%
“+” 14%

7. Intelektuālās sistēmas
Teorētisko atziņu aprobācija:
8. Datorgrafikas algoritmi
9. Programmatūras izstrādes tehnoloģijas MS .Net

4,3

4,6

3,6

4,7

4,3

3,1

10. Maģistra darba izstrāde

“=” 100%
“-” 29%
“=” 71%
“=” 86%
“+” 14%
“-” 29%

3,5

4

“=” 42%
“+” 29%

2.

3.

4.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.

Pilnīgi apmierina 29%

3.

Daļēji apmierina 29%

4.

Neapmierina 13%

5.

Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru un 2.
metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams 57%

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
datortehniku?
2.

Jā, bieži 100%

3.
5.

Pamatā apmierina 29%

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
Internet?
2.

Nepietiekams 43%

Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?
Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
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3.

6.

7.

8.

9.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā 43%

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

Jā 43%

Kā Jūs vērtējat
mācībspēkiem?

Apmierinoša 100%

sadarbību

ar 1.
2.

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

10.

Nē. Kāpēc?

Nē 57%

Nē 57%

Neapmierinoša
Apmierinoši 86%
Neapmierinoši 14%
Cita atbilde

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?
-darboties ar jaunas tehnoloģijas
prezentācijām ārzemju valodās
-mazāk teorijas, vairāk prakses
-vairāk vieslektoru, vairāk izvēles
kursu

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

Programmas direktors:
doc. S.Ignatjeva

Kurss: ___________II___________
2. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, 2012./2013. st. gada laikā apgūtos studiju kursus
(sk. A. tabulu).

1.1. Novērtējiet studiju kursa svarīguma
pakāpi piecu baļļu sistēmā, kur:

1.2.
Novērtējiet
studiju
pasniegšanas līmeni, kur:
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kursa

5 - ļoti svarīgs

5 - ļoti augsts

4 - svarīgs

4 - augsts

3 - vidēji svarīgs

3 - vidējs

2 - nesvarīgs

2 - zems

3

4

- nav vajadzīgs

– ļoti zems

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā
studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums

Studiju
kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

Izmaiņas
kursa
apjomā

4,8

4,6

“=” 100%

3,6

4,4

“=” 100%

4

4,6

“=” 100%

4,2

4,2

4

4,2

“=” 100%

6. Personu un uzņēmumu informatīvā drošība

4,4

4,6

“=” 100%

7. Multimediju projekts I, II

4,4

4,4

“=” 100%

4,4

4,6

4,2

4,6

4,2

4,6

5

4,6

4,2

4,6

4,8

4,4

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi:
1. Vadība telekomunikāciju tīklos
2. Matemātiskā modelēšana. Diferenciālvienādojumi.
Teorētisko atziņu aprobācija:
3. CAD/CAE/PLM sistēmu projektēšanas metodes
4. Multimediju tehnoloģijas
5. Audio un video integrēšana multimediju pielikumos

8. Informācijas aizsardzība
9. Ciparelektronikas pielietojums un programmēšana
10. Korporatīvās informāciju sistēmas
11. Pētījumu metodoloģija un tehnoloģijas
12. Cilvēka un datora mijiedarbība
13. Maģistra darba izstrāde
2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.

“-” 20%
“=” 80%

“-” 20%
“=” 80%
“-” 20%
“=” 80%
“-” 20%
“=” 80%
“=” 60%
“+” 40%
“=” 80%
“+” 20%
“=” 80%
“+” 20%

Pilnīgi apmierina 40%
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programma kopumā?

3.

4.

2.

Pamatā apmierina 60%

3.

Daļēji apmierina

4.

Neapmierina

5.

Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru un 2.
metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams 80%

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
datortehniku?
2.

Jā, bieži 100%

3.
5.

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

6.

7.

8.

9.

Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?
Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā 60%

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

Jā 80%

Kā Jūs vērtējat
mācībspēkiem?

Apmierinoša 100%

sadarbību

ar 1.
2.

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

10.

Nepietiekams 20%

Nē 40%

Nē 20%

Neapmierinoša
Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?

Studējošo aptauju rezultāti un to analīze 2013./2014. st.g.
Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā?
189

190

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem
materiāliem?

Vai Jūs studiju procesā izmantojat e-studiju vidi un e-materiālus?

191

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

192

Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams?

193

Cik daudz nodarbību esat apmeklējis / -usi?

194

Lūdzu, novērtējiet šajā studiju gadā apgūtos studiju kursus
(Novērtējiet katru apgalvojumu: 3 – piekrītu, 2 – daļēji piekrītu, 1 – nepiekrītu)

195

196
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8. PIELIKUMS.
AIZSTĀVĒTO
MAĢISTRA DARBU SARAKSTS

BAKALAURA

UN

2007./2008.studiju gads
Bakalaura studiju programma “Datorzinātnes”
1
2

Semiregulāro rakstu klasifikācija

Classification of semiregular tilings

Objekti datorspēlēs

Objects in computer games

3

Attēlu morfoloģiskā apstrāde ar MatLab Morphological processing of image by
instrumentiem
using MatLab instruments

4

Programmatūras izstrādāšana animācijas Software manufacture for animation
efektu realizācijai
effects realization

5

Use of laplacian for improvement of
image´s sharpness in environment of
Laplasiana izmantošana attēlu uzlabošanai MatLab

6

Atvasinājumu
uzlabošanai

7

Informātikas
katedras
akadēmiskā The Volume account planning for
personāla
darba
apjoma
uzskaites academic personnel of the department of
plānošana
informatics

8

Loģisko spēļu izstrāde

Programming of logical games

9

Statistika un datu ieguve mārketingā

Statistics and Data Mining in marketing

10

Ciparu atpazīšanas uzdevuma risināšana ar Digit recognition using technologies of
neironu tīklu palīdzību
neural networks

11

izmantošana

attēla Use of derivatives for improvement of
images

Attēlu segmentācija

Image segmentation

12

Satura vadības sistēmu modeļu izstrādes
principi
CMS development rules

13

Platform-neatkarīgo
programmu izstrāde

3D

grafikas Platform-independent
program development

3D

graphic

Maģistra studiju programma “Datorzinātnes”
1
2
3

Dažādas paralēlu aprēķinu tehnoloģijas un Different technologies of parallel
to praktiskā pielietošana
calculations and their usage in practice

Tālmācības sistēmas

Distance learning systems

Paralēli procesi specializētiem procesoriem
198

Parallel processes
accelerators

for

specialized

4

Lineārā cauruļvada informatīvā modeļa The development of informative model
izstrāde
of linear pipeline

5

The analysis and development of
Mācību
procesa
informātikas information system for maintenance of
nodrošināšanas sistēmas analīze un izveide educational process

6

Processing external data for the
Ārējo datu apstrāde Macromedia Flash Macromedia Flash environment created
vidē izveidotām lietišķajām programmām programs

7

Šūšanas rūpniecības vadības programmas Creation of “GrinS R”
GrinS R izveidošana
production control system

8

Datu apstrādes jaunas iespējas platformā Data processing possibilities
.Net Framework 3.5
platform .NET Framework 3.5

clothing
in

a

2008./2009.studiju gads
Bakalaura studiju programma “Datorzinātnes”
1

Komandu
darba
organizācija Organization of the teamwork in the
programmatūras izstrādes projektos
software creation

2

Informātikas
katedras
elektroniskās Creation of electronic documents
dokumentu aprites izveide izmantojot circulation at the department of
Microsoft Share Point
informatics used Microsoft SharePoint

3

Animētu mācību materiālu izveide Flash Creating animated learning materials in
vidē
Flash environment

4

Programmēšanas
mobīlajām ierīcēm

5

Analītiskās sistēmas interaktīvās grafikas The interactive graphic of the analytical
veidošana
system.

