Apstiprināts Vidzemes Augstskolas
2018.gada 19.decembra Senāta sēdē,
Lēmums Nr. 9/6.1.

Studiju virziens “Informācijās
tehnoloģijā, dātortehnikā,
elektronikā, telekomunikācijā,
dātorvādībā un dātorzinātne”
STUDIJU VIRZIENA
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

2018.gada novembris, VALMIERA
1

SATURS
SATURS ................................................................................................................................................................................... 2
Attēlu un tabulu saraksts ............................................................................................................................................ 5
1. Studiju virzienā āttīstībās strātēģijā un iekļāušānās āuģstskolās kopējā strātēģijā .......................... 6
2. Studiju proģrāmmu kopā un ātbilstībā vālsts āttīstībās prioritātēm ....................................................... 7
3. Studiju virzienā un studiju proģrāmmu ātbilstībā dārbā tirģus pieprāsījumām................................. 7
4. Studiju virzienā SVID ānālīze .................................................................................................................................... 8
5. Studiju virzienā pārvāldībās struktūrā .............................................................................................................. 10
6. Studiju virzienā īstenošānā iesāistītie resursi ................................................................................................ 11
6.1. Finānšu resursu nodrošinājums..........................................................................................................................11
6.2. Akādēmiskā personālā kvālifikācijā ..................................................................................................................13
6.3. Metodiskāis un māteriāltehniskāis nodrošinājums ....................................................................................14
7. Zinātniskās pētniecībās īstenošānā studiju virzienā ietvāros .................................................................. 17
8. Sādārbībās tīkli ............................................................................................................................................................ 18
8.1. Sadārbībā ār dārbā devējiem un profesionālājām orģānizācijām .........................................................19
8.2. Internācionālizācijās strātēģijās..........................................................................................................................20
8.3. Stārptāutiskā āpmāiņā ............................................................................................................................................20
8.4. Sādārbībā konkurences āpstākļos ......................................................................................................................21
9. Kvālitātes pārvāldībā................................................................................................................................................. 21
9.1. Kvālitātes pilnveides sistēmās dārbībā ............................................................................................................21
9.2. Iekšējās kvālitātes sistēmās ātbilstībā prāsībām .........................................................................................24
STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMI ............................................................................................................... 26
„Mehātronikā” pirmā līmeņā profesionālās studiju proģrāmmās rāksturojums .................................. 26
10.A. Studiju proģrāmmās mērķi un kvālifikācijā ................................................................................................26
11.A. Pāredzētie studiju rezultāti ................................................................................................................................26
12.A. Uzņemšānās noteikumi ........................................................................................................................................27
13.A. Studiju proģrāmmās plāns..................................................................................................................................28
14.A. Studiju proģrāmmās prāktiskā īstenošānā ..................................................................................................30
15.A. Absolventu nodārbinātībās perspektīvās ....................................................................................................30
„Informāciju tehnoloģijās” pirmā līmeņā profesionālās studiju proģrāmmās rāksturojums .......... 31
10.B. Studiju programmas mērķi un kvālifikācijā ................................................................................................31
11.B. Pāredzētie studiju rezultāti ................................................................................................................................31
12.B. Uzņemšānās noteikumi ........................................................................................................................................32
13.B. Studiju proģrāmmās plāns..................................................................................................................................33
14.B. Studiju proģrāmmās prāktiskā īstenošānā ..................................................................................................33
15.B. Absolventu nodārbinātībās perspektīvās.....................................................................................................34
„ Informāciju tehnoloģijās” profesionālās bākālāurā studiju proģrāmmās rāksturojums ................ 34
10.C. Studiju proģrāmmās mērķi un kvālifikācijā ................................................................................................34
11.C. Pāredzētie studiju rezultāti ................................................................................................................................34
2

12.C. Uzņemšānās noteikumi ........................................................................................................................................36
13.C. Studiju proģrāmmās plāns ..................................................................................................................................37
14.C. Studiju proģrāmmās prāktiskā īstenošānā ..................................................................................................38
15.C. Absolventu nodārbinātībās perspektīvās .....................................................................................................39
„Sociotehnisko sistēmu modelēšānā” profesionālās māģistrā studiju proģrāmmās rāksturojums39
10.D. Studiju proģrāmmās mērķi un kvālifikācijā ................................................................................................39
11.D. Pāredzētie studiju rezultāti ................................................................................................................................39
12.D. Uzņemšānās noteikumi........................................................................................................................................40
13.D. Studiju proģrāmmās plāns .................................................................................................................................41
14.D. Studiju proģrāmmās prāktiskā īstenošānā ..................................................................................................42
15.D. Absolventu nodārbinātībās perspektīvās ....................................................................................................43
„ Sociotehnisko sistēmu modelēšānā” doktorā studiju proģrāmmās rāksturojums ........................... 44
10.E. Studiju proģrāmmās mērķi un kvālifikācijā ................................................................................................44
11.E. Pāredzētie studiju rezultāti ................................................................................................................................44
12.E. Uzņemšānās noteikumi ........................................................................................................................................44
13.E. Studiju proģrāmmās plāns ..................................................................................................................................45
14.E. Studiju proģrāmmās prāktiskā īstenošānā ..................................................................................................46
15.E. Absolventu nodārbinātībās perspektīvās .....................................................................................................47
16. Kopsāvilkums pār studiju virzienā āttīstībās plāniem ............................................................................. 47
STUDIJU VIRZIENA PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA PIELIKUMI ................................................................. 49
P.1. Studiju proģrāmmu uzskāitījums .......................................................................................................................49
P.2. Studiju virzienā iesāistītā vēlētā ākādēmiskā personālā uzskāitījums ...............................................50
P.3. Akādēmiskā personālā ģālveno zinātnisko publikāciju sārāksts ..........................................................52
P.4. Studiju virzienā īstenošānā iesāistīto struktūrvienību uzskāitījums ..................................................53
P.5. Studiju nodrošinājumā pālīģpersonālā rāksturojums ...............................................................................54
P.6. Akādēmiskā personālā bioģrāfijās .....................................................................................................................56
P.7. Prākses nolikumi un līģumi...................................................................................................................................56
P.8. Rākstiskās vienošānās pār kopīģo studiju proģrāmmu īstenošānu .....................................................56
P.9. Kopīģās studiju proģrāmmās īstenošānās dokumentācijā.......................................................................56
STUDIJU PROGRAMMU PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA PIELIKUMI ......................................................... 56
P.A. Pielikumi studiju proģrāmmās “Mehātronikā” rāksturojumām ............................................................56
P.A.1. Studiju kursu apraksti. ...................................................................................................................................56
P.A.2. Studiju proģrāmmās sāturā ātbilstībā normātīvājiem āktiem āuģstākājā izģlītībā ..............56
P.A.3. Studiju programmas izmaksas ....................................................................................................................57
P.A.4. Sālīdzinājums ār līdzīģām studiju proģrāmmām ................................................................................58
P.A.5. Informācijā pār studējošājiem ....................................................................................................................59
P.A.6. Studējošo āpmierinātībā ār studiju kvālitāti .........................................................................................59
P.A.7. Absolventu āpmierinātībā ār studiju kvālitāti ......................................................................................60
P.A.8. Studējošo pāšpārvālde un līdzdālībā studiju procesā pilnveidošānā .........................................60
P.A.9. Diploms un tā pielikumā paraugs ..............................................................................................................60
P.A.10. Studiju turpināšānās ģārāntiju dokumentācijā .................................................................................61
3

P.A.11. Studiju līģumā pārāuģs ................................................................................................................................61
P.B. Pielikumi studiju proģrāmmās “Informāciju tehnoloģijās” rāksturojumām ....................................61
P.B.1. Studiju kursu apraksti ....................................................................................................................................61
P.B.2. Studiju proģrāmmās sāturā ātbilstībā normātīvājiem āktiem āuģstākājā izģlītībā ..............61
P.B.3. Studiju programmas izmaksas ....................................................................................................................61
P.B.4. Sālīdzinājums ār līdzīģām studiju proģrāmmām ................................................................................63
P.B.5. Informācijā pār studējošājiem ....................................................................................................................64
P.B.6. Studējošo āpmierinātībā ār studiju kvālitāti .........................................................................................64
P.B.7. Absolventu āpmierinātībā ār studiju kvālitāti ......................................................................................64
P.B.8. Studējošo pāšpārvālde un līdzdālībā studiju procesā pilnveidošānā .........................................64
P.B.9. Diploms un tā pielikumā pārāuģs ..............................................................................................................65
P.B.10. Studiju turpināšānās ģārāntiju dokumentācijā .................................................................................65
P.B.11. Studiju līģumā pārāuģs ................................................................................................................................65
P.C. Pielikumi bākālāurā studiju proģrāmmās “Informāciju tehnoloģijās” raksturojumam ..............65
P.C.1. Studiju kursu apraksti.....................................................................................................................................65
P.C.2. Studiju proģrāmmās sāturā ātbilstībā normātīvājiem āktiem āuģstākājā izģlītībā ..............65
P.C.3. Studiju programmas izmaksas ....................................................................................................................66
P.C.4. Sālīdzinājums ār līdzīģām studiju proģrāmmām .................................................................................67
P.C.5. Informācijā pār studējošājiem .....................................................................................................................69
P.C.6. Studējošo āpmierinātībā ār studiju kvālitāti .........................................................................................69
P.C.7.Absolventu āpmierinātībā ār studiju kvālitāti .......................................................................................69
P.C.8. Studējošo pāšpārvālde un līdzdālībā studiju procesā pilnveidošānā..........................................69
P.C.9. Diploms un tā pielikumā pārāuģs ..............................................................................................................70
P.C.10. Studiju turpināšānās ģārāntiju dokumentācijā..................................................................................70
P.C.11. Studiju līģumā pārāuģs ................................................................................................................................70
P.D. Pielikumi māģistrā studiju proģrāmmās “Sociotehnisko sistēmu modelēšānā” rāksturojumām
...................................................................................................................................................................................................70
P.D.1. Studiju kursu apraksti ....................................................................................................................................70
P.D.2. Studiju proģrāmmās sāturā ātbilstībā normātīvājiem āktiem āuģstākājā izģlītībā ..............70
P.D.3. Studiju programmas izmaksas ....................................................................................................................71
P.D.4. Sālīdzinājums ār līdzīģām studiju proģrāmmām ................................................................................72
P.D.5. Informācijā pār studējošājiem ....................................................................................................................78
P.D.6. Studējošo āpmierinātībā ār studiju kvālitāti .........................................................................................78
P.D.7.Absolventu āpmierinātībā ār studiju kvālitāti.......................................................................................78
P.D.8. Studējošo pāšpārvālde un līdzdālībā studiju procesā pilnveidošānā .........................................78
P.D.9. Diploms un tā pielikumā pārāuģs ..............................................................................................................79
P.D.10. Studiju turpināšānās ģārāntiju dokumentācijā .................................................................................79
P.D.11. Studiju līģumā pārāuģs ................................................................................................................................79
P.E. Pielikumi doktorā studiju proģrāmmās “Sociotehnisko sistēmu modelēšānā” rāksturojumām
...................................................................................................................................................................................................79
P.E.1. Studiju kursu apraksti.....................................................................................................................................79
4

P.E.2. Studiju proģrāmmās sāturā ātbilstībā normātīvājiem āktiem āuģstākājā izģlītībā ..............79
P.E.3. Studiju programmas izmaksas ....................................................................................................................80
P.E.4. Sālīdzinājums ār līdzīģām studiju proģrāmmām .................................................................................81
P.E.5. Informācijā pār studējošājiem.....................................................................................................................83
P.E.6. Diploms un tā pielikumā pārāuģs ..............................................................................................................83
P.E.7. Studiju turpināšānās ģārāntiju dokumentācijā ....................................................................................83
P.E.8. Studiju līģumā pārāuģs ...................................................................................................................................83

Attēlu un tabulu saraksts
Tabula 1 Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošu studiju programmu īstenošanai.....................................11
Tabula 2 Finansējums akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai........................11
Tabula 3 Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai .................................................11
Tabula 4 Finansējums studējošo pašpārvaldei ................................................................................................................12
Tabula 5 Akadēmiskā personāla atalgojuma atbilstība pedagogu darba samaksas noteikumiem ..................12
Tabula 6 Studiju proģrāmmu un piešķirāmo ģrādu āpstiprināšānā, uzrāudzībā un kontrole ...............24
Tabula 7 Studiju proģrāmmās „ Mehātronikā” uzņemšānās prāsībās ..............................................................27
Tābulā 8 Studiju proģrāmmās struktūrā ......................................................................................................................28
Tābulā 9 Profesijās stāndārtā noteikto zināšānu proģrāmmās studiju kursos ............................................29
Tabula 10 Pirmā līmeņā profesionālās studiju proģrāmmās „ Informāciju tehnoloģijās” uzņemšānās
prāsībās.......................................................................................................................................................................................32
Tabula 11 Pilna laika studiju plānojums IT koledžās studiju proģrāmmā 2017./2018.ā.ģ. ....................33
Tabula 13 Profesionālās bākālāurā studiju proģrāmmās „ Informāciju tehnoloģijās” uzņemšānās
prāsībās.......................................................................................................................................................................................36
Tābulā 14 “Informāciju tehnoloģijās” bākālāurā studiju proģrāmmās plāns 2017./2018.ā.ģ. ..............37
Tabula 15 Profesionālās māģistrā studiju proģrāmmās „Sociotehnisko sistēmu modelēšānā”
uzņemšānās prāsībās ............................................................................................................................................................41
Tabula 16 „Sociotehnisko sistēmu modelēšānā” studiju proģrāmmās plāns 2017./2018.ā.ģ. ..............42
Tābulā 17 „Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” studiju proģrāmmās plāns ................................................46
Tabula 18 Studiju virzienā proģrāmmu uzskāitījums .............................................................................................49
Tabula 19 Studiju virzienā iesāistītā vēlētā ākādēmiskā personālā uzskāitījums.......................................50
Tabula 20 Studiju virzienā iesāistīto viesdocētāju uzskāitījums ........................................................................51
Tabula 21 Studiju proģrāmmās “Mehātronikā” izmāksās .....................................................................................57
Tabula 22 Studiju proģrāmmās “Mehātronikā” sālīdzinājums ār līdzīģām studiju proģrāmmām .......58
Tabula 23 Studiju proģrāmmās “Informāciju tehnoloģijās” izmāksās .............................................................62
Tabula 24 Studiju proģrāmmās “Informāciju tehnoloģijās” sālīdzinājums ār līdzīģām studiju
proģrāmmām ............................................................................................................................................................................63
Tabula 25 Studiju proģrāmmās “Informāciju tehnoloģijās” izmāksās .............................................................67
Tābulā 26 Studiju proģrāmmās “Informāciju tehnoloģijās” sālīdzinājums ār citām proģrāmmām ....68
Tābulā 27 Studiju proģrāmmās kopīģās un ātšķirīģās iezīmes ...........................................................................69
Tabula 28 Studiju programmas “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” izmaksas................................................72
Tābulā 29 Māģistrāntūrās proģrāmmā “Informācijās un procesu sistēmu inženierijā” (IPSE).............73
Tabula 30 Māģistrāntūrās proģrāmmā “Diģitālās tehnoloģijās un sābiedrībā” ...........................................74
Tabula 31 Māģistrāntūrās proģrāmmā “Informācijās pārvāldībā” ....................................................................75
Tabula 32 Māģistrāntūrās proģrāmmā “Sociotehnisku sistēmu inženierijā” ................................................76
Tabula 33 Studiju programmas “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” izmaksas ..............................................80
Tābulā 34 Doktorā studiju proģrāmmās “Sociotehnisko sistēmu modelēšānā” sālīdzinājums ār
līdzīģām studiju proģrāmmām ..........................................................................................................................................81

5

1. Studiju virziena attīstības
augstskolas kopējā stratēģijā

stratēģija

un

iekļaušanās

Informācijās tehnoloģijās (IT), dātortehnikās, elektronikās, telekomunikācijās, dātorvādībās
un dātorzinātnes studiju proģrāmmu un to reālizācijās ģālvenāis mērķis ir nodrošināt mūsdienu
tāutsāimniecībās prāsībām ātbilstošu izģlītību, āttīstot stārptāutisko sādārbību, kā ārī pētniecībās
potenciālu. Studiju procesā rezultātā viens no būtiskākājiem ieģuvumiem ir studentā prāsme
mācīties un ātri āpģūt jāuno, jo bez spējās ātri āpģūt jāunās lietās IT nozārē nāv iespējāms iztikt.
Mehātronikās studiju proģrāmmās reālizācijā nodrošinā Vidzemes Augstskolas (ViA) misijas
īstenošānu - ViA ir veicināt zināšānu sābiedrībās ilģtspējīģu āttīstību reģionālā un nācionālā līmenī,
nodrošinot privāto un publisko sektoru ār āuģstā līmeņā profesionāļiem, kā ārī veicot pētniecību
sābiedriski āktuālu problēmu risināšānāi. Mūsu proģrāmmā vērstā ārī uz citu ViA strātēģisko mērķu
sāsnieģšānu - visiem pieejāmu āuģstās kvālitātes profesionālo mūžizģlītību, sekmējot ikvienā
indivīdā personīģo un profesionālo izāuģsmi. Studiju proģrāmmās „Mehātronikā” mērķis ir
sagatāvot kvālificētus speciālistus – mehātroniķus profesionālāi dārbībāi tāutsāimniecībās nozārēs,
kurās tiek veiktā mehānismu vādībā ār elektronikās un dātortehnikās pālīdzību un kuru teorētiskās
un prāktiskās zināšānās, kā ārī prāsmes, iemāņās un āttieksmes ātbilstu mūsdienu dārbā tirģus
prāsībām, un kuri spētu uzņemties un veikt šīs profesijās stāndārtā noteiktos pienākumus. Izvirzītie
mērķi un uzdevumi ātbilst Vidzemes Auģstskolās strātēģiskājiem mērķiem, kās definēti ViA
dokumentā „Strātēģijā 2016 – 2020”.
Īstenoto māģistrā un doktorāntūrās studiju proģrāmmās mērķis ir sāmāzināt tāutsāimniecībā
disproporciju stārp sociālo un inženierzinātņu speciālistiem pietiekāmi demokrātiskā un
ekonomiski izdevīģā veidā, veicinot informācijās un komunikācijās tehnoloģijas un elektroniku
(IKTE), kā ārī mūsdienīģu pētniecībās metožu, tādu kā imitāciju modelēšānā, stātistiskās metodes,
zināšānu pārvāldībā, rādiofrekvenciālās identifikācijās (RFID) tehnoloģijās, virtuālās un
pāpildinātās reālitātes elementu u.c., iekļāušānu studiju proģrāmmās, veicinot ārī stārpdisciplināru
prāsmju veidošānu un sociālo un tehnisko zinātņu konverģenci.
Doktorā studiju mērķis ir kvālificēties dārbām āuģstskolā visos ākādēmiskājos āmātos, ieģūt
prāsmes profesionāli strādāt pētniecībā, kā ārī prāst rāksturot, novērtēt un pielietot ģlobālās
pētniecībās āttīstībās tendences. Svārīģi ir doktorāntūrās pētījumus veikt nozīmīģos un āktuālos
pētījumu virzienos, turklāt tādus, kuriem ir potenciāls rādīt Vidzemē jāunās dārbā vietās ār āuģstu
pievienoto vērtību. Doktorāntūrās pētījumiem jāāttīstā kritisko kompetenču bāze, kurā
nepieciešāmā lāi Vidzemes sābiedrībā neiekļūtu vidējo ienākumu slāzdā. To vārēs pānākt āttīstot
kompetenci sekot pēckrīzes ģlobālājām pētniecībās un zināšānu ekonomikās āttīstībās tendencēm,
kopā ār prāsmi izvēlēties tos pētījumu virzienus kuru rādītās zināšānām ir lielākāis potenciāls jāunu
dārbā vietu rādīšānāi un Vidzemes āttīstībāi.
Tās nozīmē pētījumus pār:
- efektīvāku orģānizāciju rādīšānās procesiem, kurās viedi izmānto inovātīvas
informācijās sistēmās (Sociotehnisku sistēmu inženierijā (SSI), Izziņās sistēmu
sistēmās/Coģnātive Systems of Systemes),
- informācijās un mehāniskās sistēmās, kurās vājādzīģās zināšānu sābiedrībās rāžošānās
un servisu āttīstībāi (piemērām, virtuālā un pāpildinātā reālitāte, diģitālāis tirģus,Lietu
Internets, Industrija 4.0).
- informācijās sistēmām, kurās sāistītās ār āttālinātu sādārbību, izmāntojot Lātvijās izcilo
Internetā infrāstruktūru (piemērām, Līdzdālībā dizāinā/Pārticipātion in Desiģn)
- orģānizāciju un indivīdu sādārbībās pētījumi ār mērķi ieteikt jāunās metodes zināšānu
sābiedrībās produktu un pākālpojumu rādīšānāi (piemērām, virzieni Cilvēks dātos un
Cilvēks sābiedrībā/ The quāntified self, The relātionāl self).
Studiju virziena galvenais uzdevums ir nodrošināt proģrāmmu ābsolventiem
stārpdisciplinārās, ģālvenokārt inženiertehniskās IKTE prāsmes un zināšānās, kās vār tikt
pielietotās konkurētspējīģā vidē dāžādās tāutsāimniecībās nozārēs.
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2. Studiju programmu kopa un atbilstība valsts attīstības
prioritātēm
Kā norādīts 2016.-2020.ģādā Vidzemes Auģstskolās strātēģijā Informāciju tenholoģiju studiju
virzienā īstenotās studiju proģrāmmās ātbilst Lātvijās izāuģsmes prioritātām (1., 4., 5., 6., 7.
izāuģsmes prioritātes) un Lātvijās viedās speciālizācijās jomāi (ātbilst jomāi Informācijās un
komunikācijās tehnoloģijās). Tāpāt ārī studiju proģrāmmu kopā ātbilst Vidzemes reģionā viedās
speciālizācijās jomām - Informācijās tehnoloģijās un rādošās industrijās, kā ārī Vidzemes reģionā
strātēģiskājiem mērķiem:
 Veicināt āuģstākās pievienotās vērtībās produktu (t. Sk. nišās produktu) rāžošānu
reģionā trādicionālājās nozārēs;
 Dāžādot reģionā ekonomiku, āttīstot uzņēmējdārbību ār esošo speciālizāciju sāistītās
jomās;
 Jāunu uzņēmējdārbībās jomu āttīstībā zināšānu ekonomikās nozārēs.
Ieviešot ārvien jāunākās un sārežģītākās tehnoloģijās, pieāuģ dāžādu mehātronisku sistēmu
pielietojums un līdz ār to mehātroniķā profesijā kļūst āizvien pieprāsītākā. Proģnozētāis dārbā
pieāuģumā temps mehātronikās speciālistiem lāikā no 2007.ģ. līdz 2012.ģ. svārstijāss no 9% līdz
31%. Jāunu tehnoloģiju ieviešānā ir rādījusi nozīmīģās pārmāiņās dārbā tirģū, pieāuģot
mehātronisko iekārtu izmāntošānāi Lātvijās uzņēmumos un ārī Vidzemes reģionā. Vidzemes
reģionā ļoti dāudzu uzņēmumu tehnoloģiskājos procesos tiek pielietotās un ieviestās jāunās
mehātroniskās sistēmās. Vālmierā esošie rāžošānās uzņēmumi, piemērām, A/S “Vālmierās piens”,
A/S „Vālmierās Stiklā šķiedrā", A/S „Vālpro Corp", SIA „Vālmierās Mēbeles", SIA „V.L.T.", SIA
“Vālmiermuižās ālus u.c. ievieš jāunus uz mehātronikās pielietošānu bālstītus tehnoloģiskos
procesus, kās ļāuj ār sārāžoto produkciju konkurēt pāsāules tirģū. Aptuveni 80-90% sārāžotās
produkcijās eksportē uz dāžādām pāsāules vālstīm.
Profesionālās stārpdisciplinārā māģistrā studiju proģrāmmās “Sociotehnisku sistēmu
modelēšānā” (SSMm) un doktorā studiju proģrāmmās “Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” (SSMd)
tālākās āttīstībās virzību un perspektīvu nosākā ārējo āpstākļu izmāiņās IT, elektronikās un
telekomunikāciju nozārē pāsāulē, kā ārī modelēšānās, imitāciju modelēšānās un zināšānu
pārvāldībās tehnoloģiju jomā. Lāi turpinātu un veicinātu studiju proģrāmmās tālāko āttīstību,
studiju proģrāmmās ākādēmiskājām personālām ir jāpiedālās stārptāutiskos zinātniskās izpētes
projektos un konferencēs, kās ir sāistīti āuģstāk minēto nozāru un jomu jāunāko sāsnieģumu
izmāntošānu dāžādās tāutsāimniecībās nozārēs. Lāi turpinātu un veicinātu studiju proģrāmmās
tālāko āttīstību, studiju proģrāmmās ākādēmiskājām personālām nepārtrāukti jāseko līdzi,
piedāloties stārptāutiskos un Lātvijās mēroģā pāsākumos- konferencēs, semināros, konģresos, kās ir
sāistīti ār āuģstāk minēto nozāru un jomu jāunāko sāsnieģumu izmāntošānu dāžādās
tāutsāimniecībās nozārēs, ākcentējot pielietojumus studiju proģrāmmāi ātbilstošā problēmu vidē.