6

Risku vadība programmatūras izstrādes Risks management in program’s project
projektos
development

7

Krāsu modeļu demonstrācijas programma

The demonstration program of colour
models

8

Mācību procesa vadības sistēmas izveide

Learning
creation

9

Cietķermeņu modelēšanas
salīdzinošā analīze

10

Galīgo elementu metodes izmantošana Use of the finite element method in
inženieru aprēķinos
engineer calculations.

11

Analīzes sistēmas realizācija uz SPSS Analytic system creation based on SPSS
paketes bāzes
package

procesa

īpatnības Features of a programming process for
mobile devices

control

process

system

programmu Comparative analysis of the solid
models programs

199

12

Figūras
un
pārveidojumi

plaknes

simetriskie Symmetric conversions of a figure and a
plane

13

Daugavpils Universitātes Jauno Zinātnieku System engineering of registration of
konferences dalībnieku
reģistrācijas participants of the Conference of Young
sistēmas izveide
scientists of the Daugavpils University

14

Using Data mining technologies in MS
Data mining tehnoloģijas praktiskā Office 2007 Excel environment
pielietošana MS Office 2007 Excel vidē

15

Mācību
līdzekļi
demonstrēšanai

krāsu

teorijas Train aids for demonstration of theory
of color

Maģistra studiju programma “Datorzinātnes”
1

Strukturēto dokumentu vadības sistēmas
Structured
document
izstrāde
system development

2

DU darbinieku CV reģistra izveide un DU staff members’ CV register
integrēšana
Daugavpils
Universitātes development and integration into DUIS
informatīvajā sistēmā

3

Spējās izstrādes metodoloģiju un atvērtā Agile development methodologies and
pirmkoda izmantošana Ruby on Rails open source in Ruby on Rails projects
projektos

4

Periodisko rakstu klasifikācija

5

Autobusu
satiksmes
informacionālā
modeļa izstrāde, pamatojoties uz GPS The Modeling of the Bus Traffic on the
datiem
Basis of GPS Data

management

Classification of Periodic Tilings

2009./2010.studiju gads
Bakalaura studiju programma “Datorzinātnes”
1

Muzeja vērtību uzskaite

The Account of Museum Values

2

Muzikālais redaktors

Musical Editor

3

Uzņēmumu kataloga izstrāde, izmantojot Development of Enterprises Directory
objektorientētus PHP programmēšanas Using
PHP
Object
Oriented
līdzekļus
Programming

4

Klasifikācijas
uzdevumu
izmantojot neironu tīklus

5

Grafiskā
Web
redaktora
izveide, Graphical Web Redactor Developing
izmantojot
Microsoft
Silverlight Using Microsoft Silverlight Technology
tehnoloģiju

risināšana, The Use of the Neural Nets for
Classification Tasks
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6

Dinamisko grafisko efektu
programmēšanas valodā C#

realizācija Implementation of the Dynamic Graphic
Effects in Programming Language C#.

7

Mākslīgā intelekta metožu izmantošanas Artifical Intelligence Methods Using
iespējas aptaujas rezultātu analizēšanai
Possibilities for Analysis of the
Questionnaire Results

8

Vienkārša daudzrežīmu robota izveide

9

Administrēšanas rīks PostGreSQL datu Administration Tool
bāzei
Database

Creating of Simple Multimode Robot
for PostgreSQL

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas”
1

Datu bāzes izveide FoxPro vidē

Database Developing in Visual FoxPro
9.0

2

Pasniedzēju slodzes izveide

Teaching Load

3

Operētājsistēmu optimizēšanas jautājumu Operating
Systems
Optimization
analīze un programmprodukti
Analyzes and Program Products

4

Programmas izstrāde garāžu kooperatīva Developing of the Program for Garage
"Dzelzceļnieks" datu bāzei
Cooperative with Database Use

5

SharePoint darba procesu izstrāde,
SharePoint Workflow Creation using
izmantojot SharePoint Desinger un Visual
SharePoint Designer and Visual Studio
Studio

6

Datu
bāzes
izveide
uzdevumiem grafu teorijā

7

Īsākā ceļa meklēšana 3D vidē

8

Web lietotņu izstrāde Python valodā Web Application Development with
Django vidē
Django Web-Framevork

izglītojošiem Development of a Database
Training Tasks of the Graph

for

Pathfinding in 3D Environment

Maģistra studiju programma “Datorzinātnes”
1

Lietotņu izstrāde, izmantojot Adobe AIR

Creating Aplications with ADOBE AIR

2

Informatīvi izglītojoša resursa izstrāde Development
of
Informative
WPF izmantošanai
Educational Resourse Dedicated to WPF

3

Apgabala robežu meklēšana attēlā

Area Borders Defining in the Image

4

Datu publicēšanas iespējas internetā

Posibilities of Data Publishing to WEB

2010./2011.studiju gads
Bakalaura studiju programma “Datorzinātnes”
1

Zināšanu bāzes
Visual Prolog

realizācija, izmantojot The Implementation of Knowledge
Bases in Visual Prolog
201

The Solution of Logical Problems in
Visual Prolog

2

Loģisku problēmu risinājumi Visual Prolog

3

Datu bāzu pieejamības tehnoloģijas Evolution Analysis of the Technologies
attīstības
analīze
augstākā
līmeņa of Access to Databases in high-level
programmēšanas valodās
Languages

4

Autentifikācijas un autorizācijas sistēmas Development of Authentification and
izstrāde
Identification System

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas”
1

Mobilo sakaru abonentu apstrādes sistēma Mobile subscriber processing system
korporatīvajos tīklos
for corporate networks

2

Caurlaižu uzskaites sistēmas
iebraukšanai pierobežas joslā

3

Programmas “Pasniedzēja palīgs” izstrāde

Making Program
Teacher"