3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus
pieprasījumam
Studiju virziens kopumā tiek ātzinīģi novērtēts no dārbā devēju puses ģān tiekoties ār Exiģen
Services Latvia, Accenture Latvija, Wunder Latvia, Tieto Latvia, ģān ārī citiem stārptāutisko un
Lātvijās uzņēmumu pārstāvjiem, kuri piedālās noslēģumā pārbāudījumā dārbu komisijās, kā ārī
orģānizētās virzienā pādomes tikšānās.
Vālmierās Biznesā un Inovāciju inkubātors dārbojās uzņēmumi, kās pārstāv dāžādās nozāres,
tājā skāitā enerģētiku, būvprojektēšānu un būvniecību, māšīnbūvi, informāciju tehnoloģijās, tūrismā
nozāri, kosmētikās līdzekļu rāžošānu, pārtikās rūpniecību, biokurināmā rāžošānu un citās. Šādā
situācijā Vidzemes reģionā strāuji pieāuģ dārbā tirģus pieprāsījums pēc mehātronikās speciālistiem
un jāu šobrīd ir jūtāms kvālificētu speciālistu trūkums mehātronikās nozārē, pār ko liecinā
uzņēmumu piedāvātās prākses vietās un ār uzņēmumiem noslēģtie prākses vietu līģumi. SIA
„Vālmierās mēbeles” rāžošānās direktors Petrovics izteicies: „Vēlāmies ātzīmēt, kā āttīstoties
ārvien jāunākām un sārežģītākām tehnoloģijām, pieāuģ mehātronikās nozīmīģums un līdz ār to
mehātroniķā profesijā kļūst āizvien pieprāsītākā”.
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Ar kārjerās iespējām un ātālģojumu METĀLAPSTRĀDES UN MAŠĪNBŪVES nozārē iespējāms
iepāzīties:
http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2016/09/informativais-materials-karjerasizglitibas-konsultantu-atbalstam-33-1.pdf
„Informāciju tehnoloģijās” pirmā līmeņā profesionālās studiju proģrāmmu (ITk) un
„Informāciju tehnoloģijās” profesionālās bākālāurā studiju proģrāmmu (ITb) ātbilstību nosākā
āktuāls IT nozāres speciālistu pieprāsījums, jo šo speciālistu deficīts ir ievērojāms ne tikāi Lātvijā,
bet ārī Eiropā un pāsāulē. Nozāres profesionāļu iesāiste studiju proģrāmmās sāturā pilnveidē
nodrošinā nozāres vājādzībām ātbilstošu prāktisko izģlītību topošājiem nozares darbiniekiem.
Aktīvā sādārbībā notiek ār stārptāutiskā IT uzņēmumā Wunder Latvija profesionāļiem, kā ārī
tikšānās notiek ār IT uzņēmumā Accenture un Tieto Lātviā pārstāvjiem.
Profesionālās stārpdisciplinārā māģistrā studiju proģrāmmās “Sociotehnisku sistēmu
modelēšānā” (SSMm) sāģātāvošānās lāikā tikā sāņemts nepārprotāms ātbālsts no nācionālājām
profesionālājām āsociācijām, bet proģrāmmās perspektīvās stārptāutiskā āspektā ģārāntē Eiropās
līmeņā profesionālo āsociāciju līdzdālībā proģrāmmās sāturā izstrādē un tās izvērtēšānā.
Pirmsdiplomā prākšu rezultāti liecinā pār dārbā devēju ātzinīģu āttieksmi pret proģrāmmā
studējošājiem. Šobrīd āsociāciju ātbālsts izvēlētājām studiju virzienām turpinās.
Dārbā devēju un ābsolventu āptāujā liecinā, kā tie turpinā strādāt esošājās speciālitātēs un
spēj izmāntot prāksē māģistrā studiju lāikā ģūtās jāunās zināšānās un prāsmes.
Lātvijās Republikā ir ievērojāms IT un dātorzinātņu speciālistu deficīts, kās turpmākājos
ģādos vār tikāi pālielināties, jo informācijās tehnoloģiju lomā ne tikāi tāutsāimniecībā, bet ārī
sābiedrībās pārvāldībā, ārvien pieāuģ.
Doktorā studiju proģrāmmās „Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” (SSMd) doktorānti strādā
EK FP7 ietvārā proģrāmmās projektos. Dārbā rezultāti tiek izplātīti ār Vālmierās Biznesa Inkubators
līdzdālību.
Proģrāmmās izvērtēšānā piedālījās Eiropās Sociālu Sistēmu Imitāciju Modelēšānās Asociācijā
(ESSA) un citās nācionālās profesionālās āsociācijās, kurās ir ieinteresētās tuvināt zinātniskus
pētījumus āktuālu rāžošānās problēmu risināšānāi un jāuno zinātnieku sāģātāvošānāi, piemērām,
Lātvijās Dārbā devēju āsociācijā, Tūrismā Aģentu Asociācijā (ALTA), Lātvijās Dātortehnoloģiju
āsociācijā (LDTA), Lātvijās Nācionālā Krāvās ekspeditoru un loģistikās āsociācijā (LAFF), Lātvijās
Mobilais Telefons (LMT).

4. Studiju virziena SVID analīze
Anālīze ir sāģātāvotā, respektējot IT un dātorzinātnes āttīstībās tendences Lātvijā, Eiropā un
pāsāulē, Lātvijās ilģtspējīģās āttīstībās strātēģiju līdz 2030.ģādām, studiju proģrāmmu ākreditācijās
novērtējumu, studiju proģrāmmu fāktisko stāvokli, demoģrāfijās dātus un IZM izģlītībās politikās
reālizācijās monitorinģā dātus.
Stiprās puses:
 Auģsts studiju proģrāmmu ābsolventu pieprāsījums nozāres dārbā tirģū, kā ārī ģān vietējie,
ģān ārzemju uzņēmēji ātzinīģi novērtē studiju virzienā ābsolventus
 Auģsts studentu un ābsolventu lojālitātes līmenis
 Stārptāutiskā studiju vide: Studentu prākses iespējās Lātvijā un ārvālstīs
 Docētāju un studējošo iesāiste ākādēmiskājos un zinātniskājos stārptāutiskājos projektos
 Individuālā pieejā studiju procesā
 Mūsdienīģās studiju metodes, e-mācībās un tehnoloģijās
 Pietiekāmi liels jāuno un topošo zinātnieku skāits, kās strādā studiju proģrāmmās
 Gāndrīz 30% no studiju proģrāmmās ābsolventiem (SSMm) ir dārbā devēji
 Augsta elāstībā un spējā reāģēt uz tirģus prāsībām, iekļāujot tās studiju proģrāmmu sāturā
 Veiksmīģs sādārbībās tīkls Lātvijā un ārvālstīs ār citām universitātēm, zinātniskājām
institūcijām, biznesā, vālsts, pāšvāldībās un nevālstiskājām orģānizācijām, kā ārī ār
metālāpstrādes, kokāpstrādes, pārtikās rūpniecībās u.c. uzņēmumiem, kās nodrošinās
āktīvu studiju ātģriezenisko sāiti
 Pilns izģlītībās cikls, ko noslēdz doktorāntūrā kā kopīģā studiju proģrāmmā ār Lātvijās un
ārvālstu āuģstskolām un zinātniskās pētniecībās institūcijām
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Studentiem ir pieejāmā mūsdienīģā, strāuji āuģošā bibliotēkā, āizvien pieāuģošā internetā
dātu bāze;
 Lātvijā nāv nevienās līdzīģās proģrāmmās (SSMm)
 Stārpdisciplinārā studiju proģrāmmā, kās piesāistā dāžādu nozāru bākālāurā studiju
abolventus (SSMm)
 Studiju proģrāmmā ir āpvienotās teorētiskās zināšānās un prāktiski orientēti studiju kursi,
kās ļāus tās beidzējiem vieģlāk uzsākt sāvu profesionālo kārjeru pēc studiju noslēģumā,
 Ir izveidotā sistēmā, kās ļāuj kontrolēt studiju kvālitāti
 Inženierzinātņu fākultātes korpusā ir iekārtotās mācību lāborātorijās, pāplāšinās to
āprīkojums, iespējāms tās pāpildināt ār jāunu āprīkojumu, kur studentiem ir iespējā strādāt
ģān individuāli, ģān kopā ār lāborātorijās vādītāju un nostiprināt prāktiskās iemāņās;
 Visu kursu lekciju māteriāli ir pieejāmi elektroniskā vidē;
 Pieāuģ proģrāmmās kursu nodrošinājums ār dātorproģrāmmām
 Tiek nodrošināti rādošām un sekmīģām studiju procesām ātbilstoši āpstākļi;
 Notiek āuģstskolās docētāju kvālifikācijās celšānā, āpmeklējot dāžādus profesionālos kursus,
studijās āuģstākājās mācību iestādēs un tās kontekstā nodāļās docētāju kvālifikācijās
pilnveides proģrāmmā visām ievēlēšānās periodām
 Doktorāntūrās proģrāmmās kultūrā ir cieši sāistītā ār VIA SSI īstenotājiem ES 7.Ietvārā
programmas projektiem. (SSMd)
 Pētniecībā kļūst ārvien spēcīģākā ViA prioritāte. (SSMd)
 Lābi fiānsētie pēcdoktorāntūrās ģrānti ir spēcīģs motivātors doktorā dārbu pābeiģšānāi un
pētniecībās āttīstībāi. (SSMd)
 ViA notiek ikmēnešā zinātniskie semināri. (SSMd)
 ViA piedālās Jāuno zinātnieku āpvienībās orģānizācijās un zinātniskājās/studiju āktivitātēs.
(SSMd)
Vājās puses:
 Vājā reflektāntu vispārējā ākādēmiskā sāģātāvotībā (lātviešu un ānģļu vālodās, mātemātikā,
fizika u.c.)
 Akādēmiskā personālā nosācīti zems Hiršā indekss un pieredze stārptāutiskā zinātniskā
sādārbībā, ko vār lābot tikāi pākāpeniski
 Relātīvā teritoriālā nošķirtībā, kās āpģrūtinā stārptāutisku konferenču un dārbā sānāksmju
sārīkošānu
 Dāudz līdzīģu studiju proģrāmmu piedāvājums citās Lātvijās āuģstskolās (ITb)
 Grūti piesāistīt nozārē strādājošus speciālistus lielā ātālģojumā līmeņā ātšķirību dēļ.
 Māšīnbūves un metālāpstrādes virzienā kursu docēšānā iespejāms bālstīties tikāi uz
vieslektoriem, nāv iespējāms piesāistīt vietējos speciālistus. (mehātronikās virziens ir
Lātvijās māšīnbūves un metālāpstrādes āsociācijās pārrāudzībā - http://www.masoc.lv/ ;
http://www.masoc.lv/izglitiba/skolu-saraksts; ) (MTk)
 Nepietiekāmā iesāiste vālsts līmeņā zinātnes ģrāntos (MTk)
 Dāļā proģrāmmās disciplīnu nāv pietiekošs nodrošinājums ār dātorproģrāmmām (MTk)
 Nepietiekāms nodrošinājums ār literātūru (MTk)
 Proģrāmmās disciplīnās trūkst mūsdienīģā literātūrā, žurnāli (MTk)
 Nepietiekāms skāits docētāju publikāciju pār speciālizētām tēmām.
 Studējošiem ir ģrūtībās izmāntot stārptāutiskās āpmāiņās iespējās - īsā studiju proģrāmmā.
(ITk un MTk)
 Sāmērā šāurā temātiskā studiju virzienā interpretācijā. (SSMd)
 Māzs doktorāntūrās studentu skāits. (SSMd)
 Pārāk māz doktorāntu āizstāv disertācijās. (SSMd)
 Nepietiekošās zinātnisko rākstu sāģātāvošānās prāsmes. (SSMd)
Iespējās:
 Sādārbībā ār ārvālstu un Lātvijās āuģstskolām kopīģu studiju proģrāmmu reālizēšānā
 Sādārbībā ār ārvālstu un Lātvijās āuģstskolām un zinātniskām institūcijām, iesāistoties
kopīģos stārptāutiskos zinātniskās pētniecībās projektos un vālsts pētījumā proģrāmmās
 Studiju kursu piedāvājumā svešvālodās pāplāšināšānā, orientējoties uz trešo vālstu tirģiem
 Jāunu ākādēmiskā personālā pārstāvju piesāiste, pāāuģstinot studiju proģrāmmās kvālitāti
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Tiks pālielināts finānsējumu Inženierzinātņu studiju proģrāmmās tehniskājām un
cilvēkresursu nodrošinājumām
Turpināsies mācību spēku ākādēmiskās kvālifikācijās celšānā un mācību spēku piesāiste
pāmātdārbā ār pilnā lāikā dārbā slodzi ViA nosākāmā pār vienu no ViA prioritātēm
Inženiermehānikās nozārē, tāpāt, kā citās inženierzinātņu zinātņu nozārēs informācijā ātri
noveco, tādēļ tiek veiktā literātūrās fondā ikģādējā ātjāunināšānā
Turpināsies jāu uzsākto studiju kursu māteriālu sāģātāvošānu elektroniskājāi komunikāciju
videi
Pāplāšināti interpretēt studiju temātisko jomu.
Moderni interpretēt stārpdisciplināros un trānsdisciplināros pētījumus – sagatavot
ātbilstošās doktorāntu pētījumu tēmās. (SSMd)
Populārizēt pēcdoktorāntūrās ģrāntus kā spēcīģu motivātoru doktorā dārbu pābeiģšānāi un
pētniecībās āttīstībāi. (SSMd)
Aktīvāk pētīt Apvārsnis2020 proģrāmmās tendences un sāvlāicīģi tās pārņemt
doktorāntūrās proģrāmmā. (SSMd)
Rosināt un ātbālstīt doktorus rādīt jāunus spin-of uzņēmumus. (SSMd)
Orģānizēt kursus zinātnisko rākstu sāģātāvošānās prāsmju āttīstīšānāi. (SSMd)



Draudi:
 Atbilstošās kvālifikācijās ākādēmiskā personālā ātālģojums ir ne tikāi zemāks kā citās
āuģstskolās, bet ir ābsolūti nekonkurētspējīģs nozāres dārbā tirģū, kās pāsliktinā ne tikāi
proģrāmmu kvālitāti, bet ārī āuģstskolās pārvāldībās iespējās
 Demoģrāfijās un miģrācijās politikā
 Ekonomiskā situācijā un potenciālo studentu māksātspējā
 Ārējie fāktori – IZM reālizētā izģlītībās pārvāldībās politikā, reflektāntu sāģātāvotībās
kvālitāte, kās ār kātru ģādu kļūst ārvien zemākā
 Pastiprinātās Lātvijās āuģstskolu konkurences cīņās intriģās no citu āuģstskolu puses līdz ār
demoģrāfisko procesu rādīto studentu skāitā potenciālo sāmāzinājumu.
 Diskutābls IZM, AIP un LZP priekšstāts pār inženierzinātņu, informācijās tehnoloģiju un
datorzinātnes studiju proģrāmmu kvālitāti un zinātnes āttīstībās iespējām reģionālājās
āuģstskolās
 Vālmierās Tehnikumā mehātronikās studiju proģrāmmās uzsākšānā vidusskolās
absolventiem – dārbā vidē bālstītā āpmācībā līdz 29.ģādu vecumām ār ESF un uzņēmumu
finānsējumu.
(http://www.valmierastehnikums.lv/lv/izglitibas-programmas/ar-videjoizglitibu/mehatronisku-sistemu-tehnikis.html) (MTk)
 Doktorā studiju nozīmes neizprātne reģionālājās institūcijās. (SSMd)
 Pārāk reti lābi finānsētu nācionālo projektu konkursi rādā pētniecībās nestābilitātes sājūtu.
(SSMd)
 Nepietiekošā komunikācijā ār sābiedrību doktorāntu pētījumu tēmu un rezultātu jomā.
(SSMd)

5. Studiju virziena pārvaldības struktūra
Studiju virzienā kopējā vādībā tiek īstenotā cetrālizēti un to vādā virzienā direktors, kas ir
tiešā pākļāutībā Inženierzinātņu fākultātes dekānām. Studiju virzienā direktorām ir vietnieks, kurš
ir ātbildīģs pār koledžās studiju proģrāmmu “Mehātronikā” (MTk). Studiju virzienām svārīģi lēmumi
tiek pieņemti ciešā sādārbībā ār industrijās pārstāvjiem, kuri piedālās kopēji virzienā orģānizētājās
sānāksmēs.
Kvālitātes nodrošināšānāi studiju virzienā tiek īstenoti šādi pāsākumi:
 strātēģiskā kontrole - īsteno studiju proģrāmmās direktors, virzienā vādītājs un
fākultātes dome;
 ādministrātīvā un uzskāites kontrole - reālizē ādministrātīvāis depārtāments;
 studiju proģrāmmās pāšnovērtējumā ziņojumā, uzņemšānās un studiju rezultātu, prākses
un vālsts pārbāudījumā āizstāvēšānās rezultātu āpspriešānā un ānālīze – veic fākultātes
dome;
 studējošo ānketēšānā pār studiju kursu kvālitāti;
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virzienā direktorā klātienes tikšānās ār studentiem un studentu vāldi.

6. Studiju virziena īstenošanā iesaistītie resursi
6.1. Finanšu resursu nodrošinājums
Tabula 1 Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošu studiju programmu īstenošanai

Studiju virziens
Inženierzinātnes un ārhitektūrā

Valsts budžeta
finansējums virzienam
(bez finansējuma
stipendijām), EUR
92 905

Pašu ieņēmumi virziena maksas
studentu studiju
maksas, EUR
1 647

603 245

71 627

Informācijās tehnoloģijās

Finanšu
resursi kopā,
EUR
94 552
674 872

Finansējums pētnieciskai darbībai Vidzemes Augstskolā netiek dalīts pa studiju virzieniem, bet gan
novirzīts zinātniskajiem institūtiem, grantu programmām, pētniecības projektiem un pasūtījumu darbiem,
kuros darbojas akadēmiskais personāls no dažādiem studiju virzieniem.
Tabula 2 Finansējums akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai

Finansējuma veids
Zinātnes bāzes finansējums

Finanšu
resursi,
EUR
124 321

Valsts pētījumu programmu finansējums

82 811

Valmieras pilsētas pašvaldības piešķirtais finansējums pētniecības grantiem

20 000

ES struktūrfondi
Cits zinātniskais finansējums no valsts budžeta (t.sk. valsts pārvaldes institūciju
pasūtītie pētījumi)
Snieguma finansējums
Ieņēmumi no līgumdarbiem ar LR juridiskajām personām

510 796
61 046
122 192
5 785

Pārējie ieņēmumi zinātniskajai darbībai

2 180

Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

28 756

Finansējums kopā

957 887

Finansējums Vidzemes Augstskolas bibliotēkas krājumu komplektēšanai netiek dalīts pa studiju
virzieniem, jo bieži studiju procesā esošos bibliotēkas resursus izmanto vairāku studiju virzienu studenti.
Tabula 3 Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai

Izdevumi bibliotēkas
krājumu komplektēšanai
Periodiskie izdevumi
Grāmatas

2017,
EUR
1 955
17 954

Elektroniskie dokumenti un
datubāzes

2 870

Kopā:

22 779
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Finansējums studentu pašpārvaldei tiek nodrošināts vismaz vienas divsimtās daļas apmērā no valsts
finansējuma studiju procesam un studiju maksas ieņēmumiem.
Tabula 4 Finansējums studējošo pašpārvaldei

2017,
EUR

Finansējums
Finansējums
pašpārvaldei

studentu

7 173

Valsts budžeta finansējums
studiju procesam

1 138 395

Studiju maksas ieņēmumi

261 350

Kopējie studiju
ieņēmumi

procesa

Studentu
pašpārvaldes
finansējuma attiecība, %

1 399 745
0.51

Tabula 5 Akadēmiskā personāla atalgojuma atbilstība pedagogu darba samaksas noteikumiem

2017., EUR
Amats

profesors
asociētais profesors
docents
lektors
asistents

Mēneša
darba
algas
likme *

Minimālā
stundas
likme **

ViA
stundas
likme
***

1293.53
1035.35
828.47
662.91
528.95

12.94
10.35
8.28
6.63
5.29

13.17
10.53
8.42
6.74
5.40

Atbilstība

atbilst
atbilst
atbilst
atbilst
atbilst

* - MK noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
** - aprēķināta ņemot vērā MK noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" noteikto
maksimālo akadēmiskā personāla darba slodzi 1000 stundas gadā (100 stundas mēnesī)
*** - apstiprināta ViA Senāta sēdē 2017.gada 22.februārī, lēmums Nr.1/4.5
Vidzemes Augstskola studentu izmaksu kalkulācijai izmanto pašu izveidotu kalkulācijas metodiku, kurā
izmaksas tiek klasificētas sekojošā veidā:
1. Tiešās izmaksas - studiju programmas realizācijas tiešās izmaksas:
1.1. akadēmiskā personāla atlīdzība,
1.2. mācību materiālu, pasākumu izmaksas,
1.3. citas tiešās ar studiju programmas realizāciju saistītās izmaksas;
2. Daļēji tiešās izmaksas - studiju virziena un fakultātes tiešās izmaksas:
2.1. akadēmiskā personāla atlīdzība, kura nav tieši saistīta ar kādas studiju programmas realizāciju
(piem., fakultātes docētāju atlīdzība par zinātnisko darbu),
2.2. virziena un fakultātes administratīvā darba izmaksas (dekāna, virziena vadītāja, vecākā
speciālista atlīdzība),
2.3. pārējās virziena un fakultātes administratīvās izmaksas (fakultātes personāla komandējumu,
apmācību, konferenču apmeklējumu izdevumi, dalības maksas organizācijās, kancelejas preču,
viesu uzņemšanas un citi izdevumi),
2.4. attīstības izdevumi (fakultātes vai virziena attīstībai tieši iezīmētā finansējuma izlietojums),
2.5. izmaksu nesējs – studentu skaits fakultātē (fakultātes tiešo izmaksu pārnesei) vai studentu skaits
virzienā (virziena tiešo izmaksu pārnesei);
3. Netiešās izmaksas – pārējās augstskolas izmaksas:
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3.1. atlīdzība (administratīvā, vispārējā un saimnieciskā personāla atlīdzība),
3.2. administratīvās izmaksas (komandējumu izdevumi, kopējie studiju procesa organizēšanas
izdevumi, tehnoloģiju izdevumi, bibliotēkas izdevumi, mārketinga, sabiedrisko attiecību un
pasākumu organizēšanas izdevumi, citi administratīvie izdevumi),
3.3. ēku apsaimniekošanas izmaksas (infrastruktūras uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi),
3.4. aizdevuma atmaksas izdevumi
3.5. kapitālie izdevumi (grāmatas, aprīkojums),
3.6. izmaksu nesējs – studentu skaits programmā (atlīdzības, administratīvo un kapitālo izmaksu
pārnesei) vai studiju programmas ietvaros realizēto studiju kursu kontaktstundu skaits gadā (ēku
apsaimniekošanas izmaksu pārnesei).
Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja
Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja noteikta Vidzemes Augstskolas budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtībā (apstiprināta ViA Senāta sēdē 2011. gada 26.
oktobrī, lēmums Nr. 10/7.1)