4

Flash saskaršņu integrēšana CMS vidē

Flash User Interfaces Integration into
CMS

5

Lēmumu koku realizācija ASP.Net vidē

Decision Tree construction in ASP.Net

6

Plaģiāta noteikšanas metodes

Plagiarism Detection Methods

7

Studentu testēšanas Web sistēmas izveide Creation of WEB System of Testing
ASP.Net vidē
Students in the Environment ASP.NET

8

Ar pārvadājumiem saistīta vortāla izveide

9

Human Resource Management sistēmas Human Resource Management System
izveide ASP.Net vidē
Development Using ASP.Net

10

Nodarbību
modelēšana

11

Internet vietnes popularizēšanas metodes

12

Kravas automašīnu svēršanas programmas Truck weighing program for LR border
izveide LR robežkontroles punktiem
posts

13

Ontoloģijas
izmantošana
atspoguļošanai

saraksta

izstrāde Creation of Registration System of
Entry Permits in a Frontier Strip
"The Help to

Development of Vortal for Transport
Traffic

sastādīšanas Modeling Drawing up of Lessons
Timetable
Website Promotion Methods

zināšanu The Use of Ontology to Knowledge
Representation

Maģistra studiju programma “Datorzinātnes”
1

Informatīvais ražošanas atbalsts

Informative
Production

Encouragement

of

2

Hibrīdo intelektuālo sistēmu pielietošana

The Use of Hybrid Intellectual Systems

3

Standartizācijas problēmas atsevišķos Standardization Problems in Specific
dzīves cikla etapos programmproduktu Life Cycle Stages of Software
202

izstrādē

Development

4

Ģenētiskās programmēšanas pielietošana The use of Genetic Programming for
datu klasifikācijas uzdevumos
Classification Tasks

5

Ideogrāfisko emuāru publicēšanas servisa Development of Ideographic
izstrāde
Publishing Service

6

Figūras
un
plaknes
pārveidojumu vizualizācija

simetrisko Visualization
of
Symmetrical
Transformations of Figure and Plane

7

Scene Graph tehnoloģijas
grafiskajās programmās

realizācija Scene Graph Tehnology Realization in
the Grafic Programs

Blog

2011./2012.studiju gads
Bakalaura studiju programma “Datorzinātnes”
1

Programmas realizācija
apslēpšanai attēlos

informācijas

Program implementation for hiding
information in images

Prezentāciju šablonu izveide

Templates
Development

3

Hipersaišu glabāšanas interneta resurss

Hyperlink Web storage resource

4

Multimediju grāmata "Hišeri"

Multimedia Book "Hischers"

5

Ar Bluetooth vadāma robota izveide

Developing bluetooth controlled robot

6

LED paneļa izveide ar distances sensoru LED panel realization with distance
vadību
sensor

2

of

Presentations

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas”
1

Personāla
atlases
algoritma rea`lizācija

sistēmas

2

Semiregulāro rakstu ešerizācija

Escherization of the semiregular Tiling

3

Frīžu grupas rakstu modelēšana

Frieze Tiling Modeling

4

Programmproduktu prasību specifikācijas Automatization
of
development
izveides automatizācija
software products' specification

5

Datora izmantošanas
programma

5

Informātikas katedras sociālā tīkla izveide

6

Neironu tīklu algoritmu realizēšanas un Neural Net Algorithms realization and
pielietošanas iespējas
using possibilities

7

Datu bāžu izvēles pamatprincipi un analīze Option principles and analysis of data
noslogotam Web servisam
bases for a loaded Web Service

laika

izvēles The selection algorithm realization of
Personnel sampling system

kontroles Time-based computer access control
software
Social Net Development for Department
of Computer Science
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8

Spēles
"Jūras
kauja"izveide Game "See Battle" development in C#
programmēšanas valodā C#

Maģistra studiju programma “Datorzinātnes”
1

Daudzdimensionālo
datu
bāžu Using of multidimensional database to
pielietošana uzņēmuma budžeta analīzei
analyze the company's budget

2

Atvērtā
pirmkoda
objektorienēti- Development of open source objectdeklaratīvā mazu tīmekļa lietotņu oriented declarative small web
izstrādes ietvara izveide
application framework

3

"Studenta palīgs" sistēmas izstrāde

4

Cilindrisko grafu pielietošana priekšmetu Use of Cilindrical Graph for the
sakarības analīzei
Analisys of Courses Communication

5

Datorspēļu dziņa izstrāde

6

Izglītojamo pārbaudes darbu kvalitātes The Qualitative
novērtēšana
Students' Tests

7

Robota izstrāde un kontroles vadība

Robot’s
Design
Management

8

Fraktālo rakstu ešerizācija

Escherization of the Fractal Tilings

"Student
Assistant"
Development

System

Game Engine Development
Evaluation
and

of

Control

2012./2013.studiju gads
Bakalaura studiju programma “Datorzinātnes”
1

Fotokluba vietnes izstrāde

Photoclub website development

2

Mūzikas redaktora izstrāde

Music editor development

3

Eksperimenta plānošanas automatizācija Experiment planning automation on the
taisnleņķa centrālā kompozīta plānā
basis orthogonal central composite plan

4
5

Virtuālo panorāmu izveides risinājumi

Solutions of the virtual panorama
development

Lietotņu izstrāde mobilajām ierīcēm

Application development for mobile
devices

6

Mācību
izstrāde

vietnes

7

Modulis iekārtu
bezvadu sakarus

„Projektu
vadībai

vadīšana” Educational site “Project management”
creation
izmantojot
WiFi module for controlling system

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas”
1

Rakstu ar vairākiem motīviem ešerizācija

Tilling by several motives escherization

2

Informācijas vizuālā attēlošana MS Office Visual representation of information in
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vidē

MS Office

3

Microsoft
Office
paplašināšana

4

Trīsdimensijas
grafiskas
salīdzinājums C# un Java vidēs

5

Šeideru programmēšana

Shader programming

LabView metodisko materiālu izstrāde

LabView
development

6

2010

iespēju MS Office 2010 possibilities extension
izstrādes Comparison of 3D graphic development
on C# and Java

teaching

materials

7

Moduļa izveide klientu uzskaites sistēmas Module development for
datu bāzes apstrādei
register data base processing

8

Efektivitātes pārbaude terminālo servisu Checking of effectiveness
tīklā
terminal services in network

9

Web kameras vadības moduļa izveide uz Development of Web camera control
Arduino platformas
module on the Arduino platform

10

Sociālā pedagoga virtuālas dienasgrāmatas Virtual diary development for social
izstrāde
teacher

11

Automodeļu sacīkšu
sistēmas izstrāde

12

Internet lietojumprogrammu
metožu klasifikācija un analīze

13

Web rīka izstrāde datora sistēmas OS
Windows
computer
system
diagnostikai Windows platformai
diagnostic
Web
application
development