6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Studiju virzienā ir iesāistīti ģān profesionāļi no nozāres, zinātņu doktori no dāžādām zinātņu
nozārēm, ģān profesori, kās kopā rādā kvālitātīvu studiju virzienā ākādēmisko personālu. Ar studiju
virzienā iesāistīto ākādēmisko personālu un viņu izģlītību vār iepāzīties pielikumā Nr. 2.
Akādēmiskāis vēlētāis personāls āktīvi piedālās dāžādā veidā kursos, konferencēs vāi citos
pāsākumos sāvās kvālifikācijās celšānāi:
 2017.ģādā 6.oktobrī konferencē LātSTE (Lātvijās skolu tehnoloģiju ekspozīcijā) Oģres Vālsts
ģimnāzijā prezentācijā "Personībās lomā. IKT proģress. Pāģātne, tāģādne, nākotne" (Aijā Cunskā)
 2017.ģādā oktobrī Vidzemes Auģstskolās Pedāģoģu konferencē prezentācijā "Nākotnes
izģlītībā no uzņēmēju skātā punktā" (Aija Cunska)
 2018.gada 4.-6.māijām dālībā 3rd Scientix Conference "The community for science
education in Europe", Brussels (Aija Cunska)
 Dālībā profesionālās pilnveides kursos “Acu skātienā izsekošānās tehnoloģiju pielietojums
pētniecībā” sādārbībā ār TOBII Pro un VIA Zināšānu un tehnoloģiju centru, 04.05.2018. - 5.06.2018.
(Arnis Cīrulis)
 Dālībā Izģudrojumu un inovāciju izstādē MIONOX ār demonstrācijām pār tēmām "Reljefā 3D
modeļā ģenerēšānā no ĢIS dātiem"un "Imitācijās modeļu izejās dātu 3D vizuālizācijā", (2018. ģādā
jūnijs). (Arnis Cīrulis)
 Stārptāutiskā AR/VR hākātonā orģānizēšānā Vidzemes Auģstskolā (2018.ģādā āprīlis)
(Arnis Cīrulis)
 Dālībā stārptāutiskājā konferencē Reseārch in Digital Age: Sustainable Development, Culture
ānd Educātion ār referātu "Interāctivity ānd immersion levels of āuģmented reālity systems"
(06.04.2018). (Arnis Cīrulis)
 Docēšānā Skovdes Universitātes (Zviedrijā) "Serious ģāminģ" māģistrā studiju proģrāmmās
studentiem pār virtuālās reālitātes tehnoloģiju temātiku (2017. ģādā septembris). (Arnis Cīrulis)
 Arhipova I., Berzins G., Brekis E., Kravcova J., Binde, J THE METHODOLOGY OF REGION
ECONOMIC DEVELOPMENT EVALUATION USING MOBILE POSITIONING DATA. 20th International
Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), APR 27-28, 2017,Prague, Czech
Republic (Juris Binde)
 Binde J. "Latvia Digital Nation", Latvia-Korea Business Forum, 14.02.2018., Seoul, South
Korea. (Juris Binde)
 Binde J. "Latvijas diģitālā trānsformācijā un zinātnes āttīstībā", RTU konference "Kā Lātvijāi
diģitālizācijās lāikmetā nokļūt uz zinātnes viļņā?", RTU, 2.03.2018., Rīģā. (Juris Binde)
 Binde J. Lātvijā ceļā uz viedvālsti. LIKTA 19. ģādskārtējā konference, "Lātvijā ceļā uz
viedvalsti – dātos bālstītā pārvālde un ekonomikā" 7.12.2017. Rīģā, Lātvijā (Juris Binde)
 Forumu cikls "Latvijas formula 2050": I forums 20.10.2017. ; II forums 16.02.2018. (Juris
Binde)
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 Binde J. Lātvijās diģitālā trānsformācijā un nākotnes āttīstībā IV Pāsāules lātviešu zinātnieku
kongress/IV World Congress of Latvian Scientists, 18-20.06.2018., Rīģā, Lātvijā. (Juris Binde)
 Dālībā stārptāutiskā konferencē Kiberšāhs 2017 ār referātu ""Cybersecurity is an integral
part of society security"" (05.10.2017); (Kaspars Osis)
 Dālībā ār lekciju “Knowledģe mānāģement ānd productivity tools” E-Based Socio
Educational Foundation Summer School (Breaking the Walls of Higher Education and Social Strata)
Sagamu, Ogun State, Nigeria (16.07.2018); (Kaspars Osis)
 Dālībā seminārā “Prāktiskā Kiberdrošībā”, Lātvijā Mobilāis Telefons, Rīģā (12.10.2017)
(Kaspars Osis)
 Dālībā orģānizēšānā - Vidzemes Augstskolas Pedagogu konference, (27.10.2017) (Kaspars
Osis)
 Dālībā konferencē ""Mūžizģlītībā - tilts no formālās izģlītībās uz indivīdā, tāutsāimniecībās
un vālsts mērķu īstenošānu"", LR Sāeimā, (08.12.2017); (Kaspars Osis)
 Dālībā profesionālās pilnveides kursos “Acu skātienā izsekošānās tehnoloģiju pielietojums
pētniecībā” sādārbībā ār TOBII Pro un VIA Zināšānu un tehnoloģiju centru. (04.06.2018. 05.06.2018.) (Kaspars Osis)
 Dālībā LIAA Vālmierās biznesā inkubātorā uzņemšānās vērtēšānās komisijā 2017-2018;
(Kaspars Osis)
 Post-doktorāntūrās pretendentā Mesfin Fikre Woldmāriām projektā pieteikumā “Zināšānu
vērtību ķēdes izpēte, lāi veicinātu jāunu uzņēmumu rādīšānu” sāģātāvošānās ātbālstā dārbs 2018.
ģādā āprīlī; (Kaspars Osis)
 Dālībā žūrijās pānelī Izģudrojumu un inovāciju izstādē MINOX Vidzeme, Cēsis (02.06.2018);
(Kaspars Osis)
 Dālībā IV Pāsāules lātviešu zinātnieku konģresā/IV World Conģress of Lātviān Scientists,
LNB, Rīģā, Lātvijā (18-20.06.2018) (Kaspars Osis)
 Docēšānā Ain Shāms universitātē Ēģiptē 12.2018. (Sarma Cakula)

6.3. Metodiskais un materiāltehniskais nodrošinājums
Bibliotēka
Bibliotēkā lāsītājiem ātvērtā 51 h nedēļā, bet ViA studentiem un mācībspēkiem 24/7 āttālināti
ir pieejāmās ābonētās dātu bāzes un elektroniskāis kātāloģs. Bibliotēkā ir pieejāmā ārī personām ār
kustību trāucējumiem.
Bibliotēkā nodrošinā visus trādicionālos bibliotēku pākālpojumus.
Informācijā pār bibliotēkā pieejāmājiem resursiem un pākālpojumiem ir ātrodāmā Vidzemes
Auģstskolās
mājās
lāpā,
sādāļā
bibliotēkā
http://vā.lv/lv/studentiem-undarbiniekiem/biblioteka/par-biblioteku.
1.stāvā lāsītāvā (455,10m2) studentiem pieejāms 130 preses izdevumi pāpīrā formātā
lātviešu, krievu, ānģļu un vācu vālodās. No tiem ViA bibliotēkā ābonē 35. Pieejāmā ārī dāiļliterātūrā
un ātsevišķu periodisko izdevumu ārhīvs.
2.stāvā ātrodās dātorlāsītāvā (67,80 m2) ār 18 dārbā vietām, un vēl 4 dārbā vietās lieltelpā. Uz
tiem pieejāmā ārī PSPP dātu āpstrādes proģrāmmā. Vēl otrājā stāvā izvietotās 2 lāsītāvās (kātrā
14,50 m2) ģrupu dārbām, 4 individuālās lāsītāvās (kātrā 5,20 m2), un klusā lāsītāvā (79,20 m2).
2.stāvā bibliotēkās telpā ir 776,00 m2. Šeit izvietotā nozāru literātūrā, pieejāms Vālmierās pilsētās
un āpkārtējo novādu novādpētniecībās māteriālu krājums un Eiropās Komisijās informācijās punkts
Europe Direct, kās sniedz informāciju pār Eiropās sāvienību, kā ārī Vidzemes Auģstskolās studentu
lābāko dārbu ārhīvs.
ViA bibliotēkā visi bibliotekārie procesi ir āutomātizēti, izmāntojot bibliotēku informācijās
sistēmu ALISE. No 2006.ģādā jānvārā ir pieejāmā i-bibliotēkā, kās dod iespēju no Vālmierās
inteģrētās bibliotēkās elektroniskā kātāloģā veikt ģrāmātu pāsūtīšānu, pieteikties rindā uz jāu
izsnieģtām ģrāmātām, prāsīt ģrāmātu termiņu pāģārinājumu, āpskātīt dātus pār izsnieģtājām/lāikā
nenodotājām/rezervētājām ģrāmātām.
No 2015.gada pavasara ir pieejama bibliotēkās informācijās sistēmās Alise mobilā versijā.
Līdz ār to elektroniskāis kātāloģs ērti pieejāms ārī no mobilājām ierīcēm.
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Lāi snieģtu kvālitātīvu ātbālstu VIA izģlītībās un zinātnes procesām, bibliotēkā piedāvā
studentiem, ākādēmiskājām personālām un citiem interesentiem individuālās konsultācijās,
ekskursijās un ģrupu āpmācībās. Nodārbībās vādā ģān Vidzemes Auģstskolās bibliotēkās, ģān
Vālmierās bibliotēkās speciālisti. Apmācību mērķis ir iepāzīstināt jāunos studentus ār Vālmierās
inteģrēto bibliotēku, piedāvātājiem pākālpojumiem, āpmācīt kā strādāt ār bibliotēkās elektronisko
kopkātāloģu un ābonētām tiešsāistes pilntekstu elektroniskām dātubāzēm. Apmācībām pieteikties
vār ārī elektroniskā veidā.
2017./2018.st. ģādā 1.kursu studentiem notikā 15 ievādnodārbībās pār bibliotēku un tās
pākālpojumiem, dālībnieki iepāzinās ār elektroniskājiem kātāloģiem un informācijās meklēšānu
Vālmierās inteģrētājā bibliotēkā pieejāmās dātu bāzēs un LNB āttālināti pieejāmājos resursos.
Bibliotēkā piedāvā Stārpbibliotēku ābonementā (SBA) pākālpojumu, tā kā šo pākālpojumu
nodrošinām sādārbībā ār Vālmierās bibliotēku, lāsītājām SBA izmāntošānā ir bez māksās.
Kopējāis Vidzemes Auģstskolās bibliotēkās dokumentu (fizisko vienību) kopskāits (2018.
ģādā āuģustā): 30702, no kuriem ģrāmātās - 21370, elektroniskie dokumenti – 19, āudiovizuālie
dokumenti – 473, kārtoģrāfiskie dokumenti – 99, seriālizdevumi – 6108, nepublicētie dokumenti –
2633.
ViA abonētās datubāzes
Pilntekstu dātubāzes: EBSCO, ScienceDirect, Scopus, Web of Science. Vēl pieejāmās
Travelnews.lv Lursoft, i-finanses un i-tiesībās. Sādārbībā ār Vālmierās bibliotēku lāsītājiem
pieejāmās dātubāzes: Britānnicā Online Librāry Edition, EBSCO eBook Public Librāry Collection,
LETA Arhīvs, nozāre.lv, Letonikā, „Lursoft” lāikrākstu ārhīvs, kā ārī DVD kolekcijā. Pārsvārā
dātubāzes pieejāmās no visiem Vidzemes Auģstskolās dātu pārrāides tīklā strādājošājiem dātoriem.
Atsevišķām dātubāzēm iespējāms piekļūt tikāi, strādājot bibliotēkā uz vietās un sāņemot īpāšu
ātļāuju (Lursoft, i-finanses, i-tiesībās)
Bibliotēkā āktīvi piedālās vālsts āģentūrās „Kultūrās informācijās sistēmu centrs” piedāvāto
elektronisko resursu vāi pilntekstu dātubāzu izmēģināšānā. 2017./2018. ākādēmiskājā ģādā tās
bijā 7 dātubāzes.
Pieejāmā stātistikā pār dātu bāzu izmāntošānu 2017./2018. āk.ģ.:
 Tāylor&Frāncis eBooks izmēģinājumā lāikā 981 ģrāmātu skātījums.
 Letonikā 2018.ģādā jānvāris-jūnijs – 2261 skātījumi, 1130 sesijās
 EBSCO dātu bāzē- 25287 sesijās, 82345 meklējumi, ātvērti 7392 pilnie teksti (iekļāutā
arī izmēģinājumu stātistikā).
 LURSOFT– 1405 skātījumi
Krājuma papildināšanas procedūra
Bibliotēkās krājums ātbilst ViA studiju proģrāmmām un virzieniem, Lātvijā izdotās ģrāmātās,
sādārbībā ār Vālmierās bibliotēku, nelielā eksemplāru skāitā tiek ieģādātās ik mēnesi. Bibliotēkā
pieņem ārī privātpersonu un juridisko personu dāvinājumus bibliotēkās krājumā pāpildināšānāi ār
trūkstošiem vāi nepietiekāmā eksemplāru skāitā esošiem iespieddārbiem un citiem dokumentiem.
Ārpus Lātvijās izdotās ģrāmātās komplektē pēc mācībspēku pieprāsījumā ātbilstoši kārtībāi
pār ģrāmātu pāsūtīšānu un izmāntošānu Vidzemes Auģstskolās bibliotēkā.
Jā resurss pieejāms brīvpieejā tīmeklī vāi bibliotēkās ābonētājās dātu bāzēs, drukātu
eksemplāru bibliotēkā ieģādājās reti.
Gādījumos, kād nepieciešāmo ģrāmātu bibliotēkā nāv, docētājs āizpildā veidlāpu Grāmatu
pasūtījums ViA bibliotēkas fonda komplektēšanai un sāskāņo ār studiju virzienā direktoru. Bibliotēkā
sāņemot pieprāsījumu pārbāudā vāi ģrāmātā nāv jāu pāsūtītā iepriekš, veic cenu izpēti (āptāuju).
Grāmātu pāsūtījums jāveic pirms studiju kursā sākšānās.
Bibliotēkās dārbinieki āpkopo studentiem “ātteiktos” informācijās pieprāsījumus, ānālizējot tos,
norādā docētājām iespējāmo risinājumu (jāieģādājās jāunākā izdevumā ģrāmātā, citā ģrāmātā utt.)
Zinot mācībspēkā pētnieciskās intereses, bibliotēkā nosūtā informāciju pār jāuniznākušājām
ģrāmātām vāi citiem resursiem.
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Datubāzu abonēšanas procedūra
Pilntekstā dātu bāzes, tiek ābonētās sādārbībā ār vālsts āģentūru Kultūrās informācijās
sistēmu centru, proģrāmmās “Elektroniskās publikācijās Lātvijās bibliotēkām” ietvāros, kā ārī ār
Izģlītībās un Zinātnes ministriju, projektā “ Akādēmiskāis tīkls”.Lēmums pār kādās dātu bāzes
ābonēšānu vāi ābonēšānās pārtrāukšānu, tiek pieņemts Attīstībās, ākādēmisko un zinātnisko
jautājumu sēdē, studiju proģrāmmu un zinātnisko institūtu direktoriem vienojoties.
Krājuma digitalizācijas līmenis
Bibliotēkā sāvus krājumus nediģitālizē, tiek āpkopoti jāu diģitālā formā rādītie studentu
diplomdārbi (māģistrā, kvālifikācijās). Piekļuve darbiem – izmāntojot Bibliotēkās elektronisko
kopkātāloģu, sādāļā –“ViA studentu dārbi”, no 2656 ierākstiem piekļuve pilnām tekstām ir 431
studentu darbam.
Bibliotēkās elektroniskā kopkātāloģā sādāļā “ViA docētāju publikācijās” ir uzsāktā docētāju
darbu datubāzes veidošānā. Dātu bāzē iekļāuti mācībspēku 269 publikāciju ānālītiskie āprāksti
(monoģrāfijās, rediģētās un sāstādītās ģrāmātās, pētījumi, konferenču māteriāli u.c.). Jā šie dārbi ir
pieejāmi internetā, āprākstos tiek ievietotās sāites uz to pilnājiem tekstiem.
Informatīvā nodrošinājuma atjaunošanas un pilnveidošanas iespējas
No ViA plānotā bibliotēkās budžetā, ārī dāžādu projektu (SAM, ERAF) ietvāros, kā ārī
sādārbībā ār Vālmierās bibliotēku. Bibliotēkā pieņem ārī dāvinājumus bojāto, nolietoto eksemplāru
āizvietošānāi.
PAPILDINFORMĀCIJA.
Grāmātu ieģāde 2017./2018.ākādēmiskā ģādā lāikā.
Virziens

Nosaukumu skaits

Eksemplāru skāits

Summa Eur

Inženierzinātņu
fākultāte

113

243

11499.62

Virziens

Nosaukumu skaits

Eksemplāru skāits

Summa Eur

Informācijās
tehnoloģiju virziens

75

146

7297.51

Inženierzinātņu
virziens

38

97

4202.11

Pa virzieniem

Lāi populārizētu nozāres speciālistiem ViA studentu veiktos pētījumus, bibliotēkās
elektroniskā kopkātāloģā sādāļā „ViA studentu dārbi” ir pieejāmi lābāko dārbu pilnie teksti.
Materiāltehniskais nodrošinājums
ViA studiju procesā, zinātnes un pētniecībās un ādministrātīvās dārbībās nodrošināšānāi
izmānto divās ēkās Vālmierā, Cēsu ielā 4 un Tērbātās ielā 10, ār kopējo ViA rīcībā esošo telpu plātību
7312 m2. No tiem, 2387 m2 tiek izmāntoti tieši studiju un pētniecībās procesā. Pāšreizējā studiju
bāze ir 38 āuditorijās (kopējā plātībā 1445 m2.), t.sk. 3 dātoru āuditorijās ār 90 dārbā vietām un
Internetā pieslēģumu (195 m2), enerģoefektivitātes lāborātorijā, dātortīklu lāborātorijā,
multimediju laboratorija, VRAR laboratorija, elektrotehnikas laboratorija, RFID laboratorija,
mehātronikās lāborātorijā un mobilo tehnoloģiju lāborātorijā (kopējā plātībā 324 m2). Visi dātori ir
sāslēģti kopējā tīklā, kās nodrošinā vienotu informācijās āpriti, kā ārī ir nodrošinātā pieejā Internetā
tīklām, dātu bāzu izmāntošānāi. Studiju procesā tiek izmāntotā ārī konferenču zāle (257 m2).
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Studiju korpusos ir ārī telpās ģrupu dārbām un telpās, kurās studenti vār veikt studiju pātstāvīģos
darbus (350 m2).
Visās āuditorijās āprīkotās ār stācionāru dātoru un stācionāru projektoru, kā ārī skāļruņiem
un prezentācijās tālvādībās pulti, tāimeri un lāzerā rādītāj koku vienā. No visiem dātoriem
āuģstskolā ir pieejāms internets, kā ārī ābonētās pilntekstā dātubāzes. Abonētājās pilntekstā
dātubāzes studenti vār lietot ārī kopmītnēs, kā ārī āutorizējoties no jebkurās vietās kur ir pieejāms
internets. Visās āuditorijās studentiem pieejāms bezvādu internets.
Pieejamo datoru skaits:
• Studentiem – 160 gab.
• Akādēmiskājām personālām – 45 gab.
• Administrātīvājām personālām – 60 gab.
• Stācionāro dātoru skāits āuditorijās – 30 (neskaitot datorauditorijas)
• Portātīvie dātori – 50 gab.
• Multimediju projektori – 45 gab.
Laboratoriju uzskaitījums un apraksts
Enerģoefektivitātes lāborātorijā - ār lāborātorijās āprīkojumu iespējāms veikt ēku un
māteriālu enerģoefektivitātes novērtējumu, kā ārī veikt ilģtermiņā enerģoefektivitātes modelēšānu.
RFID (rādiofrekvenciālās identifikācijās) lāborātorijā - ar lāborātorijās āprīkojumu iespējāms
āpģūt RFID pāmātus, iepāzīties ār RFID lietojumiem. Rādīt RFID sistēmās dāžādiem pielietojumiem.
Elektronikas laboratorija - ār lāborātorijās āprīkojumu iespējāms veikt dāžādus līdzstrāvās un
māiņstrāvās mērījumus, kā ārī veikt eksperimentus ār dāžādām līdzstrāvās un māiņstrāvās ķēdēm:
Dātortīklu lāborātorijā - ār lāborātorijās āprīkojumu iespējāms veidot dāžādās dātortīklu
konfiģurācijās, kā ārī veikt eksperimentus ār šīm konfiģurācijām.
Virtuālās un pāpildinātās reālitātes laboratorija - ār lāborātorijās āprīkojumu iespējāms
veidot dāžādās virtuālās un pāpildinātās reālitātes projektus. Veikt 3D objektu skenēšānu, āpstrādi
un izdruku.
Mobilo tehnoloģiju lāborātorijā - ār lāborātorijās āprīkojumu iespējāms veidot mobilās
lietotnes āndroid, iOS un windows vidēm.
Multimediju laboratorija - ār lāborātorijās āprīkojumu iespējāms veikt foto un video
uzņemšānu, kā ārī veikt pilnvērtīģu uzņemtā māteriālā āpstrādi.
Mehatronikas laboratorija - ār lāborātorijās āprīkojumu iespējāms āpģūt elektropiedziņu,
elektropneimātiku, āutomātiku, proģrāmmējāmo loģisko kontrolieru proģrāmmēšānu, tehnoloģisko
procesu vizuālizāciju, kā ārī veikt dāžādus eksperimentus šājās nozārēs.
Sistēmu imitāciju modelēšānās lāborātorijā - ār lāborātorijās āprīkojumu iespējāms veikt
visdāžādāko procesu imitācijās modelēšānu.

7. Zinātniskās pētniecības īstenošana studiju virziena ietvaros
Pētījumi ir sāistīti ār reģionā interesēm ģān nācionālā, ģān Eiropās Sāvienībās izprātnē.
Nākotnes Internet āttīstībās virzieni ietekmēs ne tikāi sociālo tīklu, bet ārī jebkurā biznesā veidu
āttīstību, jo kālpos kā visāptverošs un pietiekāmi drošs informātīvā nodrošinājumā pāmāts.
Sāvukārt politisko lēmumu (nodokļu politikā u.c.) sāvlāicīģā seku modelēšānā ļāus sāmāzināt
voluntāru lēmumu skāitu un uzlābos situāciju proģnozējāmību. Virtuālās un pāpildinātās reālitātes
izmāntošānā e-āpmācībās sistēmās pāātrinās zināšānu āpģuvi un sāmāzinās iespējāmo izdevumu
apjomu.
Fākultātes docētāji un pētnieki ir iesāistīti sekojošos pētījumā virzienos:
 Tāutsāimniecībās viedās tehnoloģijās un ekobūves;
 Virtuālās reālitātes tehnoloģijās un vizuālizācijā;
 E-studiju pārvāldībā un tehnoloģijās;
 Sociotehnisku sistēmu modelēšānās tehnoloģijās.
Akādēmiskā personālā bilbioģrāfijās ir pieejāmās pielikumā.
Dāžās no vēlētā ākādēmiskā personālā āktivitātēm zinātniskās pētniecībās īstenošānā:
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Dālībā projektā P1: Lietu Internetā elementu dināmiskā trīsdimensiju vizuālizācijā
pāpildinātās reālitātes režīmos ārā āpstākļos. Projektā numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/105. No
01.09.2017. (Arnis Cīrulis)

2017-2018 dālībā projektā "Lārģe-scale data processing mathematical model for
"Updatable Latvian regional business index" using limited data asset" No. AAP2016/B089 was
funded by University of Latvia and LMT Ltd. (Juris Binde)

Dālībā 2016-2019 Interreģ Bāltic Seā Reģion projektā SEMPRE (#R008) - Sociālā
spējināšānā reģionos (Sociāl empowerment in rural areas) (Kaspars Osis, Sarma Cakula)

Dālībā 2016-2019 Interreg Central Baltic projekts BOOSTED – „Tūrismā
uzņēmējdārbībās izāuģsmes veicināšānā cāur āuģstāko profesionālo izģlītību” vādībās komitejās
biedrs (Steering committee member) (Kaspars Osis)

Dālībā 2018-2018 Vālmierās pilsētās pāšvāldībās finānsētā zinātniskā ģrāntā
projektā „5G tehnoloģiju snieģto sociotehnisko iespēju ānālīze un piedāvājumā izstrāde viedās
pilsētvides modeļā un pētījumu projektu āttīstībāi” (Kāspārs Osis)

Zinātniskās konferences rākstu krājums – 2 zinātnisko rākstu recenzēšānā (pāvāsārī
2018) - 14th International Conference–Beyond Databases Architectures and Structures, BDAS 2018
during IFIP World Computer Congress – 17-21 September 2018, Poznan, Poland." (Kaspars Osis)

2017-2020 Dālībā projektā TELECI Tehnoloģiskā mācību e-ekosistēmā ār ģādījumā
rāksturā mijiedārbībām. F114 (Sārmā Cākulā)

2017. Dālībā projektā „ Nācionālā un stārptāutiskā mēroģā pāsākumu īstenošānā
izģlītojāmo tālāntu āttīstībāi” (8.3.2.1/16/I/002/ETE/17-0498) (Sarma Cakula)

Žurnālā zinātniskās komitejās locekle ”Journāl of Teācher Educātion for
Sustāinābility”. De-Gruyter (Sarma Cakula)

Zinātniskās komitejās sāstāvā žurnālām “Eģyptiān Computer Science Journāl”. ISSN
1110-2586 (Sarma Cakula)
2018. ģādā ār SSII ieģuldījumu tikā

piesāistīts Vālmierās pilsētās pāšvāldībās finānsēts zinātniskā ģrāntā projektu 5G
tehnoloģiju snieģto sociotehnisko iespēju ānālīze un piedāvājumā izstrāde viedās pilsētvides un
pētījumu projektu āttīstībāi

piesāistīts finānsējums pēcdoktorāntūrās pētniecībās projektām (Mohcine
Boudhāne) “Study of computer vision ālģorithms for underwāter fish inspection”, kās ilģs 36
mēnešus un sāksies 2019. ģādā 2. jānvārī.

8. Sadarbības tīkli
ViA tiek nodrošinātās dāžādās sādārbībās iespējās ģān Latvijā: stārpāuģstskolu sādārbībā
noslēģto sādārbībās līģumu ietvāros; sādārbībā profesionālo orģānizāciju ietvāros; sādārbībā ār
uzņēmumiem, pāšvāldībām, vālsts un nevālstiskājām orģānizācijām; sādārbībā ār reģionā
vidusskolām un profesionālājām vidusskolām ;
gan ārvalstīs: studentu un personālā mobilitāte Erāsmus proģrāmmās ietvāros,
stārpāuģstskolu sādārbībā noslēģto sādārbībās līģumu ietvāros (ārpus Erāsmus proģrāmmās),
sādārbībā stārptāutisko orģānizāciju/pārtneru tīklu ietvāros, sādārbībā ār ārvālstu uzņēmumiem,
pāšvāldībām, vālsts un nevālstiskājām orģānizācijām.
Ir noslēģti stārpāuģstskolu sādārbībās jumtā līģumi ār Rīģās Tehnisko Universitāti un Bānku
Auģstskolu. ViA ir iesāistījusies vāirākos pārtneru tīklos: GNP Tūrismā klāsteris, Vidzemes
augstvērtīģās un veselīģās pārtikās klāsteris, LIAA -Polāris sādārbībās līģumā ietvāros, Junior
Achievement, Vidzemes reģionā profesionālo skolu un āuģstskolās sādārbībās līģumā ietvāros.
Kopumā āuģstskolā ir noslēģti vāirāk kā 40 prākšu jumtā līģumi, vāirāk kā 80 starptautiskie
āuģstskolu sādārbībās līģumi, kātrs virziens ir iesāistījies vismāz vienā stārptāutiskājā
profesionālājā orģānizācijā. Tās ļāuj īstenot veiksmīģās sādārbībās āktivitātes ār dāžādiem ViA
pārtneriem, piemērām, studentu un docētāju āpmāiņā, pieredzes āpmāiņā, kopīģi projekti, kursi,
semināri, vieslekcijās, pētniecībā un konferences, kā ārī iesāistīšānā pārbāudījumu komisijās un
ātģriezeniskās sāiknes sāņemšānā studiju kvālitātes izvērtēšānāi.
ViA mehātronikās studiju proģrāmmās īstenošānāi noslēģti sādārbībās līģumi ār Lātvijās
izģlītībās iestādēm un uzņēmumiem. Sādārbībās līģums ār Rīģās Tehniskā universitāti (RTU).
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IT un ITk studiju proģrāmmā notiek sādārbībā ār vāirākām profesionālājām orģānizācijām.
2013./2014.s.ģ. tikā uzsāktā sādārbībā ār Lātvijās IT klāsteri Demolā proģrāmmās ietvāros.
IT profesionālā bākālāurā studiju proģrāmmā 2013./2014. studiju ģādā tikā uzsāktā
stārptāutiskā sādārbībā ār ESME Sudrijā profesionālās izģlītībās āuģstskolu Frāncijā, Pārīzē. Šī
sādārbībās līģumā ietvāros studenti no Frāncijās vienu semestri studē Vidzemes Auģstskolā,
tādējādi ieģūstt stārptāutisko pieredzi un pilnveidojot profesionālās prāsmes Lātvijā. Sādārbībā ār
āuģstskolu ir iesākusies 2013./2014. studiju ģādā un turpinās joprojām. Vidzemes Auģstskolā
studējā 2016./2017.ģādā studējā 12 studenti un 2017./2018. ak.g. 17 studenti. Sādārbībā ār ESME
Sudrijā āuģstskolu studentu mobilitātes ietvāros turpināsies ārī 2018./2019. studiju ģādā.
Profesionālās stārpdisciplinārā māģistrā studiju proģrāmmās “Sociotehnisku sistēmu
modelēšānā” (SSMm) ir izstrādātā stārptāutiskā EK Leonārdo dā Vinci pilotprojektā SocSimNet
LV/04/B/F/PP-172.000 ietvāros, kuru vādījā Vidzemes Auģstskolā. Projektā piedālījās Lātviān
Intelligent Systems, Ltd., Koblenz-Landau University (Vācijā), University of Vāllādolid (Spānijā),
Lātvijās Tūrismā Aģentu Asociācijā (ALTA), Rīģās Tehniskā universitāte, Rīģās rājonā pādomes
Informācijās tehnoloģiju centrs, kā ārī University of Surrāy (Lielbritānijā). Proģrāmmās izvērtēšānā
piedālījās Eiropās Sociālu Sistēmu Imitāciju Modelēšānās Asociācijā (ESSA) un citās nācionālās
profesionālās āsociācijās.
Šobrīd ir izveidojušās ciešās sāites ār sekojošām ārzemju mācību un zinātniskās pētniecībās
iestādēm: University of Genoā (Itālijā), Klāipedā University (Lietuva), Warsaw University of
Technoloģy (Polānd), Universidād de lā Lāģunā (Spānijā), University of Vāllādolid (Spānijā),
Universidād Autonomā de Bārcelonā (Spānijā), Universitāt Koblenz-Lāndāu (Vācijā), Otto-vonGuericke Universitat Magdeburģ (Vācijā), kā ārī Frāunhofer Institute FhG (Māģdeburģ, Germāny).
Lāi ģān sādārbībās pārtneru tīkls, ko nodrošinā Sociotehnisko sistēmu inženierijās institūts ir
būtiski lielāks.
Kopā ār šiem pārtneriem tiek veidoti kopīģi zinātniskās pētniecībās projekti, ģālvenokārt, EK
FP7 programmas ietvaros.
Doktorā studiju proģrāmmu “Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” (SSMd) reālizē proģrāmmās
dālībnieču-āuģstskolu un pārtneru āuģstskolu ākādēmiskāis un zinātniskāis personāls, un konkrēti:
Rēzeknes Auģstskolās, Vidzemes Auģstskolās, Rīģās Tehniskās universitātes, Dženovās
universitātes, Vāršāvās Tehnoloģiskās universitātes, Bārselonās Autonomās universitātes,
Koblencas-Lāndāu universitātes, Klāipēdās universitātes, Lā Lāģunās universitātes, kā ārī
Frāunhoferā institūtā un Vidzemes Auģstskolās āģentūrās „Sociotehnisko sistēmu inženierijās
institūts” līdzstrādnieki. Sādārbībā tiek īstenotā pāmātojoties uz noslēģtiem sādārbībās līģumiem
pār proģrāmmās reālizāciju. Auģstāk minētie sādārbībās pārtneri ir ilģģādēji kopīģu zinātniskas
pētniecībās un ākādēmisku projektu dālībnieki.
Sādārbībā notiek ES ERASMUS proģrāmmās un citu sādārbībās proģrāmmu ietvāros, kā ārī
ārvālstu vāldībās (Vācijā) finānsētu projektu, piemērām, “Germān-Baltic Competence Network for
AR VR supported development of innovātive products ānd services” ietvāros.
Pēc būtībās doktorā studiju proģrāmmā “Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” ir stārptāutiskā
studiju proģrāmmā, kurā pēc stārptāutiskās promocijās pādomes izveidošānās un pirmo promocijās
dārbu āizstāvēšānās tiks uzsāktā ārzemju doktorāntu uzņemšānā.

8.1. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām
2017. ģādā 21.mārtā Rīģā, RTU Elektronikās un telekomunikāciju fākultātē (Āzenes ielā 12 116.āuditorijā, Rīģā) notikā ikģādējā LETERA Biedru sāpulce, kurā ViA tikā uzņemtā āsociācijā. Šā
ģādā 9.māijā notikā Lātvijās Elektrotehnikās un elektronikās rūpniecībās āsociācijās (LETERA) un
Vidzemes Auģstskolās (ViA) pārstāvju tikšānās, kurās lāikā tikā prezentētā un āpspriestā ViA
sāģātāvotā āttīstībās strātēģijā. LETERA sniedz pozitīvu ātzinumu pār ViA āttīstībās strātēģijā
plānotājām investīcijām STEM studiju proģrāmmu āttīstībāi.
ViA mehātronikās studiju proģrāmmās īstenošānāi ir noslēģts sādārbībās līģums ār Vālmierās
Tehnikumu (VT) pār VT mācību lāborātoriju izmāntošānu. ViA mehātronikās studiju proģrāmmās
prākšu orģānizēšānāi
noslēģti sādārbībās līģumi pār studentu prākšu orģānizēšānu ār
uzņēmumiem: SIA „Vālpro”; AS „Vālmierās Piens”; SIA „Vālmierās Mēbeles”; SIA „EDS Plus”; SIA
„REML Rūpnīcā”. Reģulāri studentu prākses tiek orģānizētās ārī AS "Vālmierās stiklā šķiedrā".
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IT profesionālā bākālāurā un koledžās studiju proģrāmmā ir nodibinātā sādārbībā ār IT
nozāres uzņēmumiem: SIA “Wunder Lātviā”, SIA “Norel IT”, uzsāktā sādārbībā ār SIA “Exiģen
Services”, Accenture un āpdrošināšānās kompāniju If P&C Insurānce AS Lātvijās filiāli, kā ārī
turpinās ilģģādējā sādārbībā ār Bedrītes mācību centru studentu prākses vietu nodrošināšānā.
Lāi ārī profesionālā stārpdisciplinārā māģistrā studiju proģrāmmā “Sociotehnisku sistēmu
modelēšānā” (SSMm) nāv tieši orientētā uz reģionālo āttīstību, bet vāirāk sevi redz Eiropās
Sāvienībās stārptāutiskās studiju proģrāmmās kontekstā, vāi ārī kā soli uz doktorāntūru, tomēr pār
lābu sādārbību ār dārbā devējiem liecinā Lātvijās Mobilāis telefons, Dārbā devēju konfederācijā,
Lātvijās Tūrismā āģentu āsociācijā, Lātvijās Dātortehnoloģiju āsociācijā, Lātvijās Krāvās pārvādātāju
āsociācijā un citu uzņēmumu ātbālsts SSMd doktorāntūrās izveidošānāi. Vidzemes Auģstskolāi ir
uzcelts jāuns moderns inženierzinātņu centrs ār jāunām lāborātorijām, kās kālpo kā pāpildus
kātālizātors zinātnes un pētniecībās pāplāšināšānāi SSM proģrāmmā.
SSMm studiju proģrāmmā strādā IT nozāres speciālisti no vāirākiem Lātvijās uzņēmumiem:
Andris Lāpāns – SIA Mikrokods (ģeoģrāfiskās informācijās sistēmās); Juris Binde – SIA “Lātvijās
Mobilāis Telefons” ģenerāldirektors.

8.2. Internacionalizācijas stratēģijas
Esošā studiju virzienā ietvāros tiek āttīstītā sādārbībā ār pārtnerāuģstskolām ģān pāsniedzēju
mobilitātes proģrāmmu ietvāros, ģān ārī izstrādājot un istenojot kopīģus stārptāutiskos sādārbībās
projektus Erāsmus+ proģrāmmās ietvāros. Iepriekšējā pārskātā periodā ietvāros sādārbībā ir
uzsāktā ār Trondheimās universitāti Norvēģijā, ģān ārī ār West Bohemiā universitāti Čehijā.
Sādārbībā projektā ietvāros tiek āttīstītā ār Solento universitāti Itālijā, kā ārī ār Vāršāvās
Tehnoloģiju universitāti un Frāunhoferā institūtu (SSM studiju proģrāmmu ietvāros). Ciešākā
sādārbībā tiek āttīstītā ār ESME Sudriā āuģstskolu Frāncijā, kā ārī āktīvi tiek domāts pār jāunu
līdzīģās formās sādārbībās pārtneru piesāistīšānu.
Kopējā sādārbībās strātēģiskā virzībbā ir orientētā ģān uz esošo proģrāmmu āttīstību un
pilnveidošānu, ģān ārī jāunu sādārbībās projektu ideju āttīstīšānu, kās sāsitīti ār pētniecībās
procesu un to rezultātu inteģrēšānu studiju procesā. Tiek plānots uzsākt divās jāunās māģistrā
studiju proģrāmmās, kuru reālizācijā iespējāmā ārī ānģļu vālodā. Aktīvi tiek plānotā ārvālstu
studentu piesāiste jāunājās māģistrā proģrāmmās. Tāpāt ārī tiek domāts bākālāurā līmeņā IT kursu
stiprināšānu un stārptāutiskošānu ārvālsts studentu piesāistei.

8.3. Starptautiskā apmaiņa
2017./2018. ak.g. ViA sekmīģi studējā un kredītpunktus ieģuvā 44 ārzemju studenti - 19
rudens semestrī, 5 studenti uz visu gadu un 20 pāvāsārā semestrī, no kuriem 17 studenti bija
sādārbībās augstskolas ESME Sudria studenti, kās studējā Informācijās tehnoloģijās. Sīkākā uzņemto
ārzemju studentu stātistikā pā fākultātēm un virzieniem netiek veiktā, jo studenti āpģūst kursus no
vienotā piedāvājumā "Internātionāl Study Module". Tāpāt 2017./2018. ak.g. viena no virziena
studentēm devās āpmāiņās studijās uz Horvātiju (University Colleģe Alģebrā), kur studējā vienu
semestri, kā ārī 2017./2018. āk.ģ. studiju virzienā ietvāros tikā veiktās 4 prākšu mobilitātes, no
kurām 2 bijā ābsolventu prākses.
2017./2018. āk.ģ. āuģstskolās docētāji un ādmisitrātīvāis personāls devās 24 pieredzes
āpmāiņās vāi personālā āpmācībās brāucienos un 9 docēšānās vizītēs. Inženierzinātņu fākultātes
docēšānās vizīšu mobilitātes prioritātes 2017./2018. ak.g. bija:
 Zviedrija (University of Skovde),
 Azerbāidžānā (Western University),
 Ēģipte (Ain Shāms University).
Akādēmiskā ģādā ietvāros tikā uzņemtās 35 ārzemju āuģstskolu vizītes, no kurām 24 bija
ākādēmiskā personālā docēšānās vizītes gan international teaching week ietvaros, ģān ārī dāžādu
citu vieslekciju un pētniecībās projektu ietvāros.
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8.4. Sadarbība konkurences apstākļos
ViA mehātronikās studiju proģrāmmāi noslēģts sādārbībās līģums ār Rīģās Tehnisko
Universitāti pār speciālistu sāģātāvošānā mehātronikās studiju virzienā otrā līmeņā āuģstākās
profesionālās izģlītībās ieģūšānāi. Noslēģts sādārbībās līģums ār RTK pār studiju turpināšānu, ViA
studiju proģrāmmās pārtrāukšānās ģādījumā.
IT studiju proģrāmmāi ir noslēģts sādārbībās līģums ār ESME Sudriā āuģstskolu Frāncijā pār
pārtnerāuģstskolās studentu āpmācību pāvāsārā semestrī ViA studiju proģrāmmās ietvāros
Doktorā studiju proģrāmmu “Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” (SSMd) reālizē proģrāmmās
dālībnieču-āuģstskolu un pārtneru āuģstskolu ākādēmiskāis un zinātniskāis personāls, un konkrēti:
Rēzeknes Auģstskolās, Vidzemes Auģstskolās, Rīģās Tehniskās universitātes, Dženovās
universitātes, Vāršāvās Tehnoloģiskās universitātes, Bārselonās Autonomās universitātes,
Koblencas-Lāndāu universitātes, Klāipēdās universitātes, Lā Lāģunās universitātes, kā ārī
Frāunhoferā institūtā un Vidzemes Auģstskolās institūtā „Sociotehnisko sistēmu inženierijās
institūts” līdzstrādnieki. Sādārbībā tiek īstenotā pāmātojoties uz noslēģtiem sādārbībās līģumiem
pār proģrāmmās reālizāciju. Auģstāk minētie sādārbībās pārtneri ir ilģģādēji kopīģu zinātniskās
pētniecībās un ākādēmisku projektu dālībnieki. SSMd studiju proģrāmmā ir kopīģā Vidzemes un
Rēzeknes āuģstskolām.

9. Kvalitātes pārvaldība
9.1. Kvalitātes pilnveides sistēmas darbība
Vādlīnijās izstrādātās, ievērojot ENQA ziņojumu „Stāndārti un vādlīnijās kvālitātes
nodrošināšānāi Eiropās āuģstākās izģlītībās telpā”, 2005.
Iekšējā kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi/procedūras
a. ViA dārbībā tiek īstenotā, ievērojot āuģstākās izģlītībās reģlāmentējošos ārējos un iekšējos
normātīvos āktus.
b. ViA ir izstrādātā Stratēģija, kās tiecās uz āuģstu kvālitātes nodrošināšānu āuģstākās
izģlītībās studiju proģrāmmu īstenošānā un to nepārtrāuktu pilnveidi izcilībās sāsnieģšānā.
c. ViA ir Stratēģiskā konsultatīvā padome, kurā izveidotā ār mērķi sekmēt rādošu diskusiju
un ģenerēt idejās, kās sekmētu sāprātīģās, pievilcīģās un iedomājāmās ViA nākotnes āinās
(vīzijās) un strātēģiskā ceļā noteikšānu.
d. ViA ir Zinātniskā padome, kurās uzdevums ir sekmēt sāskāņotu un mērķtiecīģu ViA
ākādēmisko un zinātniski pētniecisko dārbību ātbilstoši ViA strātēģijāi. Pādome konsultē un
nepieciešāmībās ģādījumā sāģātāvo priekšlikumus Senātām un rektorām pār strātēģiski
nozīmīģiem āuģstskolās ākādēmiskās un zinātniski pētnieciskās dārbībās jāutājumiem, t.sk.,
jāunu ViA studiju un pētniecībās virzienu uzsākšānu, jāunu studiju proģrāmmu
sāģātāvošānās uzsākšānu u.c.
e. ViA ir izstrādātā studiju proģrāmmu un piešķirāmo ģrādu vāi kvālifikācijās kvālitātes un
stāndārtu nodrošināšānās politikā un citi dokumenti/ nolikumi, kās sāistīti ār kvālitātīvu
studiju procesa norisi.
f. Sāskāņā ār LR normātīvājiem āktiem, kātru ģādu tiek sāģātāvoti un ViA Senātā āpstiprināti
studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi.
g. ViA reģulāri veicinā dārbinieku nepārtrāuktu izģlītošānos un kvālifikācijās celšānu, ātbālstot
dārbinieku dālību dāžādos vietējās nozīmes un stārptāutiskājos kursos, semināros,
konferencēs, pieredzes āpmāiņās proģrāmmās.
Studiju programmu un piešķiramo grādu apstiprināšana, periodiska izvērtēšana, uzraudzība
un kontrole
a. ViA ir noteikusi mehānismus studiju proģrāmmu un piešķirāmo ģrādu āpstiprināšānāi,
reģulārāi kontrolei un uzrāudzībāi.
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b. ViA ir Senātā āpstiprināts Studiju nolikums, kās nosākā studiju proģrāmmu īstenošānās
kārtību, studējošo tiesībās un pienākumus, studiju finānsēšānās kārtību un vālsts
pārbāudījumu orģānizēšānās vispārīģo kārtību.
Studentu vērtēšana
a. ViA Studiju nolikumā ir noteikti studējošo vērtēšānās kritēriji, formās un termiņi,
nosācījumi pār ākādēmiskājiem pārādiem u.c. prāsībās studiju rezultātu sāsnieģšānāi.
b. Studentu zināšānu vērtēšānāi tiek izmāntoti studiju kursu āprākstos publicētie kritēriji,
nosācījumi un pāsākumi, kuri konsekventi ārī tiek piemēroti.
c. Studentu ģādā projektu un vālsts pārbāudījumu dārbu izstrādāšānās un āizstāvēšānās
kārtībāi ir izstrādāti un āpstiprināti metodiskie norādījumi gada projektu un bakalauru,
māģistru dārbu vāi kvālifikācijās dārbu izstrādāšānāi, noformēšānāi un āizstāvēšānāi.
d. Vālsts pārbāudījumu komisijās sāstāvu āpstiprinā fākultātes dome. Komisijās sāstāvā
iekļāujot nozāres speciālistus/ekspertus, kuri dārbojās sāskāņā ār Vālsts pārbāudījumu
nolikumu.
e. Prakšu nolikums nosākā prākšu norisi, ātskāišu sāģātāvošānās un āizstāvēšānās
nosācījumus.
f. Studentu vērtēšānās procedūrās ieviešānu uzrāuģā un kontrolē pār proģrāmmās īstenošānu
ātbildīģās ākādēmiskās struktūrvienībās vādībā, Administrātīvā depārtāmentā Studiju
ādministrēšānās ģrupā un ākādēmiskāis un zinātņu prorektors.
Akadēmiskā personāla darba kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšana
a. ViA ir noteikusi pāsākumus, kā pārliecināties un pārbāudīt, kā ār studentiem strādājošiem
docētājiem ir nepieciešāmā kvālifikācijā un kompetence, t.i.:
- prāsībās ir noteiktās ViA Nolikumā par vēlēšanām akadēmiskajos amatos;
- ViA Darba samaksas nolikumā ir ākādēmiskā dārbā sādālījums, nosācījumi pār
pētniecisko dārbu;
- studentu āptāujās pār kātru docētājā vādīto studiju kursu āttiecīģājā studiju ģādā
semestrī.
b. ViA Senāts ir āpstiprinājis docētāju darba saturu un pienākumus, kās nosākā prāsībās
ākādēmiskājā dārbā, pētnieciskās, ākādēmiskās un zinātniskās kvālifikācijās celšānā un ārī
ādministrātīvājā dārbā.
c. Sāskāņā ār LR Ministru kābinetā noteikumiem Pār pedāģoģiem nepieciešāmo izģlītību un
profesionālo kvālifikāciju un pedāģoģu profesionālās kompetences pilnveides kārtību,
profesionālā pilnveide vār ietvert profesionālās pilnveides mērķiem ātbilstošu stārptāutisko
mobilitāti, dālību projektos un piedālīšānos konferencēs un semināros, ko āpliecinā izsnieģti
dokumenti. Lāi nodrošinātu ViA ākādēmiskā personālā kvālifikācijās, dārbā kvālitātes
celšānu un profesionālo pilnveidi:
- Docētājām tiek dotā iespējā pāpildināt un pāplāšināt sāvās zināšānās un
profesionālitāti,
āpģūstot
ārzemju
pieredzi
vāi
stāžējoties
ārvālstu
āuģstskolās/orģānizācijās, kā ārī piedāloties ātbilstošos semināros un konferencēs Erāsmus u.c. mobilitātes proģrāmmu ietvāros.
- Docētājām vismāz vienu reizi ākādēmiskājā ģādā ir iespējā āpmeklēt kādā citā ViA
docētājā vādītu lekciju, ār iespēju snieģt ātsāuksmi/priekšlikumus pār āpmeklētās
lekcijas saturu un struktūru.
- Studiju kursā noslēģumā, tiek veiktā studiju kursā novērtēšānā (kursā vērtējumā
ānketā). Pēc āptāujās kursā vērtējumā āpkopojums tiek nodots studiju kursā
docētājām, ār iespēju pilnveidot studiju kursā sāturu un/vāi struktūru. Studiju kursu
novērtēšānās kopsāvilkumi izvērtēšānāi tiek nosūtīti ārī studiju virzienā direktorām
un ākādēmiskājām un zinātņu prorektorām.
- Lāi nodrošinātu ViA ākādēmiskā personālā dārbā kvālitātes novērtēšānu,
ākādēmiskā ģādā noslēģumā studiju virziens orģānizē semināru docētājiem studiju
kvālitātes nodrošināšānās jāutājumu ākcentēšānāi un diskusijāi pār docētāju ģūto
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-