14

Tehnoloģijas JAVA lietojuma efektivitātes Technology usage of different Javadažādās
operētājsistēmās operetajsistem
when
the
salīdzinošā analīze
participants in the analysis shall

15

Mājas lapas izstrāde izmantojot ASP.NET Website development using ASP.NET
MVC
MVC

16

Datu
bāzes
versiju
kontrole Database
versions
programmprodukta izstrādes stadijā
development stage

17

GPS izsekošanas sistēmas izstrāde

trases

customer
of

the

vadības Development of management systems
for cars models race track
testēšanas Classification and analysis of Web
applications’ testing methods

control

on

GPS tracking system development

Maģistra studiju programma “Datorzinātnes”
1

Ieslodzīto informatīvās sistēmas izstrāde
menedžera izstrāde

Prisoner
information
development

2

Pasākumu
iestādēm

3

Daugavpils Universitātes
informatīvās Daugavpils
sistēmas
(DUIS)
automatizēšanas System

system

mācību Development of event manager in
educational establishments
University
(DUIS)

Information
automation
205

pilnveidošana

improvement

4

Lietotāja
saskarnes
bibliotēkas izstrāde

komponentu User interface
development

5

Psihologa virtuālais kabinets

component

library

Virtual office for psychologists

2013./2014.studiju gads
Bakalaura studiju programma “Datorzinātnes”
1

Vektorgrafikas izmantošana tīmeklī

2

Socioloģisko
aptauju
veikšana un apstrāde

automatizācijas Automation of carrying out and
processing
of
sociological
questionnaires

3

Mākoņdatnes
apmaiņai

izveide

lietotnes

Vector graphics usage in a network

datņu Cloud
computing
application
development for data exchange

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas”
1
2

Sistēmas
izveide

"Iepērcies

virs

mākoņiem" The development of system "Purchase
over the clouds"

Datu apmaiņa starp dažāda tipa sistēmām

Data exchange
systems

between

3

Ajax bāzēta platforma WEB lietotņu Ajax based
izstrādei
development

4

Lēmumu pieņemšana izplūdušajā loģikā

Decision making in fuzzy logic

5

Rakstu ar apļa elementu ešerizācija

Tiling by circular disc pattern

6

Lietotāja
uzskaite

User-interface interactions tracking

7

The development of a social network
Sociālā tīkla "Pusdienojam kopā" izstrāde "Dinner together"

8

Saskarņu projektēšanas tehnoloģijas

9

Datu par apmācāmo iegūšana no e- Data on learners' acquisition of the eportfolio sistēmas
portfolio system

10

Multifunkcionāla informācijas izvadīšanas Multifunctional LED panel development
LED paneļa izveide
for information output

11

Mājas apsardzes sistēmas izstrāde

mijiedarbības

ar

framework

different
for

WEB

interfeisu

Interfaces design technology

Development of home security system
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12

Programmas
"Autoskolas
palīgs" izveide

instruktora "Driving school instructor's assistant"
application development

13

Kvadkoptera ar automātiskās stabilizācijas Making a quadcopter with an automated
funkciju izveide
stabilization system

14

Komerciālā mācību
automatizācijas sistēma

15

Mākoņu
tehnoloģiju
perspektīvas

16

Pakalpojuma atbalsts programmatūras Service support of program project
projektam platformā 1C:Uzņēmums
based on 1C:Enterprise

17

E-learning managment system Moodle
E-studiju vides Moodle android lietotnes application development for Android
izveide
operating system

centra

procesu Automation system of
training center processes

commercial

izmantošanas
Cloud technology usage prospects

Maģistra studiju programma “Datorzinātnes”
1

Programmas realizācija datora attālinātai Program implementation for remote
vadībai
computer control

2

Muitas kontroles punkta elektroniskās Electronic
Registration
System
reģistrēšanās sistēmas izstrāde
Development for Customs Checkpoint

3

Sociālo tīklu informacionālās
sistēmas izstrāde

4

saziņas Development
communication
members

Programmatūras prasību vadības sistēma

Software
system

of
informational
system for public

requirements

management

5

Formu
salīdzinājums
problēmas kontekstā

6

Datu apmaiņa starp laika uzskaites sistēmu Data exchange between the time
“Everytime” un citiem IT risinājumiem
tracking system "Everytime" and other
IT solutions

7

Mobila robota ar GPS vadības iespējām Mobile robot with GPS control
projektēšana un automatizācija
functions engineer and automation

8

Latgales
Centrālās
bibliotēkas The Development of Latgale Central
informacionālas sistēmas izstrāde
Library Informational System

9

Raksta motīvu
pārveidojumiem

modelēšana

ešerizācijas Shapes` Comparing in Escherization
Problem Context

ar

Hīša Fundamental motiv modeling by Heesch
tiling
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9. PIELIKUMS. DOKUMENTI, KAS APLIECINA, KA
GADĪJUMĀ, JA PROGRAMMA TIEK LIKVIDĒTA,
PIETEICĒJS NODROŠINA STUDĒJOŠO IESPĒJU
TURPINĀT
IZGLĪTĪBU
CITĀ
AUGSTĀKĀS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ VAI CITĀ AUGSTSKOLĀ
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10.
PIELIKUMS.
ATSAUKSMES

ABSOLVENTU/DARBA

DEVĒJU

Anketa darba devējiem
Jautājumi, kas atrodas šajā anketā ir par kompetencēm un prasmēm, kas ir nozīmīgas
turpmākā cilvēka karjerā. Lūdzu, atbildiet uz šiem jautājumiem. Jūsu atbildes kalpos studiju
kvalitātes uzlabošanai. Atbildot izvēlieties labāko variantu.
Organizācijas nosaukums/Darbības joma: _________________________________
Jūsu ieņemamais amats: ______________________
Darbinieku skaits organizācijā: _____________
Lūdzu, izvērtējiet tālāk minētās kompetences:
Nozīmīgums- prasmes/kompetences, kas ir nozīmīgas darbam Jūsu organizācijā
Līmenis- kompetences/ prasmes attīstības līmenis, ko nodrošina studiju procesā universitātē
Izvērtējot izmantojiet 10 ballu sistēmu/skalu.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Prasmes/kompetences

Nozīmīgums

Izveidošanās
līmenis

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

Izveidošanās līmenis

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

0,0

5,0

10,0

15,0
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Absolventu anketas paraugs
Kurā gadā Jūs pabeidzāt studijas programmā „Informācijas tehnoloģijas”?
Jūsu darbības sfēra pašlaik ir: _________________________________
Aprakstiet
amata
pienākumu
___________________________

ietvaros

Nosauciet visvairāk
_________________

(pieprasītākās)

nepieciešamās

risināmo
zināšanas

uzdevumu
un

klases:

kompetences:

Kā Jūs novērtētu bakalaura izglītības lomu:
karjeras izaugsmē;
karjeras stabilitātē;
kompetences IT jomā paaugstināšanā;
personības īpašību attīstībā.
Novērtējiet, lūdzu, desmit ballu sistēmā sekojošas kompetences, no to nepieciešamības darbā
viedokļa:
Kompetence
Spēja analizēt un strukturēt informāciju
Spēja organizēt un plānot pētījumu
Pamatzināšanas starpzinātņu nozarēs
Profesionālo pamatzināšanu pilnīga pārzināšana
Informācijas vadības iemaņas

Instrumentālās

Problēmu identificēšana savā darbības jomā un spēja piedāvāt šo problēmu
risinājumus
Spēja pieņemt lēmumus savā darbības jomā
Spēja novērtēt jaunu informāciju savā darbības jomā un interpretēt to iegūto
zināšanu kontekstā
Pamatdisciplīnu izpratne un pamatdisciplīnu saiknes ar saistītajām disciplīnām
izpratne
Spēja kritizēt un būt paškritiskam
Spēja strādāt komandā
Starppersonu attiecību iemaņas

Starppersonu

Spēja strādāt komandā ar dažādu profesionālo jomu pārstāvjiem
Spēja kontaktēties ar citu darbības jomu speciālistiem
Spēja pieņemt atšķirīgu viedokli
Spēja strādāt starptautiskā vidē
Profesionālās ētikas zināšana un ievērošana

Sistēmiskās

Spēja zināšanas pielietot praksē
Pētnieciskās iemaņas
Spēja mācīties
Spēja adoptēties jaunām situācijām
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Spēja radīt jaunas idejas
Spēja būt līderim
Spēja strādāt patstāvīgi
Projektu izstrāde un vadība
Spēja strādāt starppriekšmetu jomās
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Spējas analizēt, apkopot un izvērtēt informāciju
Spējas zināšanas lietot praksē
Laika plānošana un vadīšana
Pamatzināšanas profesionālajā jomā
Specifiskas/padziļinātas zināšanas savā profesionālajā jomā
Rakstiska un mutiska komunikācija dzimtajā valodā
Rakstiska un mutiska komunikācija valsts valodā
Svešvalodas zināšanas
Prasme/spēja izmantot praksē informācijas tehnoloģijas
Pētnieciskās iemaņas
Spēja pašizglītoties
Informācijas apstrādes iemaņas izmantojot informācijas tehnoloģijas
Spēja kritizēt un būt paškritiskam
Spēja pielāgoties jauniem apstākļiem
Spēja radīt jaunas idejas (būt kreatīvam)
Spēja patstāvīgi risināt profesionālās problēmas
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Absolventu anketas paraugs
Kurā gadā Jūs pabeidzāt studijas maģistratūrā?
Jūsu darbības sfēra uzsākot studijas maģistratūrā:
Jūsu darbības sfēra pašlaik ir:
Aprakstiet amata pienākumu ietvaros risināmo uzdevumu klases:
Nosauciet visvairāk nepieciešamās (pieprasītākās) zināšanas un kompetences:
Kā Jūs novērtētu maģistra izglītības lomu:
karjeras izaugsmē;
karjeras stabilitātē;
kompetences IT jomā paaugstināšanā;
personības īpašību attīstībā.
Novērtējiet, lūdzu, desmit ballu sistēmā sekojošas kompetences, no to nepieciešamības darbā
viedokļa:
Kompetence
Spēja analizēt un strukturēt informāciju
Spēja organizēt un plānot pētījumu
Pamatzināšanas starpzinātņu nozarēs
Profesionālo pamatzināšanu pilnīga pārzināšana
Informācijas vadības iemaņas

Instrumentālās

Problēmu identificēšana savā darbības jomā un spēja piedāvāt šo
problēmu risinājumus
Spēja pieņemt lēmumus savā darbības jomā
Spēja novērtēt jaunu informāciju savā darbības jomā un interpretēt to
iegūto zināšanu kontekstā
Pamatdisciplīnu izpratne un pamatdisciplīnu saiknes ar saistītajām
disciplīnām izpratne
Spēja kritizēt un būt paškritiskam
Spēja strādāt komandā
Starppersonu attiecību iemaņas
Starppersonu

Spēja strādāt komandā ar dažādu profesionālo jomu pārstāvjiem
Spēja kontaktēties ar citu darbības jomu speciālistiem
Spēja pieņemt atšķirīgu viedokli
Spēja strādāt starptautiskā vidē

Sistēmiskās

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

0,0

2,0

4,0

6,0
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12,0
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PIELIKUMS.
PARAUGS

DIPLOMS

UN

TĀ

PIELIKUMA
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Ar Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Domes 20__. gada __.
jūnija
lēmumu Nr. __

KIRILS MAKAREVIČS
personas kods _______ - _____

ieguvis

PROFESIONĀLO
BAKALAURA GRĀDU
informācijas tehnoloģijās

Rektors _________________________
A.Barševskis

Domes priekšsēdētājs _____________
V.Paškevičs

Daugavpilī, 200_.gada __.jūnijā
Reģistrācijas Nr. __
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DAUGAVPILS UNIVERSITY
This Diploma Supplem ent follows the mode l developed by the European Commission, Council o f Europe and
UNESCO/CEPES. The purpose of the supple men t is to provide sufficient in depen dent da ta to im prove the
international ‘ tra nspa rency ’ and fair academic a nd profe ssional recognition of qualifications (diplomas,
de grees, certific ates etc.).
It is designed to provide a description of the nature, level, c ontex t, c ontent and status of the studie s that were
pursued and successfu lly c ompleted by the indiv idua l name d on the original qualificatio n to which this
supplem ent is appended. It should be fre e from any value judgements, equiva lence statem ents or sugg estions
about re cognition. Info rm ation in all eight sec tions should b e prov ided. Whe re information is not provided , an
explanation should give the reason why.

DIPLOMA SUPPLEMENT
MDE No. 0026
1. I NFO RMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF T HE QUALI FICATION

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Fa mily name :
Given nam e:
Date of birth (da y/month/year):
Student’s person code:

LITVINCEVS
JURIJS
11.05.1984
110584 - 10 250

2. I NFO RMATION IDENTIFYING THE QUAL IFICATI ON

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Name of qua lification (in original language):
Dab aszinātņu m aģistra grā ds datorzinā tnē s
(Master o f N atu ra l S cienc es in Computer Science )
Main fie ld of study for the qualification:
Info rm atio n Technologies
Name (in original language) a nd statu s of the qualific ation awarding institution :
Da ug avp ils Univ ersitāte, akreditēta 29.01 .200 4., valsts dibināta universitāte
( Da ugav pils University , ac credited 29.01.20 04., state -rec ognized university)
Name (in original language) a nd statu s of institution ad ministering studies:
same as in point 2.3.
Language(s) of instruction/exam ination: Latv ian

3. I NFO RMATION O N T HE LEVE L OF THE QUAL IFICATION

3.1.