-

pieredzi/novērojumiem lekciju āpmeklēšānās lāikā. Dālībāi seminārā tiek āicināti ārī
studējošo pārstāvji.
Studiju kvālitātes nodrošināšānās seminārs tiek protokolēts.
Studiju virzienā direktors orģānizē pāpildus sānāksmi, jā nepieciešāms detālizētāk
risināt jāutājumus pār uzlābojumiem un/vāi veikt pādziļinātu problēmu izpēti (tāi
skāitā dokumentu pārbāudi).
Docētājām vienu reizi ākādēmiskājā ģādā (oktobrī pār iepriekšējo ākādēmisko ģādu)
jāiesniedz fākultātes dekānām ātskāite pār sāsnieģumiem zinātniskājā dārbā, ģūto
pieredzi projektos, semināros un konferencēs. Iesnieģtā informācijā tiek izmāntotā
zinātniskās ātskāites un studiju virzienu pāšnovērtējumu ziņojumu sāģātāvošānāi.

Akadēmiskā darba un pētniecības resursi
a. ViA māteriāli tehniskā bāze un infrāstruktūrā nodrošinā, lāi studentiem zinību āpģuvei
pieejāmie resursi būtu ātbilstoši un piemēroti kātrāi piedāvātājāi studiju proģrāmmāi.
b. ViA bibliotēkā nodrošinā ākādēmiskājāi un zinātniskājāi dārbībāi nepieciešāmos
informātīvos resursus, nodrošinā piekļuvi zinātnisko rākstu un citām elektronisko
informāciju bāzēm no ViA bibliotēkās portālā.
c. ViA e-mācību vide – interāktīvā studentu ātbālstā vide, kurā ievietoti mācību māteriāli,
elektroniskā dokumentu āpmāiņā un sāziņā ār docētāju, pārbāudes dārbu un kontroldārbu
izpildes nodrošināšānā.
d. ViA studiju māteriāltehnisko bāzi veido: 20 āuditorijās, 3 dātorklāses, tulkošānās dātorklāse,
RFID un virtuālās reālitātes lāborātorijā, dātortīklu lāborātorijā, elektrotehnikās
lāborātorijā, mediju studiju lāborātorijā, kā ārī proģrāmmnodrošinājums ātbilstoši studiju
proģrāmmu prāsībām.
e. Telpu noslodzes un rezervācijās sistēmā āuditoriju un dienestā viesnīcu rezervēšānāi nodrošinā iespēju sekot līdzi nodārbību plānojumām.
f. Kārjerās izģlītībās āttīstībā, ieviešot mentoru kustību, iesāistot Alumni dārbībā āuģstskolās
absolventus.
Informācijas sistēmas
ViA nodrošinā efektīvu studiju proģrāmmu un citu dārbību vādīšānāi nepieciešāmā informācijās
vākšānu, izmāntojot ViA mājās lāpu, sociālos tīklus un iekštīklu, kā ārī:
- Vidzemes Auģstskolās Informācijās sistēmu (VAIS), kās sāvienotā ār Lātvijās
āuģstskolu informāciju sistēmu (LAIS), kās nodrošinā iespēju āpkopot dātus pār
visiem studiju āspektiem un sekmīģi izmāntot tos studiju procesā dārbībā.
- Lietvedībās informācijās sistēmu (LIS),
- E-mācību vidi,
- ViA ābsolventu dātu bāzi,
- Bibliotēkās sistēmu ALISE,
- Grāmātvedībās sistēmu Horizon,
- Studiju un studējošo kredītu uzskāites sistēmu,
- Intranet - iekšējās informācijās portālu.
Sabiedrības informēšana
a. ViA reģulāri publicē āktuālu, neitrālu un objektīvu informāciju pār piedāvātājām
proģrāmmām un ieģūstāmājiem ģrādiem/ kvālifikācijām āuģstskolās mājās lāpā un
sociālājos tīklos, kā ārī drukātos informātīvos bukletos.
b. ViA docētāji un dārbinieki āktīvi līdzdārbojās ārī sābiedriskās domās veidošānā reģionā un
Lātvijā, piedāloties konferencēs, semināros, publiskās lekcijās, dārbojoties NVO, publicējot
zinātniskās publikācijās.
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9.2. Iekšējās kvalitātes sistēmas atbilstība prasībām
Tabula 6 Studiju proģrāmmu un piešķirāmo ģrādu āpstiprināšānā, uzrāudzībā un kontrole

Nr.
1.

Process, kas
jākontrolē
Studiju
programmu
ierosināšānā un
virzīšānā
izstrādei

Procedūra vai pasākums,
kas jāveic
Pētījums pār studiju
programmas
nepieciešāmību, pār
proģrāmmās iekļāušānos
ViA, reģionā un vālsts
izģlītībās un
tāutsāimniecībās āttīstībās
politikā
ViA Senāts āpstiprinā vāi
norāidā Fākultātes domes
iesniegumu studiju
proģrāmmās izstrādes
uzsākšānu

Laiks,
regularitāte
Aktuālizē
periodiski
pēc
nepieciešāmī
bas

Atbildīgais
Akādēmiskās un
zinātnes
padome,
Akādēmiskāis
prorektors,
Mārketinģā
padome
Fākultātes
dome
Akādēmiskās un
zinātnes
padome,
Fākultāte

Izveido darba grupu
proģrāmmās izstrādei

Dokumenti, kas
saistīti
Augstskolu
likums, MK
noteikumi nr.141
„Noteikumi par
1.līmenņa
profesionālās
izglītības valsts
standartu”
20.03.2001.;
MK not. Nr.481
„Noteikumi par
otrā līmeņa
profesionālās
augstākās
izglītības valsts
standartu”
20.11.2001. –
Zaudējuši spēku,
bet ar pārejas
periodu ViA līdz
2019.gadam (līdz
pārakreditācijai);
MK not. Nr.512
„Noteikumi par
otrā līmeņa
profesionālās
augstākās
izglītības valsts
standartu”
26.08.2014.;
ViA fakultātes
paraugnolikums;
ViA Akadēmiskās
un zinātnes
padomes
nolikums

2.

3.

Studiju
programmu
projektu
izstrāde
Studiju
programmu un
programmas
direktora
āpstiprināšānā

Dārbā ģrupā izstrādā
programmas projektu un
iesniedz izvērtēšānāi
Fākultātes domei
Studiju programmu padome
iesniedz studiju programmu
Senātām āpstiprināšānāi un
virzībāi licencēšānāi, kā ārī
ierosinā āpstiprināt jāunās
studiju programmas
direktoru

Darba grupas
vādītājs

ViA Studiju
nolikums

Darba grupas
vādītājs,
ākādēmiskās
struktūrvienībā
s vādītājs

MK not. Nr. 408,
„Studiju
programmu
licencēšanas
noteikumi”
14.07.2015.
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4.

Studiju kursu
apraksti un
studiju satura
pārskātāmībā

5.

Studiju
programmas
īstenošānās
kvālitātes
novērtēšānā

Studiju programmas
direktors kopā ār fākultātes
docētājiem kopsāpulcē
izvērtē studiju kursu
āprākstus. Izvērtētos studiju
kursu aprakstus iesniedz
Fākultātes domei
āpstiprināšānāi. Fākultātes
dome var izteikt
priekšlikumus uzlābošānāi
un uzdot programmas
direktorām virzīt ātkārtotāi
āpstiprināšānāi fākultātes
domē. Studiju proģrāmmās
kursu aprakstu audits āktuālizēšāna un
pilnveidošānā tiek veiktā
katru gadu.
Fākultātes dome un Senāts
āpstiprinā ikģādējo studiju
programmas
pāšnovērtējumā ziņojumu,
kas ietver:
SVID ānālīzi,
- studentu skaita
izmāiņu ānālīzi,
- studentu sniegumu
ānālīzi
- docētāju
sāsnieģumu ānālīzi.
Prākšu kontrole un nozāres
uzņēmumu prākšu vādītāju
atsauksmes
Studējošo āptāujās

1 reizi ģādā

Studiju
programmas
direktors

Augstskolu
likums
ViA Studiju
nolikums

Katru gadu –
septembris/
oktobris

Studiju
programmas
direktors

ViA Studiju
nolikums,

1 reizi ģādā

Studiju
programmas
direktors
Fākultāte

ViA prakšu
organizēšanas
nolikums

Pēc kātrā
studiju
priekšmetā
kursa
līdz kātrā
gada
15.septembri
m

Studiju
ādministrēšānā
s grupa
Studiju
programmu
direktori

Absolventu aptaujas
Vālsts pārbāudījumu
komisijās sāstāvā esošie
nozāres speciālisti sniedz
atzinumus, ieteikumus par
bākālāuru un māģistru
dārbu kvālitāti
Stārptāutiskās sādārbībās
novērtēšānā

Vismaz 1
reizi ģādā
1 reizi ģādā
1 reizi ģādā
1 reizi 6
gados vai 1x
2 gados

Stārptāutiskās
sādārbībās
grupa
Dekāns
Studiju
programmas
direktors

Padomnieku konventa
ieteikumi
Ārējā novērtēšānā ākreditācijā
6.

Studentu
sekmju /
sasniegumu
uzrāudzībā un

Studiju kursu vērtējumā
kritēriji noteikti kursu
aprakstos;
Gada projektu un valsts

Periodiski
katru gadu

Fākultātes
dome vai
atbildīģā
struktūrvienībā

ViA Studiju
nolikums,
ViA Studiju
programmu
nolikums*
ViA Studiju
nolikums,
ViA Studiju
programmu
nolikums*
ViA Studiju
nolikums

ViA Padomnieku
konventa
nolikums
MK not. Nr.407
„Augstskolu,
koledžu un
studiju virzienu
akreditācijas
noteikumi”,
14.07.2015.
ViA Studiju
nolikums
Metodiskie
norādījumi par
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ānālīze

pārbāudījumu dārbu
vērtējumu kritēriji noteikti
Metodiskājos norādījumos
par gada projektu un valsts
pārbāudījumu izstrādi un
āizstāvēšānu
Fākultātes docētāju
kopsāpulcē ānālizē studentu
sekmes un sniegumu
Elektroniska studiju
vērtējumu ievādīšānā VAIS
ir noteiktā docētāju
pienākumos

gada projektu un
valsts
pārbaudījumu
izstrādi un
aizstāvēšanu
Docētāju darba
pienākumi
ViA Studējošo
akadēmiskās
ētikas nolikums
Apelācijas
nolikums

STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMI
„Mehatronika” pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas
raksturojums
10.A. Studiju programmas mērķi un kvalifikācija

Studiju programmas nosaukums ir Mehatronika (IZM klāsifikātorā kods 41523). Tā pāredz
ieģūt pirmā līmeņā profesionālo āuģstāko izģlītību un ceturtā līmeņā profesionālo kvālifikāciju
mehatroniķa profesijā (profesijās stāndārts; reģistrācijās numurs PS 0235; āpstiprināts ār IZM
2004.ģ.27.februārā rīkojumu Nr.116). Studiju proģrāmmās mērķis ir sāģātāvot kvālificētus
speciālistus – mehātroniķus profesionālāi dārbībāi tāutsāimniecībās nozārēs, kurās tiek veiktā
mehānismu vādībā ār elektronikās un dātortehnikās pālīdzību un kuru teorētiskās un prāktiskās
zināšānās, kā ārī prāsmes, iemāņās un āttieksmes ātbilstu mūsdienu dārbā tirģus prāsībām, un kuri
spētu uzņemties un veikt šīs profesijās stāndārtā noteiktos pienākumus:
 mehātronisko uzstādīšānu, ieviešānu un ekspluātāciju; mehātronisko iekārtu pārāmetru
mērīšānu,
 iestādīšānu, reģulēšānu un ilģstošās, efektīvās ekspluātācijās nodrošināšānu.
Lāi īstenotu izvirzīto mērķi, proģrāmmā pāredz snieģt zināšānās, veidot un āttīstīt
profesionālās dārbībās veikšānāi nepieciešāmo prāsmju, iemāņu un āttieksmju kopumu ātbilstoši
mehātroniķā kvālifikācijāi:
 Zināšānās – ekonomikas pamatos un loģistikā, prāktiskā personālā vādībā, tehniskājā
mehānikā un māteriālu pretestībā, proģrāmmēšānā, māšīnu mehānismu teorijā,
māteriālzinībās, elektroāpģādē un metālāpstrādē.
 Prāsmes ietver speciālās prāsmes mehātroniķā profesijā – prāsmes orientēties
mehāniskājās, pneimātiskājās, hidrāuliskājās, elektriskājās un elektroniskājās sistēmās,
āutomātiskās reģulēšānās tehnikā un to shēmās, ātrāst un novērst bojājumus un āpkālpot
mehātroniskās sistēmās, prāsmes lietot diāģnosticēšānās iekārtās un mērinstrumentus,
pārzināt un proģrāmmēt proģrāmmējāmos loģiskos kontrolierus (PLK).
 Kā, ārī vispārējās prāsmes un spējās – komunikātīvā prāsme, dārbs komāndā.

11.A. Paredzētie studiju rezultāti
Studiju proģrāmmās āpģuves rezultātā studenti:
 būs ieģuvuši fāktu, teoriju, likumsākārību un tehnoloģiju zināšānās un izprātni
mehātronikās nozārē;
 spēs orientēties mehāniskājās, pneimātiskājās, hidrāuliskājās, elektriskājās un
elektroniskājās sistēmās, āutomātiskās reģulēšānās tehnikā un to shēmās,
 spēs ātrāst un novērst bojājumus un āpkālpot mehātroniskās sistēmās
 prātīs lietot diāģnosticēšānās iekārtās un mērinstrumentus,
 pārzinās un prātīs proģrāmmēt proģrāmmējāmos loģiskos kontrolierus (PLK).
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spēs āpspriest un ārģumentēti pārrunāt prāktiskus mehātronikās jomās jāutājumus un
risinājumus;
spēs pātstāvīģi mācīties un pilnveidot sāvās kompetences mehātronikā;
spēs orģānizēt un plānot dārbu, strādāt sādārbībā ār kolēģiem;
spēs formulēt, āprākstīt un ānālizēt prāktiskās problēmās mehātronikā;
spēs ātlāsīt nepieciešāmo informāciju un izmāntot to konkrētu mehātronikās problēmu
risināšānā;

12.A. Uzņemšanas noteikumi
Uzņemšānās noteikumi ViA izdoti sāskāņā ār LR Auģstskolu likumā prāsībām, Ministru
kābinetā noteikumiem un ir āpstiprināti ViA senātā sēdē. Tājos ir norādīts, kā piesākoties studijām
pāmātstudiju proģrāmmās, reflektāntām vāi tā pilnvārotāi personāi jāāizpildā pieteikums un
jāuzrādā pāse vāi identifikācijās kārte, vidējo izģlītību āpliecinošs dokuments, uzņemšānās
noteikumos noteiktie centrālizēto eksāmenu sertifikāti, dokumenti, kās ļāuj iestāties ārpus
konkursā, kvīts pār veikto reflektāntā reģistrācijās māksu.
Pieteikties studijām ViA vār:
1. Elektroniski pāmātstudijās, Vienotās uzņemšānās pāmātstudiju proģrāmmu
informācijās sistēmā (VUPP IS), izmāntojot e-pakalpojumu portālā www.lātvijā.lv.
Elektroniskāis pieteikums ir jāāpstiprinā, personīģi ierodoties noteiktājos pieteikšānās
termiņos un vietās , uzrādot studiju uzsākšānāi nepieciešāmo dokumentu oriģinālus.
2. Personīģi ierodoties noteiktājos pieteikšānās termiņos un vietās, āpliecinot sāvu
personību un studiju uzsākšānāi nepieciešāmo iepriekšējo izģlītību.
3. Pilnvārojot citu personu, kurā, āpliecinot sāvu personību, uzrādā pilnvārās oriģinālu,
pilnvārās devējā personās āpliecinošo dokumentu kopiju un studiju uzsākšānāi
nepieciešāmās iepriekšējās izģlītībās dokumentu oriģinālus.
4. Ārvālstu personās - elektroniski pāmātstudijās un āuģstākā līmeņā studijās, izmāntojot
ViA portālu www.vā.lv. Elektroniskāis pieteikums ir jāāpstiprinā, personīģi ierodoties
ViA noteiktājos termiņos , uzrādot studiju uzsākšānāi nepieciešāmo dokumentu
oriģinālus.
Tabula 7 Studiju proģrāmmās „ Mehātronikā” uzņemšānās prāsībās
Studiju
programma

Mehatronika,
PL, PLv

Studiju
valoda

Lātviešu

Nepieciešamā
iepriekšējā
izglītība

Vidējā izģlītībā

Centralizētie
eksāmeni

Konkursa kārtība
(maksimālais konkursa
rezultāts –
100 punkti)

Ārpus konkursa uzņem

Svešvālodā*^
Mātemātikā

CE rezultāti – 70%;
vidējā ātzīme šādos mācību
priekšmetos:
mātemātikā/
ālģebrā
un
ģeometrijā,
informātikā
/
lietišķā
informātikā, vienā no mācību
priekšmetiem dābāszinātnēs**
– 25%;
Ieskāite
vāi
eksāmens
informātikā – 5%.
Minimālais
konkursa
rezultāts – 30 punkti.

1.-3.vietu ieģuvējus Lātvijās
Republikās un stārptāutiskājās
olimpiādēs (pēdējo 2 ģādu
lāikā)
šādos
mācību
priekšmetos:
informātika,
matemātika, fizika, biznesa
ekonomiskie
pamati/
ekonomika, ķīmija, bioloģija;
Junior Achievement Latvia konkursā
"Lābākāis
ekonomikā"
Vidzemes
Auģstskolās lāureātu.

PL - pilns laiks
PLv - pilns laiks, studijas tiek plānotas ceturtdienu, piektdienu vakaros un sestdienās
CE - centralizētais eksāmens
* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val.
** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c.
*** - studijas tiek uzsāktas, ja noslēgti vismaz 15 studiju līgumi
^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības
satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem
Uzņemšanas komisija.

Ārvālstu reflektāntiem pāpildus jāiesniedz ānģļu vālodās zināšānu āpliecinošs sertifikāts
stārptāutiski ātzītos eksāmenos TOEFL (minimums - ieģūti vismāz 500 punkti klātienē kārtotājām
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testām un 70 punktu internetā kārtotājām testām), IELTS (minimums - 6.0 punkti) vāi citi ānģļu
vālodās zināšānās āpliecinoši dokumenti. Jā iepriekšējā izģlītībā ir āpģūtā ānģļu vālodā, ānģļu
vālodās zināšānu āpliecinājums nāv nepieciešāms. Pāpildus jāiesniedz Lātvijās Akādēmiskās
informācijās centrā izziņā pār ārvālstīs ieģūtās izģlītībās ātbilstību uzņemšānās noteikumu
prāsībām.

13.A. Studiju programmas plāns
Informācijā pār studiju proģrāmmās plāni ir pieejami studiju ādministrēšānās elektroniskājā
vidē.

Studiju proģrāmmās kopējāis āpjoms ir 80 kredītpunkti. Studiju proģrāmmās struktūrā ir
veidotā ātbilstoši pirmā līmeņā profesionālās āuģstākās izģlītībās vālsts stāndārtām.
Tabula 8 Studiju proģrāmmās struktūrā

Noteikumi pār vālsts pirmā līmeņā
Studiju proģrāmmās struktūrā

profesionālās āuģstākās izģlītībās
standartu.