Level of qualification:
se co nd (gra duate) a cad em ic de gree
3.2. Official le ngth of programme, the da tes of initiating and com pleting progra mme:
2 ye ars of full-tim e studies, 8 0 L atvian cre dit p oints, 12 0 EC TS c redits,
from 16.0 8.200 6 till 17.06 .200 8
3.3. Access require ments:
B ache lo r’ s degre e in mathem atic s o r higher profe ssional educ ation in
m athem atic s
4. I NFO RMATION O N T HE CONTE NTS AND RESULT S GAI NED

4.1.

Mode of study: full-tim e studies

Ar Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Domes 2008. gada . jūnija
lēmumu Nr.
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JĀNIS BĒRZIŅŠ
personas kods 250381-10100

ieguvis

DABASZINĀTŅU
MAĢISTRA GRĀDU
datorzinātnēs

Rektors_____________________
A.Barševskis

Domes
priekšsēdētājs_______________
V.Paškevičs

Daugavpilī, 2008. gada . jūnijā

Reģistrācijas Nr.

236

12.
PIELIKUMS. PROGRAMMAS
VIENU STUDĒJOŠO

IZMAKSAS

UZ

Studiju maksas aprēķins 2012./2013.studiju gadā
Studiju programmas
Akadēmiskā
nosaukums:
"Datorzinātnes"

bakalaura
Pilna
studijas

Studiju veids:
Studiju
(gadi):

studiju

programma

laika

ilgums
4

Kredītpunktu
KOPĀ:

skaits
160

Kontaktstundu skaits
gadā:

640

Kontaktstundu skaits
KOPĀ::

2560

Minimālais studējošo skaits
studiju grupā:

5

Plānojamais studējošo skaits studiju programmā:
Programmas
realizācijas vieta:

15
Daugav
pils

N

Rin
das Nr.

r.
A

B

Aprēķins
D

A
1

Akademiskā personāla algas fonds
Amats

Akadēm.personāla
īpatsvars

Kontaktstund
u sadalījums

Profesors

1

Asociētais profesors

5%

32

2

Docents

40%

256

3

Lektors

40%

256

4

Asistents

15%

96

5

Amats

Stundas tarifa
likme

Koeficients
par īpašiem darba
apstākļiem

Profesors

8,3 Ls

1

6

0,00

Asociētais profesors

6,6 Ls

1

7

211,20

Docents

5,3 Ls

1

8

1356,80

Lektors

4,2 Ls

1

9

1075,20

Asistents

3,4 Ls

1

10

326,40

237

Darba algas fonds gadā

11

Studiju programmas izmaksu koeficients

12

1

Tematiskās jomas koeficients

13

1,266

Darba algas fonds gadā

14

Minimālais studējošo skaits studiju kursā

15

Akadēmiskā personalā darba algas fonds uz 1 studējošo gadā

16

593,92

2 969,60

2 969,60
5

A
2

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds
Izmaksas uz vienu
studējošo mēnesī

Amats

Plānojamais
studējošo skaits
studiju programmā

Studiju programmas direktors

15

18

0,00

Studiju programmas sekretāre

15

19

0,00

20

0,00

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds gadā
Minimālais
programmā

studējošo

skaits

studiju
21

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

3

A Fakultāšu
fonds:

administratīvā

personāla

22

0,00

algas

Viena s tudējošā
izmaksas mēnesī

Amats

15

Plānojamais
studējošo skaits
Universitātē

Dekāns

1470

23

0,00

Prodekāns

1470

24

0,00

Pārvaldes lietvedis

1470

25

0,00

Pārvaldes sekretārs

1470

26

0,00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds gadā

27

0,00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē

28

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

29

0,00

1470

A
4

Filiāles administratīvā personāla algas fonds:
Amats

Mēneša tarifa
likme uz vienu studējošo

Plānojamais
studējošo skaits
filiālē

Filiāles direktors

0,00 Ls

0

30

0,00

Filiāles direktora vietnieks

0,00 Ls

0

31

0,00

Filiāles sekretārs

0,00 Ls

0

32

0,00

33

0,00

Filiāles administratīvā personāla algas fonds
gadā
Plānojamais
filiālēs

studējošo skaits

Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

34

0

35

0,00

238

5

Fakultāšu administratīvā personāla
algas fonds
Personāla
darba alga
mēnesī

Grupa

Personāla
īpatsvars
(slodžu skaits)

Akadēmiskais personāls

36

0,00

37

800,00

Darba algas fonds gadā

38

9 600,00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē

39

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

40

6,53

41

1 050,00

Vispārējā personāla algas fonds gadā

42

12 600,00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē

43

1470

Vispārējā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

44

8,57

Algas fonds uz 1 studējošo:

45

609,0

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%)

46

Vispārējais personāls

6

800 Ls

Universitātes vispārējā personāla
algas fonds
Personāla
darba alga
mēnesī

Grupa
Vispārējais personāls

1
2
3
4

Komandējumi
braucieni

1 050 Ls

un

dienesta

Sakaru un pasta pakalpojumi

7

278

146,7

47

4,00
8,50

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes
noma, citi nodokļi

49

5,20

Transporta uzturēšana,
pakalpojumi, degviela

50

3,20

Telpu un inventāra noma

51

1,20

Tehniskā apkope

52

3,20

53

8,22

Studiju programmas akreditācija

54

2,20

Mācību prakse

55

Pakalpojumu apmaksa

56

31,72

Mācību līdzekļi

57

2,30

Biroja preces

58

1,25

Inventārs

59

1,00

Komunālie pakalpojumi

60

176,00

61

180,55

62

2,20

transporta

iestāžu

Materiāli, energoresursi, ūdens un
inventārs
6

Personāla
īpatsvars
(slodžu skaits)

48

Remonta
izmaksas,
uzturēšanas pakalpojumi

5

1470

Grāmatu un žurnālu iegāde
Iekārtu iegādes un modernizēšanas
izmaksas

63

239

1

8
1

Studentu aktivitātes

64

Sports un kultūra

65

Studentu sociālais nodrošinājums

66

Citi izdevumi

64

Izdevumi zinātnes attīstībai

68

0,00

65

974,20

Viena studējošā izmaksas gadā

0,00

Studiju maksas aprēķins 2012./2013.studiju gadā, Studiju veids: Pilna laika studijas,
“Informācijas tehnoloģijas”
Nr.