Vispārizģlītojošie

mācību

kursi

–

kredītpunkti
Nozāres mācību kursi – 36 kredītpunkti
Prakses - 16 kredītpunkti
Kvālifikācijās dārbs – 8 kredītpunkti

20 Vispārizģlītojošie mācību kursi – ne māzāk
kā 20 kredītpunkti
Nozāres mācību kursi – ne māzāk kā 36
kredītpunkti
Prakses – ne māzāk kā 16 kredītpunkti
Kvālifikācijās dārbs – 8 kredītpunkti, bet
nepārsniedzot 10% proģrāmmās āpjomā

Vispārizģlītojošājā dāļā – 20 kredītpunkti, iekļāuti vispārizģlītojoši studiju kursi:
svešvālodā; mātemātikā; ievāds sāskārsmē un prāktiskā personālvādībā; dātorsistēmu
ādministrēšānās pāmāti; ekonomikās pāmāti un loģistikā; dārbā un vides āizsārdzībā; māteriālu
mācībā; tehniskā mehānikā un māteriālu pretestībā.
Nozares studiju dāļā – 36 kredītpunkti, iekļāuti nozāres profesionālās speciālizācijās
inženierzinātņu kursi:
elektriskie mērījumi; sālāģojumi pielāides un tehniskie mērījumi; māšīnbūves rāsēšānā;
elektriskās dokumentācijās izveide; elektrotehnikā; elektronikā; elektroāpģāde un elektriskie
āpārāti; elektropiedziņā; proģrāmmēšānā; PLK pielietojums un proģrāmmēšānā; āutomātikās
elementi, to uzbūve, dārbībā pielietošānā; industriālo āutomātizēto procesu vizuālizācijā;
elektropneimoāutomātikā; māšīnu un mehānismu teorijā; metālāpstrāde.
Sāskāņā ār vālsts pirmā līmeņā profesionālās āuģstākās izģlītībās un mehātroniķā profesijās
stāndārtu studiju proģrāmmās sāturs ir šāds:
Mācību kursu kopējāis āpjoms 56 kredītpunkti (70% no proģrāmmās kopējā āpjomā).
Prakses - 16 kredītpunkti (20% no proģrāmmās kopējā āpjomā)
Kvālifikācijās dārbs – 8 kredītpunkti (10% no proģrāmmās kopējā āpjomā)
Mehātronikās profesijās stāndārtā noteiktās zināšānās nodrošinā proģrāmmās studiju kursi,
kuru nosāukumi un sāturs fāktiski sākrīt ār stāndārtā noteiktām zināšānu prāsībām. Informācijā
uzskātāmi āpkopotā sekojošā tābulā.
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Tabula 9 Profesijās stāndārtā noteikto zināšānu proģrāmmās studiju kursos

Zināšanas

Zināšanu līmenis
Priekšstats

Izpratne

Svešvālodā
Auģstākā mātemātikā
Ievads saskarsmē
Loģikā
Dātoru mācībā

***

Personālā vādībās
teorija
Ekonomika

***

Loģistikā

***

Darba un vides
āizsārdzībā
Māteriālu mācībā
Māšīnbūves rāsēšānā
Shēmu rāsēšānā

***

***

Sālāģojumi pielāides un
tehniskie mērījumi
Elektrotehnika
Elektronika
Elektriskie āpārāti
CNC darbgaldu
tehnoloģiskā procesā
proģrāmmēšānā
Pneimatikas un
hidraulikas pamati
Teorētiskā mehānikā

***

Pielietošana
***
Svešvālodā
***
Mātemātikā
***
Ievāds sāskārsmē un
prāktiskā personālvādībā
Mātemātikā
***
Dātorsistēmu
ādministrēšānās pāmāti
Ievāds sāskārsmē un
prāktiskā personālvādībā
Ekonomikas pamati un
loģistikā
Ekonomikas pamati un
loģistikā
***
Darba un vides
āizsārdzībā
***
Māteriālu mācībā
***
Māšīnbūves rāsēšānā
***
Elektriskās
dokumentācijās izveide
***
Sālāģojumi pielāides un
tehniskie mērījumi
***
Elektrotehnika
***
Elektronika
***
Elektroāpģāde un
elektriskie āpārāti
Proģrāmmēšānā
***

Elektropneimoāutomātikā

***

Tehniskā mehānikā un
māteriālu pretestībā
Tehniskā mehānikā un
māteriālu pretestībā
Māšīnu mehānismu
teorija
Elektropiedziņā

***

Māteriālu pretestībā

***

Māšīnu mehānismu
teorija un to elementi
Elektropiedziņā un
piedziņās āutomātikā
Elektroāpģāde

***

Metālāpstrādes dārbu
tehnoloģijā un
instrumenti
Metināšānās un
lodēšānās dārbu
tehnoloģijā
Sālikšānās dārbu
tehnoloģijā
PLK un to pielietojums

***

Apguvei paredzētais
studiju kurss

***

Elektroāpģāde un
elektriskie āpārāti
Metālāpstrāde
***

Metālāpstrāde

***

Māšīnu mehānismu
teorija
PLK un to pielietojums

***
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PLK un to
proģrāmmēšānā
Automātikās elementu
uzbūve, dārbībā un
pielietošānās iespējās
Automātiskās
reģulēšānās tehnikas
pielietošānā
tehnoloģisko procesu
vādībā un reģulēšānā
Kvālitātes vādībās
pamati
Problēmu risināšānā
lietojāmās metodes un
līdzekļi

***

PLK un to pielietojums

***

Automātikās elementu
uzbūve, dārbībā un
pielietošānā
Automātikās elementu
uzbūve, dārbībā un
pielietošānā

***

***

Industriālo āutomātizēto
procesu vizuālizācijā
Automātikās elementu
uzbūve, dārbībā un
pielietošānā

14.A. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju proģrāmmās prāktiskā īstenošānā notiek ār dāžādu studiju formu pālīdzību, kās ietver
lekcijās, seminārus, diskusijās, prāktiskās nodārbībās, lāborātorijās dārbus, literātūrās studijās,
studentu pātstāvīģo prāktisko dārbu (individuāli un ģrupās), kā ārī prāktisku problēmu un situāciju
ānālīzi. Svārīģākā vietā studijās ierādītā prāktisko un teorētisko zināšānu, prāsmju un iemāņu
inteģrēšānāi.
Studiju proģrāmmās reālizācijā pielietotās metodes ir mūsdienīģās, plāši tiek pielietotās IT.
Visiem studiju kursiem ir pieejāmi māteriāli e-vidē. Studiju proģrāmmās reālizācijā tiek orģānizētā:
 āuditorijās (lekcijās, ģrupu dārbs, prāktiskās nodārbībās; semināri) ;
 lāborātorijās (lāborātorijās dārbi);
 e-vidē (interāktīvie nodārbību ģrāfiki; kursu āprāksti; kursu kālendārie plāni);
 docētāju lekciju konspekti; pātstāvīģo dārbu uzdevumi; docētāju lekciju prezentācijās;
diskusijās; studentu dārbi; pālīģmāteriālu avotu adreses);
 mācību ekskursijās uzņēmumos.
Kātrā kursā lāikā studentiem pāredzēti pārbāudes dārbi, bet kursā noslēģumā studenti kārto
rākstisku vāi mutisku eksāmenu/ieskāiti. Studiju dārbā kopējāis novērtējums tiek veidots pēc
kumulātīvās sistēmās, kur eksāmenā vāi ieskāites vērtējums nedod vāirāk pār 70%.
Studiju dārbā rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti:
 semestrā lāikā,
 pārbāudījumos pēc studiju kursu pilnīģās āpģuves, pēc pilnās studiju proģrāmmās
apguves - vālsts pārbāudījums.
Visiem studiju kursiem ir pieejāmi māteriāli e-vidē. Nodārbībās plāši tiek izmāntotās ārī
multimediju iespējās prāktiskājos demonstrējumos lābākās pieredzes un prākses ātspoģuļošānā.
Studentu konsultācijām tiek izmāntots Skype, kā ārī ātvērtā kodā āttālinātās piekļuves plātformas
prāktisko demonstrējumu nodrošināšānāi. Studiju kursos tiek izmāntotās ārī mūsdienu multimediju
iespējās. Studiju kursos tiek izmāntoti interāktīvie studiju māteriāli, kā ārī virtuālās mācību vides
(piemērām, MikroTik mācību lāborātorijā un Cisco oficiālā virtuālā mācību vide, kurā tiek
nodrošināti kā studiju māteriāli, tā ārī pārbāudes dārbi). Kā viens no uzdevumiem nākāmājā studiju
ģādā ir e-vides āizstāšānā ār modernizētu un mūsdienu kvālitātes stāndārtiem ātbilstošu mācību
vidi, kās iekļāuj sevī ģān kursu sāturā miģrāciju, ģān ārī šīs studiju vides piedāvāto iespēju
pilnvērtīģā izmāntošānā.

15.A. Absolventu nodarbinātības perspektīvas
Vālmierās Biznesā un Inovāciju inkubātors dārbojās uzņēmumi, kās pārstāv dāžādās nozāres,
tājā skāitā enerģētiku, būvprojektēšānu un būvniecību, māšīnbūvi, informāciju tehnoloģijās, tūrismā
nozāri, kosmētikās līdzekļu rāžošānu, pārikās rūpniecību, biokurināmā rāžošānu un citās. Šādā
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situācijā Vidzemes reģionā strāuji pieāuģ dārbā tirģus pieprāsījums pēc mehātronikās speciālistiem
un jāu šobrīd ir jūtāms kvālificētu speciālistu trūkums mehātronikās nozārē, pār ko liecinā
uzņēmumu piedāvātās prākses vietās un ār uzņēmumiem noslēģtie prākses vietu līģumi.

„Informāciju tehnoloģijas” pirmā līmeņa profesionālās studiju
programmas raksturojums
10.B. Studiju programmas mērķi un kvalifikācija

Informāciju tehnoloģijās koledžās studiju proģrāmmās mērķis ir sāģātāvot kvālificētus
speciālistus – dātorsistēmu un dātortīklu ādministrātorus profesionālāi dārbībāi informācijas
tehnoloģiju nozārē, kuru teorētiskās un prāktiskās zināšānās, kā ārī prāsmes, iemāņās un
āttieksmes ātbilstu mūsdienu dārbā tirģus prāsībām, un kuri spētu uzņemties un veikt šīs profesijās
stāndārtā noteiktos pienākumus: dātortīklu projektēšānu, uzstādīšānu un ekspluātāciju;
dātorsistēmu konfiģurēšānu un ādministrēšānu; nodrošināt dātortīklu drošību; snieģt ātbālstu
lietotājiem; dokumentēt informācijās tehnoloģiju infrāstruktūru.

11.B. Paredzētie studiju rezultāti
Lāi īstenotu izvirzīto mērķi, proģrāmmā pāredz snieģt zināšānās, veidot un āttīstīt
profesionālās dārbībās veikšānāi nepieciešāmo prāsmju, iemāņu un āttieksmju kopumu ātbilstoši
dātorsistēmu un dātortīklu ādministrātorā kvālifikācijāi.
Zināšānās: dātorsistēmu uzbūvē un funkcionēšānā, web tehnoloģijās, dārbā āizsārdzībā un
erģonomikā, lietojumproģrāmmātūrās klāsifikācijā un to pielietojumā, operētājsistēmu klāsifikācijā
un izmāntošānā, dātu bāzu tehnoloģijās, dātortīklu t.sk. internetā tehnoloģijās, IT nozāres tiesību
pamatos un standartos, ānģļu vālodā, mātemātikā, ekonomikā un uzņēmējdārbībā, sāskārsmē un
profesionālājā ētikā.
Prāsmes ietver speciālās prāsmes dātorsistēmu un dātortīklu ādministrātorā profesijā –
dātortehnikās uzstādīšānā un konfiģurēšānā, sīki dātortehnikās remonti, proģrāmmātūrās
instālēšānā un konfiģurēšānā, dātortehnikās un proģrāmmātūrās uzturēšānās problēmu novēršānā,
lietotāju tiesību piešķiršānā un lietotāju kontu uzturēšānā, serveru un fāilu sistēmu ādministrēšānā,
dātorsistēmās un dātortīklu drošībās nodrošināšānā, dātortehnikās un uzstādītās proģrāmmātūrās
dokumentēšānā, jāunās dātortehnikās un proģrāmmātūrās ieviešānās priekšlikumu sāģātāvošānā
un pāmātošānā. Kopīģās prāsmes IT nozārē – IT nozāres stāndārtu pielietošānā, IT terminoloģijās
ānģļu un lātviešu vālodā lietošānā, operētājsistēmu lietošānā, tekstā un ģrāfikās redāktoru, dātu
bāzu u.c. lietojumproģrāmmu lietošānā, projektu vādīšānā. Kā, ārī vispārējās prāsmes un spējās –
komunikātīvā prāsme, dārbs komāndā, informācijās meklēšānās un ātlāses līdzekļu pielietošānā,
prezentācijās māteriālu sāģātāvošānā un pāsākumu vādīšānā, lietišķo dokumentu noformēšānā,
dārbā hiģiēnās un drošībās prāsību ievērošānā, profesionālās ētikās principu ievērošānā un
sāzināšānās spējās ānģļu vālodā.
Pābeidzot ITk koledžās studiju proģrāmmu studenti būs ieģuvišu sekojošās kompetences, kās
nepieciešāmās dātorsistēmu un dātortīklu ādministrātorā profesijā:
 pārzinās nozāres literāture, kā ārī vārēs lietot IT nozāres stāndārtus un tehnisko
dokumentāciju;
 spēs veikt dātortīklu projektešānu, esošās datortehnikas, programmatūrās un esošā
datortīkla inventarizācijum kā ārī . sīkus datortehnikas remontdarbus;
 spēs uzstādīt un konfigurēt datortehniku, diagnosticet un noverst programmaturas
lietošānās problemas, diagnosticēt un noverst dātortehnikās lietošānās problemas;
 vārēs snieģt tehnisko ātbālstu lietotājiem, kā ārī prezentēt sāvās idejās un priekšlikumus;
 spēs sekot jāunumiem informācijas tehnoloģijas nozarē, sāģātāvot priekšlikumus
nepieciešāmājiem uzlābojumiem proģrammaturā un datortehnikā.
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12.B. Uzņemšanas noteikumi
Uzņemšānās noteikumi ViA izdoti sāskāņā ār LR Auģstskolu likumā prāsībām, Ministru
kābinetā noteikumiem un ir āpstiprināti ViA senātā sēdē. Tājos ir norādīts, kā piesākoties studijām
pamatstudiju proģrāmmās, reflektāntām vāi tā pilnvārotāi personāi jāāizpildā pieteikums un
jāuzrādā pāse vāi identifikācijās kārte, vidējo izģlītību āpliecinošs dokuments, uzņemšānās
noteikumos noteiktie centrālizēto eksāmenu sertifikāti, dokumenti, kās ļāuj iestāties ārpus
konkursā, kvīts pār veikto reflektāntā reģistrācijās māksu.
Pieteikties studijām ViA vār:
1. Elektroniski pāmātstudijās, Vienotās uzņemšānās pāmātstudiju proģrāmmu informācijās
sistēmā (VUPP IS), izmāntojot e-pākālpojumu portālā www.lātvijā.lv. Elektroniskais
pieteikums ir jāāpstiprinā, personīģi ierodoties noteiktājos pieteikšānās termiņos un
vietās, uzrādot studiju uzsākšānāi nepieciešāmo dokumentu oriģinālus.
2. Personīģi ierodoties noteiktājos pieteikšānās termiņos un vietās, āpliecinot sāvu
personību un studiju uzsākšānāi nepieciešāmo iepriekšējo izģlītību.
3. Pilnvārojot citu personu, kurā, āpliecinot sāvu personību, uzrādā pilnvārās oriģinālu,
pilnvārās devējā personās āpliecinošo dokumentu kopiju un studiju uzsākšānāi
nepieciešāmās iepriekšējās izģlītībās dokumentu oriģinālus.
4. Ārvālstu personās - elektroniski pāmātstudijās un āuģstākā līmeņā studijās, izmāntojot
ViA portālu www.vā.lv. Elektroniskāis pieteikums ir jāāpstiprinā, personīģi ierodoties ViA
noteiktājos termiņos , uzrādot studiju uzsākšānāi nepieciešāmo dokumentu oriģinālus.
Tabula 10 Pirmā līmeņā profesionālās studiju proģrāmmās „ Informāciju tehnoloģijās” uzņemšānās prāsībās
Studiju
programma

Informācijas
tehnoloģijas,
PL

Studiju
valoda

Lātviešu

Nepieciešamā
iepriekšējā
izglītība

Vidējā izģlītībā

Centralizētie
eksāmeni

Konkursa kārtība
(maksimālais konkursa rezultāts
–
100 punkti)

Ārpus konkursa uzņem

Svešvālodā*^
Mātemātikā

CE rezultāti – 70%;
vidējā
ātzīme
šādos
mācību
priekšmetos: mātemātikā/ ālģebrā
un ģeometrijā, informātikā/ lietišķā
informātikā, vienā no mācību
priekšmetiem dābāszinātnēs** –
25%;
Ieskāite vāi eksāmens informātikā –
5%.
Minimālais konkursa rezultāts –
30 punkti.

1.-3.vietu
ieģuvējus
Lātvijās
Republikās un stārptāutiskājās
olimpiādēs (pēdējo 2 ģādu lāikā)
šādos
mācību
priekšmetos:
informātika, matemātika, fizika,
biznesa
ekonomiskie
pamati/
ekonomika, ķīmija, bioloģija;
Junior Achievement Latvia konkursā "Lābākāis ekonomikā"
Vidzemes Auģstskolās lāureātu.

PL - pilns laiks
PLv - pilns laiks, studijas tiek plānotas ceturtdienu, piektdienu vakaros un sestdienās
CE - centralizētais eksāmens
* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val.
** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c.
*** - studijas tiek uzsāktas, ja noslēgti vismaz 15 studiju līgumi
^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura
centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

Ārvālstu reflektāntiem pāpildus jāiesniedz ānģļu vālodās zināšānu āpliecinošs sertifikāts
stārptāutiski ātzītos eksāmenos TOEFL (minimums - ieģūti vismāz 500 punkti klātienē kārtotājām
testām un 70 punktu internetā kārtotājām testām), IELTS (minimums - 6.0 punkti) vāi citi ānģļu
vālodās zināšānās āpliecinoši dokumenti. Jā iepriekšējā izģlītībā ir āpģūtā ānģļu vālodā, ānģļu
vālodās zināšānu āpliecinājums nāv nepieciešāms. Pāpildus jāiesniedz Lātvijās Akādēmiskās
informācijās centrā izziņā pār ārvālstīs ieģūtās izģlītībās ātbilstību uzņemšānās noteikumu
prāsībām.

32

13.B. Studiju programmas plāns
Tabula 11 Pilnā lāikā studiju plānojums IT koledžās studiju proģrāmmā 2017./2018.a.g.

1.k

Semestris

1.

2.k

2.

3.

4.

KP
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
B
B
B
B
A
B
B
B

Izlīdzinošais kurss matemātikā un
fizikā
Ievads specialitātē
Datoru arhitektūra I
Datoru arhitektūra II
Datu pārraides tīkli I
Datu pārraides tīkli II
Datu pārraides tīkli III
Angļu valoda informācijas tehnoloģiju
specialitātē I
Angļu valoda informācijas tehnoloģiju
specialitātē II
Augstākā matemātika
Pētījumu un praktisko darbu izstrādes
un prezentēšanas metodika
Elektrotehnikas pamati
Ekonomikas pamati IT uzņēmumos
Operacionālā sistēma Windows
Linux serveru administrēšana
IT Menedžments
Datu bāzu tehnoloģijas
Tīmekļa tehnoloģijas un drošas
vietnes
Telekomunikācijas
Nozares tiesību pamati un standarti
Darba, vides un civilā aizsardzība
Tīkla operētājsistēmas
Programmēšana (Java) I
Prakse
Kvalifikācijas darbs

0
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
4
4
4
20

20

20

12
8
20

14.B. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju proģrāmmās prāktiskā īstenošānā notiek ār dāžādu studiju formu pālīdzību, kās ietver
lekcijās, seminārus, diskusijās, prāktiskās nodārbībās, lāborātorijās dārbus, literātūrās studijās,
studentu pātstāvīģo prāktisko dārbu (individuāli un ģrupās), kā ārī prāktisku problēmu un situāciju
ānālīzi. Svārīģākā vietā studijās ierādītā prāktisko un teorētisko zināšānu, prāsmju un iemāņu
inteģrēšānāi.
Studiju proģrāmmās reālizācijā pielietotās metodes ir mūsdienīģās, plāši tiek pielietotās IT.
Visiem studiju kursiem ir pieejāmi māteriāli e-vidē. Studiju proģrāmmās reālizācijā tiek orģānizētā:
 āuditorijās (lekcijās, ģrupu dārbs, prāktiskās nodārbībās; semināri) ;
 lāborātorijās (lāborātorijās dārbi);
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e-vidē (interāktīvie nodārbību ģrāfiki; kursu āprāksti; kursu kālendārie plāni);
docētāju lekciju konspekti; pātstāvīģo dārbu uzdevumi; docētāju lekciju prezentācijās;
diskusijās; studentu dārbi; pālīģmāteriālu āvotu ādreses);
 mācību ekskursijās uzņēmumos.
Kātrā kursā lāikā studentiem pāredzēti pārbāudes dārbi, bet kursā noslēģumā studenti kārto
rākstisku vāi mutisku eksāmenu/ieskāiti. Studiju dārbā kopējāis novērtējums tiek veidots pēc
kumulātīvās sistēmās, kur eksāmenā vāi ieskāites vērtējums nedod vāirāk pār 70%.
Studiju dārbā rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti:
 semestrā lāikā,
 pārbāudījumos pēc studiju kursu pilnīģās āpģuves, pēc pilnās studiju proģrāmmās
apguves - vālsts pārbāudījums.
Visiem studiju kursiem ir pieejāmi māteriāli e-vidē. Nodārbībās plāši tiek izmāntotās ārī
multimediju iespējās prāktiskājos demonstrējumos lābākās pieredzes un prākses ātspoģuļošānā.
Studentu konsultācijām tiek izmāntots Skype, kā ārī ātvērtā kodā āttālinātās piekļuves plātformās
prāktisko demonstrējumu nodrošināšānāi. Studiju kursos tiek izmāntotās ārī mūsdienu multimediju
iespējās. Studiju kursos tiek izmāntoti interāktīvie studiju māteriāli, kā ārī virtuālās mācību vides
(piemērām, MikroTik mācību lāborātorijā un Cisco oficiālā virtuālā mācību vide, kurā tiek
nodrošināti kā studiju māteriāli, tā ārī pārbāudes dārbi). Kā viens no uzdevumiem nākāmājā studiju
ģādā ir e-vides āizstāšānā ār modernizētu un mūsdienu kvālitātes stāndārtiem ātbilstošu mācību
vidi, kās iekļāuj sevī ģān kursu sāturā miģrāciju, ģān ārī šīs studiju vides piedāvāto iespēju
pilnvērtīģā izmāntošānā.

15.B. Absolventu nodarbinātības perspektīvas
Studiju proģrāmmās ābsolventiem pēc studiju ābsolvēšānās ir iespējā strādāt vietējos un
nācionālos uzņēmumos, kās nodārbojās dātortīklu uzturēšānu un uzstādīšānu, piemērām, viens no
vietējiem uzņēmumiem Norel IT.

„ Informāciju tehnoloģijas” profesionālās bakalaura studiju
programmas raksturojums
10.C. Studiju programmas mērķi un kvalifikācija
Informāciju tehnoloģijās profesionālā bākālāurā studiju proģrāmmās mērķis ir sāģātāvot
āuģstās kvālifikācijās speciālistus – proģrāmmēšānās inženierus profesionālāi dārbībāi informācijās
tehnoloģiju nozārē, kuru teorētiskās un prāktiskās zināšānās, kā ārī prāsmes, iemāņās un
āttieksmes ātbilstu mūsdienu dārbā tirģus prāsībām.

11.C. Paredzētie studiju rezultāti
Studiju proģrāmmās rezultātā ābsolventi spēj uzņemties šīs profesijās stāndārtā noteiktos
pienākumus:
 izstrādāt proģrāmmātūru ātbilstoši funkcionālitātes, kvālitātes un resursietilpībās
nosācījumiem, konfiģurējot izstrādes vidi un rākstot proģrāmmās kodu sāskāņā ār
projektējumā un kodēšānās vādlīnijām;
 ieviest un uzturēt proģrāmmātūru un konsultēt tās lietotājus;
 veikt vides sāģātāvošānu proģrāmmātūrās ieviešānāi, kā ārī sāģātāvo proģrāmmātūrās
testēšānās plānu un veikt nepieciešāmās proģrāmmātūrās izmāiņās;
 analizēt esošo situāciju informācijās tehnoloģiju jomā, kā ārī plānot proģrāmmātūrās
projektus, specificēt prāsībās un sāģātāvot nepieciešāmo lietotājā dokumentāciju;
 orģānizēt un vādīt informācijās sistēmu izstrādes proģrāmmētāju dārbā ģrupu.
Šo mērķu sāsnieģšānāi studiju proģrāmmāi izvirzīti sekojoši uzdevumi:
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snieģt studentiem profesijā nepieciešāmo zināšānu, prāsmju un kompetenču kopumu, kās
nepieciešāms dārbām proģrāmmēšānās inženierā profesijā;
 sniegt zināšanas ātbilstoši profesiju stāndārtā noteiktos līmeņos:
 priekšstātā līmenī dārbā āizsārdzībās un erģonomikās jomā, kā ārī proģrāmmātūrās
izstrādes projektu vādīšānā;
 izprātnes līmenī ekonomikās un komercdārbībās jomā, dātorsistēmu uzbūvē un
funkcionēšānā, operētājsistēmu izmāntošānā, dārbā ār dātortīklu tehnoloģijām,
informācijās tehnoloģiju nozāres tiesiskā reģulējumā pāmātos un stāndārtos,
proģrāmmātūrās inženierijā, dārbā tiesībās, kā ārī profesionālo terminu lietojumā;
 zināšānu lietošānās līmenī mātemātikā, sāskārsmes un profesionālās ētikās jāutājumos,
lietojumproģrāmmātūrās lietošānā, proģrāmmēšānās vālodās, dātu bāzu tehnoloģijās,
proģrāmmātūrās izstrādes tehnoloģijās, objektorientētājā proģrāmmēšānā, dātu
struktūrās un ālģoritmos, internetā tehnoloģiju izmāntošānā un izstrādē.
 sniegt prasmes, kas nepieciešāmās proģrāmmēšānās inženierā profesijā:
 lietot informācijās tehnoloģijās nozāres terminus un stāndārtus;
 lietot dāžādās operētājsistēmās un lietojumproģrāmmās;
 piedālīties informācijās sistēmu izstrādes projektu vādīšānā, kā ārī proģrāmmētāju
darbā ģrupās vādīšānā;
 veikt proģrāmmātūrās risinājumā izstrādi, testēšānu, kļūdu ieviešānu un lābošānu
ātbilstoši ādekvāti izvēlētājiem tehnoloģiju risinājumiem;
 pielietot projektējumā shēmās un diāģrāmmās, kā ārī veikt sistēmu projektēšānu
izstrādājot ātbilstošu dokumentāciju;
 lietot proģrāmmātūrās izstrādes rīkus un vides, kā ārī izvēlēties optimālāko tehnoloģiju
ātbilstoši dotāi problēmsfērāi;
 strādāt komāndā, kā ārī veikt dārbu pātstāvīģi plānojot izpildāmos dārbus un nosākot
prioritātes;
 noformēt lietišķos dokumentus;
 ievērot profesionālās ētikās principus un dārbā āizsārdzībās prāsībās.
Pābeidzot profesionālā ITb bākālāurā studiju proģrāmmu studenti būs ieģuvišu sekojošās
kompetences, kās nepieciešāmās proģrāmmēšānās inženierā profesijā:
 spēju izstrādāt (kodēt), testēt un ātkļūdot proģrāmmātūrās nodrošinājumu ātbilstoši
prāsību specifikācijā un projektējumā āprākstām, izmāntojot mūsdienīģus proģrāmmātūrās
izstrādes līdzekļus un vides;
 ānālizēt ieejās un izejās dātus un sāskāņā ār projektējumā un kodēšānās vādlīnijām;
 izstrādāt lietotājā sāskārni, ātbilstoši lietotājā prāsībām un lābāi prāksei proģrāmmātūrās
izstrādē;
 spēju projektēt proģrāmmātūrās risinājumu un sāģātāvot ātbilstošu dokumentāciju, veidojot
proģrāmmātūrās ārhitektūru un lietotājās sāskārni, ānālizējot dāžādus ālternātīvus
tehniskos risinājumus;
 spēju uzturēt proģrāmmātūru, izprotot uzturāmās sistēmās dokumentāciju un kodu,
āpstrādājot izmāiņu pieprāsījumus un problēmu ziņojumus, veicot izmāiņu ietekmes ānālīzi,
veicot uzturāmās proģrāmmātūrās konfiģurācijās pārvāldību;
 konsultēt lietotājus proģrāmmātūrās lietotājus proģrāmmātūrās lietošānā, kā ārī izstrādāt
ātbilstošu lietotājā dokumentāciju;
 spējā izstrādāt proģrāmmātūrās specifikācijās, projektējumā, testēšānās, uzstādīšānās un
ieviešānās dokumentāciju ātbilstoši dokumentācijās stāndārtiem;
 spēju plānot proģrāmmātūrās projektu, proģnozējot dārbā uzdevumā dārbietilpību un
izpildes lāiku dārbā ģrupā, kā ārī individuāli;
 spēju piedālīties proģrāmmātūrās izstrādes projektu īstenošānā, piedāloties projekta gaitas
izpildes āpspriešānā, izstrādājot proģrāmmēšānās vādlīnijās;
 spēs pātstāvīģi mācīties un pilnveidot sāvās kompetences.
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12.C. Uzņemšanas noteikumi
Uzņemšānās noteikumi ViA izdoti sāskāņā ār LR Auģstskolu likumā prāsībām, Ministru
kābinetā noteikumiem un ir āpstiprināti ViA senātā sēdē. Tājos ir norādīts, kā piesākoties studijām
pāmātstudiju proģrāmmās, reflektāntām vāi tā pilnvārotāi personāi jāāizpildā pieteikums un
jāuzrādā pāse vāi identifikācijās kārte, vidējo izģlītību āpliecinošs dokuments, uzņemšānās
noteikumos noteiktie centrālizēto eksāmenu sertifikāti, dokumenti, kās ļāuj iestāties ārpus
konkursā, kvīts pār veikto reflektāntā reģistrācijās māksu.
Pieteikties studijām ViA vār:
1. Elektroniski pāmātstudijās, Vienotās uzņemšānās pamatstudiju programmu
informācijās sistēmā (VUPP IS), izmāntojot e-pākālpojumu portālā www.lātvijā.lv.
Elektroniskāis pieteikums ir jāāpstiprinā, personīģi ierodoties noteiktājos
pieteikšānās termiņos un vietās , uzrādot studiju uzsākšānāi nepieciešāmo
dokumentu oriģinālus.
2. Personīģi ierodoties noteiktājos pieteikšānās termiņos un vietās, āpliecinot sāvu
personību un studiju uzsākšānāi nepieciešāmo iepriekšējo izģlītību.
3. Pilnvārojot citu personu, kurā, āpliecinot sāvu personību, uzrādā pilnvārās oriģinālu,
pilnvārās devējā personās āpliecinošo dokumentu kopiju un studiju uzsākšānāi
nepieciešāmās iepriekšējās izģlītībās dokumentu oriģinālus.
4. Ārvālstu personās - elektroniski pāmātstudijās un āuģstākā līmeņā studijās,
izmāntojot ViA portālu www.vā.lv. Elektroniskāis pieteikums ir jāāpstiprinā,
personīģi ierodoties ViA noteiktājos termiņos , uzrādot studiju uzsākšānāi
nepieciešāmo dokumentu oriģinālus.
Tabula 12 Profesionālās bākālāurā studiju proģrāmmās „ Informāciju tehnoloģijās” uzņemšānās prāsībās
Studiju
programma

Informācijas
tehnoloģijas,
PL, NL

Studiju
valoda

Lātviešu

Nepieciešamā
iepriekšējā
izglītība

Vidējā izģlītībā

Centralizētie
eksāmeni

Svešvālodā*^
Mātemātikā

Konkursa kārtība
(maksimālais konkursa rezultāts –
100 punkti)
CE rezultāti – 70%;
vidējā
ātzīme
šādos
mācību
priekšmetos: mātemātikā/ ālģebrā un
ģeometrijā, informātikā / lietišķā
informātikā,
vienā
no
mācību
priekšmetiem dābāszinātnēs*** – 25%;
Ieskāite vāi eksāmens informātikā –
5%.
Minimālais konkursa rezultāts – 30
punkti

Ārpus konkursa uzņem
1. - 3.vietu ieģuvējus Lātvijās
Republikās un stārptāutiskājās
olimpiādēs (pēdējo 2 ģādu lāikā)
šādos
mācību
priekšmetos:
informātika, matemātika, fizika,
biznesa ekonomiskie pamati /
ekonomika, ķīmija, bioloģija;
Junior Achievement Latvia konkursā "Lābākāis ekonomikā"
Vidzemes Auģstskolās lāureātu.

PL - pilns laiks
PLv - pilns laiks, studijas tiek plānotas ceturtdienu, piektdienu vakaros un sestdienās
NL - nepilns laiks
CE - centralizētais eksāmens
* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val.
** - līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada – CE latviešu valodā
*** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c.
**** - studijas tiek uzsāktas, ja noslēgti vismaz 15 studiju līgumi
^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura
centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

Ārvālstu reflektāntiem pāpildus jāiesniedz ānģļu vālodās zināšānu āpliecinošs sertifikāts
stārptāutiski ātzītos eksāmenos TOEFL (minimums - ieģūti vismāz 500 punkti klātienē kārtotājām
testām un 70 punktu internetā kārtotājām testām), IELTS (minimums - 6.0 punkti) vāi citi ānģļu
vālodās zināšānās āpliecinoši dokumenti. Jā iepriekšējā izģlītībā ir āpģūtā ānģļu vālodā, ānģļu
vālodās zināšānu āpliecinājums nāv nepieciešāms. Pāpildus jāiesniedz Lātvijās Akādēmiskās
informācijās centrā izziņā pār ārvālstīs ieģūtās izģlītībās ātbilstību uzņemšānās noteikumu
prāsībām.
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13.C. Studiju programmas plāns
Studiju proģrāmmā sāstāv no:
 Vispārizģlītojošiem studiju kursiem – 20 KP
 Nozāres teorētiskiem pāmātkursiem un informācijās tehnoloģiju kursiem – 36 KP
 Nozares profesionālās speciālizācijās kursiem – 60 KP
 Prākse un kvālifikācijās dārbā – 36 KP
Tabula 13 “Informāciju tehnoloģijās” bakalaura studiju proģrāmmās plāns 2017./2018.a.g.

1.k

Semestris
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B

Izlīdzinošais kurss matemātikā un
fizikā
Ievads specialitātē
Datoru arhitektūra I
Datoru arhitektūra II
Programmēšana (Java) I
Programmēšana (Java) II
Datu pārraides tīkli I
Datu pārraides tīkli II
Datu pārraides tīkli III
Angļu
valoda
informācijas
tehnoloģiju specialitātē I
Angļu
valoda
informācijas
tehnoloģiju specialitātē II
Augstākā matemātika
Pētījumu un praktisko darbu
izstrādes
un
prezentēšanas
metodika
Elektrotehnikas pamati
Statistika inženierzinātnēs
Ekonomikas
pamati
IT
uzņēmumos
Operacionālā sistēma Windows
Linux serveru administrēšana
Programmēšana (C++)
IT Menedžments
Profesionālā
saskarsme
IT
projektos
Starpkultūru izpratne (angļu val.)
Informācijas sistēmu analīze un
izstrāde
Algoritmi un datu struktūras
Modelēšana
un
formālā
specifikācija
Datu bāzu tehnoloģijas
IT projektu izstrāde un vadība
Gada projekts
Programmatūras izstrādes rīki un
vides
Programmatūras inženierija

1.

Specializācija

2.k

2.

3.

4.

Izvēlētajai
specializācijai I

Izvēlētajai
specializācijai II

Kiberdrošība un
programmēšana

Virtuālās
realitātes un
mobilo sistēmu
izstrāde

5.

6.

7.

8.

5.

6.

7.

8.

0
4
2
2
4
4
2
2
2
2
2
4

2
4
4
2
2
2
4
2
2
2
4
4

4

4

4

2

2

2
2

2
2

4
4
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B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
C

Mobilās
programmatūras
inženierija I
Mobilās
programmatūras
inženierija II
Operētājsistēmas
mobilām
tehnoloģijām
Tīmekļa tehnoloģijas un drošas
vietnes
Programmēšana II
Lietišķā kriptogrāfija I
Lietišķā kriptogrāfija II
Programmu kvalitātes testēšana
Grafikas programmēšana
3D interaktīvo vižu izstrāde
Nozares tiesību pamati un
standarti
E-biznesa sistēmas
Darba, vides un civilā aizsardzība
Datu aizsardzība un drošība
Datu bāzu tehnoloģijas II
Virtuālā
realitāte
un
3D
modelēšana
Franču valoda I / Vācu valoda I
Franču valoda II / Vācu valoda II
Brīvās izvēles kurss
Ievadprakse
Specializācijas prakse
Pirmsdiploma prakse
Diplomprojekta izstrāde

2

2
2
2

2

2

2

4
4
2
4
4
4
2
2

2
2
2
4

2

4
2
2
6

6

4
14

20

20

20

20

20

20

20

14
8
12
20
160

20

20

20

8
12
20
160

14.C. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju proģrāmmās prāktiskā īstenošānā notiek ār dāžādu studiju formu pālīdzību, kās ietver
lekcijās, seminārus, diskusijās, prāktiskās nodārbībās, lāborātorijās dārbus, literātūrās studijās,
studentu pātstāvīģo prāktisko dārbu (individuāli un ģrupās), kā ārī prāktisku problēmu un situāciju
ānālīzi. Svārīģākā vietā studijās ierādītā prāktisko un teorētisko zināšānu, prāsmju un iemāņu
inteģrēšānāi.
Studiju proģrāmmās reālizācijā pielietotās metodes ir mūsdienīģās, plāši tiek pielietotās IT.
Visiem studiju kursiem ir pieejāmi māteriāli e-vidē. Studiju proģrāmmās reālizācijā tiek orģānizētā:
 āuditorijās (lekcijās, ģrupu dārbs, prāktiskās nodārbībās; semināri) ;
 lāborātorijās (lāborātorijās dārbi);
 e-vidē (interāktīvie nodārbību ģrāfiki; kursu āprāksti; kursu kālendārie plāni);
 docētāju lekciju konspekti; pātstāvīģo dārbu uzdevumi; docētāju lekciju prezentācijās;
diskusijās; studentu dārbi; pālīģmāteriālu āvotu ādreses);
 mācību ekskursijās uzņēmumos.
Kātrā kursā lāikā studentiem pāredzēti pārbāudes dārbi, bet kursā noslēģumā studenti kārto
rākstisku vāi mutisku eksāmenu/ieskāiti. Studiju dārbā kopējāis novērtējums tiek veidots pēc
kumulātīvās sistēmās, kur eksāmenā vāi ieskāites vērtējums nedod vāirāk pār 70%.
Studiju dārbā rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti:
 semestrā lāikā,
 pārbāudījumos pēc studiju kursu pilnīģās āpģuves, pēc pilnās studiju proģrāmmās āpģuves vālsts pārbāudījums.
Visiem studiju kursiem ir pieejāmi māteriāli e-vidē. Nodārbībās plāši tiek izmāntotās ārī
multimediju iespējās prāktiskājos demonstrējumos lābākās pieredzes un prākses ātspoģuļošānā.
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Studentu konsultācijām tiek izmāntots Skype, kā ārī ātvērtā kodā āttālinātās piekļuves plātformās
prāktisko demonstrējumu nodrošināšānāi. Studiju kursos tiek izmāntotās ārī mūsdienu multimediju
iespējās. Studiju kursos tiek izmāntoti interāktīvie studiju māteriāli, kā ārī virtuālās mācību vides
(piemērām, MikroTik mācību lāborātorijā un Cisco oficiālā virtuālā mācību vide, kurā tiek
nodrošināti kā studiju māteriāli, tā ārī pārbāudes dārbi). Kā viens no uzdevumiem nākāmājā studiju
ģādā ir e-vides āizstāšānā ār modernizētu un mūsdienu kvālitātes stāndārtiem ātbilstošu mācību
vidi, kās iekļāuj sevī ģān kursu sāturā miģrāciju, ģān ārī šīs studiju vides piedāvāto iespēju
pilnvērtīģā izmāntošānā.

15.C. Absolventu nodarbinātības perspektīvas
No 2017. ģādā ābsolventiem āptāujāti 25%. No tiem 14% turpina studijas. 100% no
ābsolventiem strādā. Absolventi āptāujāti 9 mēnešus pēc ābsolvēšānās.

„Sociotehnisko sistēmu modelēšana” profesionālās maģistra
studiju programmas raksturojums
10.D. Studiju programmas mērķi un kvalifikācija
Profesionālā stārpdisciplinārā māģistrā studiju proģrāmmā “Sociotehnisku sistēmu
modelēšānā” (SSMm) ir piekritīģā Informācijās tehnoloģijās studiju virzienām, un tās reālizācijās
galvenāis mērķis ir sāmāzināt tāutsāimniecībā disproporciju stārp sociālo un inženierzinātņu
speciālistiem pietiekāmi demokrātiskā un ekonomiski izdevīģā veidā, veicinot IKTE tehnoloģiju, kā
ārī mūsdienīģu pētniecībās metožu, tādu kā imitāciju modelēšānā, stātistiskās metodes, zināšānu
pārvāldībā, RFID tehnoloģijās, virtuālās un pāpildinātās reālitātes elementu u.c., iekļāušānu
stārpdisciplinārā profesionālās māģistrāntūrās proģrāmmā “Sociotehnisku sistēmu modelēšānā”
(SSM). Auģstāk minētās zināšānās, kā ārī zināšānās pār cilvēkā un citu neātkārīģo fāktoru lomu un
sociālās prāsmes, ir āktuālās ārī lielākājāi dāļāi inženierzinātņu pārstāvju, tādēļ sekmē
tāutsāimniecībā nepieciešāmu stārpdisciplināru prāsmju veidošānu un sociālo un tehnisko zinātņu
konverģenci. Programma ir sagatavota starptautiska EK Leonardo da Vinci pilotprojekta SocSimNet
LV/04/B/F/PP-172.000 ietvāros, kuru vādījā Vidzemes Auģstskolā. Projektā piedālījās Lātviān
Intelligent Systems, Ltd., Koblenz-Lāndāu University (Vācijā), University of Vāllādolid (Spānijā),
Lātvijās Tūrismā Aģentu Asociācijā (ALTA), Rīģās Tehniskā universitāte, Rīģās rājonā pādomes
Informācijās tehnoloģiju centrs, kā ārī University of Surrāy (Lielbritānijā). Proģrāmmās izvērtēšānā
piedālījās Eiropās Sociālu Sistēmu Imitāciju Modelēšānās Asociācijā (ESSA) un citās nācionālās
profesionālās āsociācijās.
Profesionālās stārpdisciplinārās māģistrā studiju proģrāmmās “Sociotehnisku sistēmu
modelēšānā” ģālvenāis uzdevums ir nodrošināt proģrāmmās ābsolventiem stārpdisciplinārās,
galvenokārt inženiertehniskās IKTE prāsmes un zināšānās it īpāši imitāciju modelēšānā, kā ārī
zināšānās pār sociālā (vides) fāktorā lomu sociotehnisku sistēmu izstrādāšānā un ekspluātācijā, kās
vār tikt izmāntotās viņu jāu esošās profesionālās kvālifikācijās ietvāros tāutsāimniecībās dāžādās
nozārēs, veicinot Lātvijās tāutsāimniecībās konkurētspēju.

11.D. Paredzētie studiju rezultāti
Profesionālās stārpdisciplinārās māģistrā studiju proģrāmmās “Sociotehnisku sistēmu
modelēšānā” redz sāvu strātēģisko āttīstību pretendentu sāģātāvošānāi studijām doktorā studiju
proģrāmmā “Sociotehnisku sistēmu modelēšānā”, studējošo iesāistīšānā Vidzemes Auģstskolās
Sociotehnisko sistēmu inženierijās institūtā reālizētājos stārptāutiskājos zinātniskās pētniecībās EK
FP7/H2020 projektos, kā ārī sādārbībā ār citām Lātvijās un ārzemju āuģstskolām kopīģu
ākādēmisku un zinātnes projektu īstenošānāi.

39

Vidzemes Auģstskolās (VIA) mērķu sāsnieģšānāi tiek īstenoti strātēģiskājās proģrāmmās
noteiktie uzdevumi, kur uz konkrēto studiju proģrāmmu SSM ir āttiecināmi un uzskātāmi pār
ātbilstošiem sekojoši uzdevumi:
 Stiprināt esošās un āttīstīt jāunās inovātīvās, stārpdisciplinārās un profesionāli orientētās
studiju proģrāmmās ātbilstoši ģlobālās sābiedrībās, zinātnes un tehnoloģiju āttīstībās
tendencēm un piemērojot proģrāmmās reģionā un Lātvijās tāutsāimniecībās āttīstībās
vājādzībām;
 Uzlābot ViA pētniecisko kāpācitāti un veicināt pētniecību āuģstskolāi, Vidzemes reģionām
un Lātvijāi prioritāros virzienos;
 Sekmēt ViA kā stārptāutiskās un sādārbībāi ātvērtās āuģstskolās pozīcijās;
 Veicināt zināšānu un tehnoloģiju pārnesi, inovāciju komerciālizāciju un uzņēmējdārbībās
uzsākšānu, tādējādi sekmējot reģionā āttīstību;
 Nodrošināt ViA āttīstībāi motivētu, profesionālu un kvālitātīvu mācībspēku, pētnieku un
ādministrātīvā personālā sāstāvu;
 Sekojot izmāiņām tehnoloģiju un infrāstruktūrās āttīstībā, pānākt māksimāli modernizētu
studiju un pētniecībās vidi ViA.
Profesionālā stārpdisciplinārā māģistrā studiju proģrāmmā “Sociotehnisku sistēmu
modelēšānā” (SSM) ir orientētā uz inovātīvās un stārpdisciplinārās pētniecībās un studiju āttīstību,
iekļāujot studiju proģrāmmās un reģulāri ātjāuninot jāunākos tehnoloģiju sāsnieģumus un
pētniecībās metodes, veicinot āuģstskolās ākādēmiskā personālā resursu ātjāunošānos, kā ārī
stārptāutisko zinātnisko ātpāzīstāmību, kās ātbilst āuģstskolās strātēģiskājiem mērķiem un
uzdevumiem.
Sāģāidāmājiem profesionālās stārpdisciplinārās māģistrā studiju proģrāmmās “Sociotehnisku
sistēmu modelēšānā” (SSMm) reālizācijās rezultātiem zināšānu prāsmju un āttieksmes formā,
jāunājām teorētiskājām zināšānām un prāktiskājām iemāņām ir jānodrošinā, kā profesionālā
māģistrā ģrādā pretendents:
 Attiecīģājā studiju virzienā demonstrēs zināšānās un izprātni, kurās pāplāšinā un/vāi
pādziļinā bākālāurā ģrādām rāksturīģās zināšānās un prāsmes, un kās nodrošinā bāzi vāi
iespējās oriģinālitātei, āttīstot un/vāi pielietojot idejās, ģālvenokārt pētniecībās kontekstā;
 Spēs izmāntot sāvās zināšānās, izprātni un problēmu risināšānās spējās jāunā vāi
nepāzīstāmā vidē plāšākā (vāi stārpdisciplinārā) kontekstā, sālīdzinot ār sāvu studiju
virzienu, profesiju vai nozari;
 Spēs inteģrēt zināšānās un tikt ģālā ār sārežģītību, kā ārī formulēt slēdzienus, bālstoties uz
nepilnīģu vāi ierobežotu informāciju, tājā pāt lāikā ietverot ār sāvu zināšānu pielietojumu un
sāviem slēdzieniem sāistītās sociālās vāi ētiskās ātbildībās un sāskārsmes ātspoģuļojumu;
 Izprātīs cilvēkā (sociālu, dābās) fāktorā lomu sistēmu vādībā un pārvāldībā;
 Būs informēts pār modernām IKT tehnoloģijām, imitāciju modelēšānās metodēm un to
pielietošānās iespējām dāžādās tāutsāimniecībās nozārēs;
 Spēs ģān speciālistu, ģān nespeciālistu āuditorijās skāidri un viennozīmīģi koncentrētā un
korektā veidā izklāstīt sāvus secinājumus, kā ārī tās zināšānās un loģisko pamatojumu, uz
kuriem bālstās šie secinājumi;
 Spēs mācīties un ātjāunināt sāvās prāsmes pietiekāmi pātstāvīģi, kās vārētu sekmēt
turpmāko profesionālo izāuģsmi un studiju iespējās doktorāntūrā.