A1

A

B

Akadēm.perso
nāla īpatsvars

Kontaktstundu
sadalījums

Aprēķins
D

Akademiskā personāla algas fonds
Amats
Profesors

1

Asociētais profesors

5%

32

2

Docents

45%

288

3

Lektors

40%

256

4

Asistents

10%

64

5

Stundas tarifa
likme

Koeficients par
īpašiem darba
apstākļiem

Profesors

8,3 Ls

1

6

0,00

Asociētais profesors

6,6 Ls

1

7

211,20

Docents

5,3 Ls

1

8

1526,40

Lektors

4,2 Ls

1

9

1075,20

Asistents

3,4 Ls

1

10

217,60

Darba algas fonds gadā

11

3 030,40

Studiju programmas izmaksu koeficients

12

1

Tematiskās jomas koeficients

13

1,266

Darba algas fonds gadā

14

Minimālais studējošo skaits studiju kursā

15

Amats

Akadēmiskā personalā darba algas fonds uz 1 studējošo gadā
A2

Rindas
Nr.

3 030,40
5

16

606,08

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds
Izmaksas uz
vienu
studējošo
mēnesī

Amats

Plānojamais
studējošo
skaits studiju
programmā

Studiju programmas direktors

15

18

0,00

Studiju programmas sekretāre

15

19

0,00

20

0,00

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds
gadā
Minimālais

studējošo

skaits

studiju

21

15

240

programmā
Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā
A3

0,00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds:
Viena s
tudējošā
izmaksas
mēnesī

Amats

Plānojamais
studējošo
skaits
Universitātē

Dekāns

1470

23

0,00

Prodekāns

1470

24

0,00

Pārvaldes lietvedis

1470

25

0,00

Pārvaldes sekretārs

1470

26

0,00

27

0,00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds gadā
Plānojamais studējošo skaits Universitātē

28

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā
A4

22

1470

29

0,00

Filiāles administratīvā personāla algas fonds:
Mēneša tarifa
likme uz vienu
studējošo

Plānojamais
studējošo
skaits filiālē

Filiāles direktors

0,00 Ls

0

30

0,00

Filiāles direktora vietnieks

0,00 Ls

0

31

0,00

Filiāles sekretārs

0,00 Ls

0

32

0,00

Filiāles administratīvā personāla algas fonds
gadā

33

0,00

Plānojamais studējošo skaits filiālēs

34

Amats

Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo
gadā

0

35

0,00

36

0,00

37

800,00

Darba algas fonds gadā

38

9 600,00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē

39

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds
A5

Personāla
darba alga
mēnesī

Grupa

Personāla
īpatsvars
(slodžu skaits)

Akadēmiskais personāls
Vispārējais personāls

800 Ls

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

1470

40

6,53

41

1 050,00

Vispārējā personāla algas fonds gadā

42

12 600,00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē

43

Universitātes vispārējā personāla algas fonds
A6

Grupa
Vispārējais personāls

Vispārējā personāla
studējošo gadā

algas

fonds

uz

Personāla
darba alga
mēnesī

Personāla
īpatsvars
(slodžu skaits)

1 050 Ls

278

1470

1
44

8,57

241

N1
N2

Algas fonds uz 1 studējošo:

45

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(24.09%)

621,2

46

149,6

N3

Komandējumi un dienesta braucieni

47

4,00

N4

Sakaru un pasta pakalpojumi

48

8,50

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes
noma, citi nodokļi

49

5,20

Transporta
uzturēšana,
pakalpojumi, degviela

50

3,20

Telpu un inventāra noma

51

1,20

Tehniskā apkope

52

3,20

Remonta izmaksas, iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi

53

8,22

Studiju programmas akreditācija

54

2,20

Mācību prakse

55

Pakalpojumu apmaksa

56

31,72

Mācību līdzekļi

57

2,30

Biroja preces

58

1,25

Inventārs

59

1,00

Komunālie pakalpojumi

60

176,00

Materiāli, energoresursi, ūdens un
inventārs

61

180,55

N6

Grāmatu un žurnālu iegāde

62

2,20

N7

Iekārtu iegādes un modernizēšanas
izmaksas

63

S1

Studentu aktivitātes

64

Sports un kultūra

65

Studentu sociālais nodrošinājums

66

N8

Citi izdevumi

64

Z1

Izdevumi zinātnes attīstībai

68

0,00

65

989,29

N5

transporta

Viena studējošā izmaksas gadā

0,00

Studiju maksas aprēķins 2012./2013.studiju gadā, Studiju veids: Nepilna laika studijas.
“Informācijas tehnoloģijas”
Nr.

A1

A

B

Akadēm.personāla
īpatsvars

Kontaktstundu
sadalījums

Rindas
Nr.

Aprēķins
D

Akademiskā personāla algas fonds
Amats
Profesors

1

242

Asociētais profesors

5%

13

2

Docents

50%

128

3

Lektors

40%

102

4

Asistents

5%

13

5

Stundas tarifa
likme

Koeficients par
īpašiem darba
apstākļiem

Profesors

8,3 Ls

1

6

0,00

Asociētais profesors

6,6 Ls

1

7

85,80

Docents

5,3 Ls

1

8

678,40

Lektors

4,2 Ls

1

9

428,40

Asistents

3,4 Ls

1

10

44,20

Darba algas fonds gadā

11

1 236,80

Studiju programmas izmaksu koeficients

12

1

Tematiskās jomas koeficients

13

1,266

Darba algas fonds gadā

14

Minimālais studējošo skaits studiju kursā

15

Akadēmiskā personalā darba algas fonds uz 1 studējošo gadā

16

391,45

Amats

A2

Izmaksas uz
vienu studējošo
mēnesī

Plānojamais
studējošo skaits
studiju
programmā

Studiju programmas direktors

15

18

0,00

Studiju programmas sekretāre

15

19

0,00

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds gadā

20

0,00

Minimālais studējošo skaits studiju programmā

21

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

22

0,00

15

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds:
Viena s
tudējošā
izmaksas
mēnesī

Amats

A4

4

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds

Amats

A3

1 565,78

Plānojamais
studējošo skaits
Universitātē

Dekāns

1470

23

0,00

Prodekāns

1470

24

0,00

Pārvaldes lietvedis

1470

25

0,00

Pārvaldes sekretārs

1470

26

0,00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds gadā

27

0,00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē

28

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

29

0,00

1470

Filiāles administratīvā personāla algas fonds:
Mēneša tarifa
likme uz vienu
studējošo

Plānojamais
studējošo skaits
filiālē

Filiāles direktors

0,00 Ls

0

30

0,00

Filiāles direktora vietnieks

0,00 Ls

0

31

0,00

Filiāles sekretārs

0,00 Ls

0

32

0,00

Amats

243

Filiāles administratīvā personāla algas fonds
gadā

33

Plānojamais studējošo skaits filiālēs

34

Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

35

0,00

36

0,00

37

800,00

Darba algas fonds gadā

38

9 600,00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē

39

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

40

6,53

41

1 050,00

Vispārējā personāla algas fonds gadā

42

12 600,00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē

43

Vispārējā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

44

8,57

N1

Algas fonds uz 1 studējošo:

45

406,6

N2

Darba devēja
(24.09%)

N3

Komandējumi un dienesta braucieni

47

4,00

N4

Sakaru un pasta pakalpojumi

48

8,50

49

5,20

50

3,20

Telpu un inventāra noma

51

1,20

Tehniskā apkope

52

3,20

Remonta izmaksas, iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi

53

8,22

Studiju programmas akreditācija

54

2,20

Mācību prakse

55

Pakalpojumu apmaksa

56

31,72

Mācību līdzekļi

57

2,30

Biroja preces

58

1,25

Inventārs

59

1,00

Komunālie pakalpojumi

60

176,00

A5

0,00
0

Fakultāšu administratīvā personāla
algas fonds
Personāla darba
alga mēnesī

Grupa

Personāla
īpatsvars
(slodžu skaits)

Akadēmiskais personāls
Vispārējais personāls

800 Ls

1470

Universitātes vispārējā personāla algas fonds
A6

Grupa

Personāla darba
alga mēnesī

Personāla
īpatsvars
(slodžu skaits)

1 050 Ls

278

Vispārējais personāls

valsts

Nekustamā īpašuma
noma, citi nodokļi

sociālās

nodoklis,

Transporta
uzturēšana,
pakalpojumi, degviela

N5

apdrošināšanas

zemes

transporta

obligātās

iemaksas

46

1470

97,9

244

Materiāli, energoresursi, ūdens un
inventārs

61

180,55

N6

Grāmatu un žurnālu iegāde

62

2,20

N7

Iekārtu iegādes un modernizēšanas
izmaksas

63

S1

Studentu aktivitātes

64

Sports un kultūra

65

Studentu sociālais nodrošinājums

66

N8

Citi izdevumi

64

Z1

Izdevumi zinātnes attīstībai

68

0,00

65

836,07

Viena studējošā izmaksas gadā

0,00

Studiju maksas aprēķins 2012./2013.gadā

Studiju programmas nosaukums:

Akadēmiskā maģistra
"Datorzinātnes "

Studiju veids:

studiju

programma

Pilna laika studijas

Studiju ilgums (gadi):

2

Kredītpunktu skaits KOPĀ:

80

Kontaktstundu skaits gadā:

640

Kontaktstundu skaits KOPĀ::

1280

Minimālais studējošo
studiju grupā:
Plānojamais
programmā:

skaits

studējošo

5
skaits

studiju
15

Programmas realizācijas vieta:

Daugavpils

Rindas
Nr.

Nr.
A

B

Akadēm.personāla
īpatsvars

Kontaktstundu
sadalījums

Aprēķins
D

Akademiskā personāla algas fonds

Amats
A1
Profesors
Asociētais profesors

1

5%

32

2

245

Docents

50%

320

3

Lektors

35%

224

4

Asistents

10%

64

5

Stundas tarifa
likme

Koeficients par īpašiem
darba apstākļiem

Profesors

8,3 Ls

1

6

0,00

Asociētais profesors

6,6 Ls

1

7

211,20

Docents

5,3 Ls

1

8

1696,00

Lektors

4,2 Ls

1

9

940,80

Asistents

3,4 Ls

1

10

217,60

Darba algas fonds gadā

11

3 065,60

Studiju programmas izmaksu koeficients

12

1

Tematiskās jomas koeficients

13

1,266

Darba algas fonds gadā

14

3 065,00

Minimālais studējošo skaits studiju kursā

15

5

Akadēmiskā personalā darba algas fonds uz 1 studējošo gadā

16

613,00

Amats

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds
Izmaksas uz
vienu studējošo
mēnesī

Amats

A2

Plānojamais studējošo
skaits studiju
programmā

Studiju programmas direktors

15

18

0,00

Studiju programmas sekretāre

15

19

0,00

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds gadā

20

0,00

Minimālais
programmā

21

studējošo

skaits

studiju

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

15

22

0,00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds:

Amats
A3

Viena s tudējošā
izmaksas mēnesī

Plānojamais studējošo
skaits Universitātē

Dekāns

1460

23

0,00

Prodekāns

1460

24

0,00

Pārvaldes lietvedis

1460

25

0,00
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Pārvaldes sekretārs

1460

26

0,00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds gadā

27

0,00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē

28

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

29

0,00

1460

Filiāles administratīvā personāla algas fonds:
Mēneša tarifa
likme uz vienu
studējošo

Plānojamais studējošo
skaits filiālē

Filiāles direktors

0,00 Ls

0

30

0,00

Filiāles direktora vietnieks

0,00 Ls

0

31

0,00

Filiāles sekretārs

0,00 Ls

0

32

0,00

Filiāles administratīvā personāla algas fonds gadā

33

0,00

Plānojamais studējošo skaits filiālēs

34

Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

35

0,00

36

0,00

37

800,00

Darba algas fonds gadā

38

9 600,00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē

39

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo
gadā

40

6,53

41

1 050,00

Vispārējā personāla algas fonds gadā

42

12 600,00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē

43

1470

Vispārējā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

44

8,57

Algas fonds uz 1 studējošo:

45

628,1

Amats

A4

0

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds

Grupa

Personāla darba
alga mēnesī

Personāla īpatsvars
(slodžu skaits)

Akadēmiskais personāls
A5

Vispārējais personāls

800 Ls

1470

Universitātes vispārējā personāla algas fonds

Grupa

A6

N1

Personāla darba
alga mēnesī

Personāla īpatsvars
(slodžu skaits)

1 050 Ls

278

Vispārējais personāls
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N2

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%)

46

151,3

N3

Komandējumi un dienesta braucieni

47

4,00

Sakaru un pasta pakalpojumi

48

8,50

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes noma, citi nodokļi

49

5,20

Transporta uzturēšana, transporta pakalpojumi, degviela

50

3,20

Telpu un inventāra noma

51

1,20

Tehniskā apkope

52

3,20

Remonta izmaksas, iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

53

8,22

Studiju programmas akreditācija

54

2,20

Mācību prakse

55

Pakalpojumu apmaksa

56

31,72

Mācību līdzekļi

57

2,30

Biroja preces

58

1,25

Inventārs

59

1,00

Komunālie pakalpojumi

60

176,00

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

61

180,55

N6

Grāmatu un žurnālu iegāde

62

2,20

N7

Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas

63

Studentu aktivitātes

64

Sports un kultūra

65

Studentu sociālais nodrošinājums

66

N8

Citi izdevumi

64

Z1

Izdevumi zinātnes attīstībai

68

0,00

65

997,88

N4

N5

S1

Viena studējošā izmaksas gadā:

0,00
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