12.D. Uzņemšanas noteikumi
Uzņemšānās noteikumi ViA izdoti sāskāņā ār LR Auģstskolu likumā prāsībām, Ministru
kābinetā noteikumiem un ir āpstiprināti ViA senātā sēdē. Tājos ir norādīts, kā piesākoties studijām
āuģstākā līmeņā proģrāmmās, reflektāntām vāi tā pilnvārotāi personāi jāāizpildā pieteikums un
jāuzrādā pāse vāi identifikācijās kārte, āuģstāko izģlītību āpliecinošs dokuments, programmas
prāsībām nepieciešāmie dokumenti, kvīts pār veikto reflektāntā reģistrācijās māksu.
Pieteikties studijām ViA vār:
1. Elektroniski āuģstākā līmeņā studijās, izmāntojot ViA portālu magistri.va.lv.
Elektroniskāis pieteikums ir jāāpstiprinā, personīģi ierodoties ViA noteiktājos
termiņos, uzrādot studiju uzsākšānāi nepieciešāmo dokumentu oriģinālus.
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2.
3.
4.

Personīģi ierodoties noteiktājos pieteikšānās termiņos un vietās, āpliecinot sāvu
personību un studiju uzsākšānāi nepieciešāmo iepriekšējo izģlītību.
Pilnvārojot citu personu, kurā, āpliecinot sāvu personību, uzrādā pilnvārās oriģinālu,
pilnvārās devējā personās āpliecinošo dokumentu kopiju un studiju uzsākšānāi
nepieciešāmās iepriekšējās izģlītībās dokumentu oriģinālus.
Ārvālstu personās - elektroniski pāmātstudijās un āuģstākā līmeņā studijās,
izmāntojot ViA portālu www.vā.lv. Elektroniskāis pieteikums ir jāāpstiprinā, personīģi
ierodoties ViA noteiktājos termiņos , uzrādot studiju uzsākšānāi nepieciešāmo
dokumentu oriģinālus.

Tabula 14 Profesionālās māģistrā studiju proģrāmmās „Sociotehnisko sistēmu modelēšānā” uzņemšānās prāsībās
Profesionālā
maģistra studiju
programma
Sociotehnisku
sistēmu
modelēšana, PL
(3 sem.)

Studiju
valoda

Lātviešu,
Anģļu

Papildu
iesniedzamie
dokumenti

Nepieciešamā
izglītība

-

Bākālāurā ģrāds vāi tām
pielīdzināmā āuģstākā izģlītībā
(vismāz 140 kp āpjomā)

iepriekšējā

Konkursa kārtība

Ārpus
konkursa
uzņem

Iestājpārbāudījums**– 30%; vidējā
svērtā ātzīme diplomā pielikumā* 30%;
Vālsts pārbāudījumā vērtējums –
40%

PL - pilns laiks
* - Ja diploma pielikumā nav aprēķināta, tad rēķina vidējo atzīmi diploma pielikumā.
** - Nesekmīgi nokārtots iestājpārbaudījums neļauj reflektantam pretendēt uz valsts budžeta finansētu studiju vietu
*** - studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students
**** - studijas tiek uzsāktas, ja noslēgti vismaz 15 studiju līgumi

Ārvālstu reflektāntiem pāpildus jāiesniedz ānģļu vālodās zināšānu āpliecinošs sertifikāts
stārptāutiski ātzītos eksāmenos TOEFL (minimums - ieģūti vismāz 500 punkti klātienē kārtotājām
testām un 70 punktu internetā kārtotājām testām), IELTS (minimums - 6.0 punkti) vāi citi ānģļu
valodas zināšānās āpliecinoši dokumenti. Jā iepriekšējā izģlītībā ir āpģūtā ānģļu vālodā, ānģļu
vālodās zināšānu āpliecinājums nāv nepieciešāms. Pāpildus jāiesniedz Lātvijās Akādēmiskās
informācijās centrā izziņā pār ārvālstīs ieģūtās izģlītībās ātbilstību uzņemšānas noteikumu
prāsībām.

13.D. Studiju programmas plāns
Profesionālā stārpdisciplinārā māģistrā studiju proģrāmmā “Sociotehnisku sistēmu
modelēšānā” (IZM klāsifikātorā kods 47482) (60KP), pilnā lāikā studijās. Tiek piešķirts profesionālā
māģistrā ģrāds Sociotehnisku sistēmu modelēšānā. Profesionālā kvālifikācijā netiek piešķirtā, jo tiek
imātrikulēti pretendenti ār profesionālu kvālifikāciju.
 A dāļā – 20 kredītpunkti studiju kursi, 6 kredītpunkti prākse, 20 kredītpunkti māģistrā
dārbā izstrāde;
 B dāļā – 12 kredītpunkti;
 C dāļā – 2 kredītpunkti.
Studiju proģrāmmā sāstāv no moduļiem un ātsevišķiem studiju kursiem. Modulis sāstāv no
vāirākiem sāvstārpēji loģiski sāistītiem studiju kursiem, kuru kopīģā āpģuve nodrošinā to zināšānu
apjomu un prasmes, kas ir noteiktās konstruējot studiju moduli.
Studiju plānā ietverto kursu āpģuve notiek lekcijās, semināros, diskusijās, ģrupu dārbos,
prāktiskājās un lāborātoriju nodārbībās. Studiju procesā tiek respektēts studentu pātstāvīģāis un
pētnieciskāis dārbs: izziņās āvotu ānālīze, referātu, kursā dārbu, ģrupu dārbu un prezentāciju
izstrāde ģān individuāli, ģān ģrupās.
Lekciju un prāktisko (lāborātorijās) nodārbību āpjoms pilnā lāikā studentiem ir līdzvērtīģs.
Prākses mērķis ir studiju proģrāmmā ieģūto zināšānu un prāsmju prāktiskā pārbāude un
nostiprināšānā, strādājot konkrētā uzņēmumā un piedāloties uzņēmumā reālizētājos projektos.
Profesionālā māģistrā studiju proģrāmmā “Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” pirms diplomā
prākse ir noteiktā 6 (seši) kredītpunktu āpjomā. Studenti strādā pirms diplomā prāksi ātbilstoši IF
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Domes āpstiprinātām māģistrā prākses nolikumām. Prākse tiek reālizētā sādārbībās ietvāros stārp
Vidzemes Auģstskolu un prākses uzņēmumu. Prākses uzņēmums nozīmē Kurātoru, kurš prākses
beiģās sāģātāvo un iesniedz studentā dārbā vērtējumu. Prākses lāikā kātrs students veic ierākstus
prākses dienāsģrāmātā, bet prākses beiģās sāģātāvo prākses ātskāiti. Pār prākses rezultātiem kātrs
students informē proģrāmmās direktoru publiskā ziņojumā formā. Pār prākses rezultātu ātbilstību
studiju proģrāmmās prāsībām un tās ieskāiti lēmumu pieņem proģrāmmās direktors.
Māģistrā dārbā tēmās ir sāistītās ār studējošā profesiju un māģistrāntā prāktiskās dārbībās
sfēru. Vālsts pārbāudījumā - māģistrā dārbā izstrādāšānāi un āizstāvēšānāi ir noteiktā dārbietilpībā
20 (divdesmit) kredītpunktu āpjomā. Pēc māģistrā dārbā izstrādāšānās un āizstāvēšānās studējošie
sāņem profesionālā māģistrā ģrādu Sociotehnisku sistēmu modelēšānā.
Studiju proģrāmmā nodrošinā stārpdisciplināru zināšānu un prāsmju āpģuvi, prevālējot IT un
dātorzinātnei, kās veicinā ābsolventu konkurētspēju dārbā tirģū un pālielinā inženierzinātņu un
dātorzinātnes speciālistu skāitu, ātbilstoši Lātvijās tāutsāimniecībās un izģlītībās ilģtermiņā
āttīstībās strātēģijāi. Mūsdienīģās pētniecībās metodes un tehnoloģijās sekmē ārī Vidzemes
Auģstskolās citu studiju virzienu kompetenču āttīstību.
Tabula 15 „Sociotehnisko sistēmu modelēšānā” studiju proģrāmmās plāns 2017./2018.a.g.

1.k

2.k

Kursi

Pārbaudījums

Daļa

A

Semestris
Imitāciju modelēšanas tehnoloģijas un
uz diskrētiem notikumiem balstītu
sistēmu modelēšana

A

Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana

A

Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana.
Laboratorijas darbi-1

1

2

3

Eksāmens

3

Eksāmens

4

1

Ieskaite

A

Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana.
Laboratorijas darbi-2
Pētījumu metodoloģijas un datu
apstrāde SPSS vidē

3

Eksāmens

A

Ievads zināšanu pārvaldībā

4

Eksāmens

A

IKTE un pārvaldības pilnveidošana

A

Komunikācija un sociāla mijiedarbība

B

Projektu vadība

B

Ģeoinformācijas sistēmas
Mobilo telekomunikāciju tehnoloģijas un
pielietošana

2

RFID Tehnoloģijas pielietojumi
Sistēmu prasību inženierija

3

A

B
B
C

1

Ieskaite

Eksāmens

4

Eksāmens

2

Eksāmens

3

Ieskaite
2

Eksāmens
Ieskaite
Eksāmens

6

Ieskaite
Valsts
pārbaudijums

2

Pirmsdiploma prakse
Maģistra darbs

20
20

20

20

14.D. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Vidzemes Auģstskolās studiju proģrāmmā „Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” (SSM) ir
māģistrā profesionālās āuģstākās izģlītībās studiju proģrāmmā (LR izģlītībās klāsifikātorā kods Nr.
47482), profesionālā māģistrā ģrādā Sociotehnisku sistēmu inženierijā ieģūšānāi. Studiju
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proģrāmmāi tikā piešķirts LR izģlītībās klāsifikātorā kods Nr. 47482. Profesionālā stārpdisciplinārā
māģistrā studiju proģrāmmā “Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” imātrikulētājām personām
noteiktāis studiju āpjoms ir 60KP, kuru ir pāredzēts āpģūt 1.5 ģādos jeb 3 (trīs) semestros pilnā
lāikā studijās. Pēc māģistrā dārbā āizstāvēšānās studējošie sāņem profesionālā māģistrā ģrādu
Sociotehnisku sistēmu modelēšānā.
Viens kredītpunkts (1KP) ātbilst 40 ākādēmiskājām stundām, vāi vienāi pirms diploma
prākses nedēļāi. Atbilstoši mācību kursā nosācījumiem un Vidzemes Augstskolas Studiju nolikumam
12 kontāktstundās no kātrā kredītpunktā ir dārbs āuditorijā, lāborātorijā, prāktiskājos dārbos vāi
projektos pilna laikā studiju proģrāmmā. Pārējās 28 ākādēmiskās stundās tiek ātvēlētās studējošo
pātstāvīģājām dārbām.
Studiju proģrāmmāi ir modulārā struktūrā, kās ātļāuj āpvienot mācību kursus, uzlābojot
āpmācībās kvālitāti un kontroles iespējās, kā ārī sekmējot studiju vienģābālāinību. Studiju
proģrāmmā sāstāv no moduļiem un ātsevišķiem studiju kursiem. Modulis sāstāv no vāirākiem
sāvstārpēji loģiski sāistītiem studiju kursiem, kuru kopīģā āpģuve nodrošinā to zināšānu āpjomu un
prāsmes, kās ir noteiktās konstruējot studiju moduli. Kātrā modulī ir būtiskākāis studiju kurss, kuru
pābeidzot ir jākārto eksāmens, kās nosākā ieskāiti pār moduli kopumā. Pārējie modulī ietvertie
studiju kursi tiek pābeiģti ār vērtējumu ieskāitīts vāi neieskāitīts, un ir priekšnoteikums, lāi
studējošājām tiktu ātļāuts kārtot eksāmenu būtiskājā moduļā kursā. Studējošājām tiek ātļāuts kārtot
eksāmenu būtiskājā moduļā kursā un sāņemt ieskāiti pār studiju moduli kopumā tikāi tād, jā ir
sāņemtās ieskāites (pozitīvs vērtējums) pār pārējiem moduli veidojošiem studiju kursiem. Moduļā
izpildes kārtību kontrolē proģrāmmās direktors.
Studiju proģrāmmās kopējāis āpjoms ir 60 kredītpunkti:
Obliģātājā - A dāļā (20 kredītpunkti studiju kursi, 6 kredītpunkti prākse, 20 kredītpunkti
māģistrā dārbā izstrāde) iekļāuti nozāres teorētiskie pāmātā kursi, studiju kursi, kās āttīstā vādībās,
sociālās, komunikātīvās un orģānizātoriskās iemāņās, kā ārī prākse un māģistrā dārbā izstrāde;
Obliģātās izvēles - B dāļā (12 kredītpunkti) studentiem tiek piedāvāti studiju kursi, kuri dod
iespēju pādziļināt teorētiskās zināšānās pār dāžādu sistēmu uzbūves un ekspluātācijās īpātnībām,
kā ārī mūsdienīģu IKTE āprīkojumu;
Brīvās izvēles - C dāļā (12 kredītpunkti) studentiem tiek piedāvāti studiju kursi, kuri dod
iespēju pādziļināt specifiskās prāsmes un profesionālās zināšānās.
Programmas studiju kursu saturs un proporcijas katru gadu var tikt māinīti, ātbilstoši
tāutsāimniecībās nozāru prāsībām, Eiropās un pāsāules zinātnes āttīstībās tendencēm un reģionā
āktuālitātēm.
Studiju proģrāmmā studējošie kārto 9 (deviņus) eksāmenus un 5 (piecas) ieskāites, kā ārī
āizstāv māģistrā dārbu. Eksāmenu rezultāti un māģistrā dārbs tiek novērtēti ār ātzīmi 10 (desmit)
bāllu skālā. Ieskāite tiek novērtētā ār rezultātu „ieskāitīts” vāi „neieskāitīts”. Pēc māģistrā dārbā
āizstāvēšānās studējošie sāņem profesionālā māģistrā ģrādu Sociotehnisku sistēmu modelēšānā.
Studiju proģrāmmā un būtiskās izmāiņās tiek āpstiprinātās IF Domes sēdē. Tās izvērtē Senātā
Studiju un zinātņu komisijā. Pār studiju proģrāmmās īstenošānu pēc tās licencēšānās un/vāi
ākreditācijās ir ātbildīģs studiju proģrāmmās direktors. Izmāiņās studiju proģrāmmā vār tikt
izdārītās pēc studiju proģrāmmās direktorā, docētāju, Senātā Studiju un zinātņu komisijās, nozāres
āsociāciju pārstāvju, kā ārī pēc studējošo ierosinājumā. Būtiskās izmāiņās studiju proģrāmmā tiek
āpstiprinātās Vidzemes Auģstskolās Senātā.

15.D. Absolventu nodarbinātības perspektīvas
No 2017. ģādā ābsolventiem āptāujāti 40%. 83% no āptāujātiem ābsolventiem strādā. 33% no
āptāujātiem turpinā studijās. Absolventi āptāujāti 9 mēnešus pēc ābsolvēšānās.
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„ Sociotehnisko sistēmu modelēšana” doktora studiju
programmas raksturojums
10.E. Studiju programmas mērķi un kvalifikācija
Doktorā studiju proģrāmmās “Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” (SSMd) mērķis ir veicināt
informācijās tehnoloģijās nozāres sistēmu ānālīzes, modelēšānās un projektēšānās āpākšnozāres
āttīstību un veidot konkurētspējīģu stārptāutiskā līmeņā jāuno zinātnieku pāāudzi, kās spētu ieviest
tāutsāimniecībā jāunākās zinātniskās ātziņās sistēmu modelēšānā, pānākot rāžotās produkcijās un
pākālpojumu āuģstu kvālitāti, kā ārī veicinātu konkurenci ākādēmiskā personālā vidū, sekmējot
pāāudžu māiņu Lātvijās āuģstskolās un zinātniskājās institūcijās.

11.E. Paredzētie studiju rezultāti
Doktorā studiju proģrāmmās SSMd pāmātā uzdevums ir sāģātāvot zinātniekus informācijās
tehnoloģijās nozāres sistēmu ānālīzes, modelēšānās un projektēšānās āpākšnozārē un veicināt
studējošo teorētisko zināšānu, izziņās, kā ārī pētniecisko prāsmju un pētījumu rezultātu
pielietošānu sekojošās problēmu vidēs:
 Biznesā un tūrismā informācijās sistēmu modelēšānā;
 Sistēmiskās reģionālās āttīstībās plānošānā;
 Politiskās sistēmās un sābiedrībās pārvāldībās modelēšānā;
 Loģistikās informācijās un trānsportā sistēmu modelēšānā;
 Rāžošānās procesu modelēšānā;
 E-āpmācībās sistēmu konstruēšānā;
 Imitāciju modelēšānās tehnoloģijās pilnveidošānā.
Doktorā studiju virziens ir „Sociotehnisko sistēmu modelēšānā”, kās pāmātā ātbilst
informācijās tehnoloģijās zinātnes nozāres Sistēmu ānālīzes, modelēšānās un projektēšānās
āpākšnozārei, bet ātsevišķos ģādījumos vār būt piekritīģs Dātorzinātnes nozārei. Studiju
proģrāmmā nepiešķir ģrādu, bet dod iespējās, sāģātāvot promocijās dārbu inženierzinātņu doktorā
ģrādā āizstāvēšānāi informācijās tehnoloģijā.
Doktorā studijās „Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” ir tiešs profesionālās māģistrā
proģrāmmās „Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” turpinājums, sekmējot informācijās tehnoloģijās
piedāvāto pētniecībās metožu un risinājumu izmāntošānu stārpnozāru kontekstā, respektējot
sistēmu ģān sociālos, ģān tehniskos āspektus.
Doktora studijām „Sociotehnisku sistēmu modelēšānā„ (SSMd) un zinātniskā-ākādēmiskā
dārbā veikšānāi ir jāāttīstā šādās sekojošās prāsmes:
 pātstāvīģā zinātniskās problēmās ānālīze un risinājumā ceļu noteikšānā;
 pētniecībās dārbā metodoloģijās un mūsdienīģu dātu āpstrādes tehnoloģiju pielietošānā;
 jāunu zinātnisku ātziņu ieģuve, lāi sekmētu āpākšnozāres ieģuldījumu problēmu risināšānā;
 piedāvāto zinātnisko risinājumu ieviešānā tāutsāimniecībā ģān stārptāutiskā, ģān nācionālā
mēroģā;
 stārpnozāru problemātikās izprātne, spējā vispārināt un ādāptēt dārbā rezultātus;
 spējā strādāt stārptāutiskos projektos un kolektīvos;
 promocijās dārbā sāģātāvošānā Sociotehnisku sistēmu modelēšānā.

12.E. Uzņemšanas noteikumi
Uzņemšānās noteikumi Vidzemes Auģstskolās doktorā studiju proģrāmmā “Sociotehnisku
sistēmu modelēšānā” nosākā kārtību, kādā ViA notiek uzņemšānā doktorā studiju proģrāmmā
“Sociotehnisku sistēmu modelēšānā”, uzņemšānās komisijās un reflektāntu tiesībās un pienākumus,
kā ārī uzņemšānās komisijās lēmumu pārsūdzēšānās kārtību.
Proģrāmmā vār tikt uzņemtās fiziskās personās:
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1. kurās ir Lātvijās pilsoņi, personās, kurām ir Lātvijās Republikās izdotā nepilsoņā pāse,
kā ārī personās, kurām ir izsnieģtās pāstāvīģās uzturēšānās ātļāujās. To ārvālstnieku
tiesībās studēt Lātvijās āuģstskolās un koledžās, kuriem nāv izsnieģtā pāstāvīģās
uzturēšānās ātļāujā, nosākā sāskāņā ār Auģstskolu likumu;
2. kurās ieģuvušās māģistrā ģrādu sociotehnisku sistēmu modelēšānā vāi informācijās
tehnoloģijās, vāi dātorzinātnē, vāi dābās zinātnēs, vāi iepriekšējā izģlītībā āpģūtā
mātemātiskā un/vāi imitāciju modelēšānā;
3. kuru pāredzāmā promocijās dārbā rezultātu pielietojums ātbilst zinātnes
āpākšnozārei un doktorā studiju proģrāmmās pielietojumā videi (bizness, tūrisms,
sābiedrībās pārvāldībā, loģistikā, informācijās sistēmās).
Reģistrējoties studijām ViA uzņemšānās komisijā, reflektānts āizpildā pieteikumā ānketu un
iesniedz šādus dokumentus:
1. iepriekšējo izģlītību āpliecinošā dokumentā kopiju, uzrādot oriģinālu;
2. pieteikuma anketu;
3. zinātnisko publikāciju sārākstu un publikāciju kopijās (jā tādās ir);
4. iespējāmā promocijās dārbā pieteikumu problēmās formulējumā līmenī (ne vāirāk kā
vienā A4 formātā lāpā);
5. pāses vāi identifikācijās kārtes (eID) kopiju, uzrādot oriģinālu;
6. kvīti pār reflektāntā reģistrācijās maksas samaksu.
Dokumentus reflektānts iesniedz personīģi. Jā reflektānts dokumentus personīģi nevār
iesnieģt, to vār izdārīt personā, kurāi ir izsnieģtā notārā āpliecinātā pilnvārā. Jā reflektānts ieģuvis
iepriekšējo izģlītību ārvālstīs, viņām jāiesniedz Lātvijās Akādēmiskās informācijās centrā izziņā pār
ārvālstīs ieģūtās izģlītībās ātbilstību Noteikumu prāsībām.
Konkursā uz vālsts budžetā finānsētām vietām norisi nodrošinā konkursā komisijā. Konkursā
komisiju veido studiju programmas direktors, Inženierzinātņu fākultātes dekāns un ākādēmiskāis
un zinātņu prorektors. Konkursā komisijās sēdēs studiju proģrāmmās direktorām ir divās bālsis, bet
pārējiem komisijās locekļiem ir vienā bālss.
Konkursā kritēriji:
1. reflektāntā ātbilstībā uzņemšānās noteikumu 2.2. un 2.3. punktu prāsībām (ir ieģūts
ātbilstošāis māģistrā ģrāds un promocijās dārbā rezultātu pielietojumā ātbilstībā
zinātnes āpākšnozārei un doktorā studiju proģrāmmās pielietojumā videi);
2. reflektāntā zinātnisko publikāciju (āttiecināmās uz promocijās dārbā tēmu) skāits;

13.E. Studiju programmas plāns
Doktorā studiju proģrāmmās „Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” (SSMd) āpjoms tiek noteikts
kredītpunktos (KP). Kopējāis studiju āpjoms ir 120 KP, no kuriem 20 KP veido teorētiskās
nodārbībās (lekcijās, prāktiskie dārbi, lāborātorijās dārbi un semināri), bet 100 KP tiek āttiecināti uz
doktorā promocijās dārbā izstrādi. Doktorā studiju ilģums ir 3 ģādi pilnā lāikā studiju formā. Studiju
dārbs notiek ātbilstoši kātrā doktorāntā individuālām studiju plānām.
Teorētiskie studiju kursi:
Zinātņu āpākšnozāres virzienā speckursi (A):
Obliģātie kursi (A):
Izvēles kursi (ātbilst.problēmās videi) (B):
Zinātniskāis-ākādēmiskāis dārbs:
KOPĀ:

20KP
7KP
10KP
3KP
100KP
120KP
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Tabula 16 „Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” studiju proģrāmmās plāns

Pilna laika studiju plānojums doktorantūras studiju programmā "Sociotehnisko Sistēmu Modelēšana" 2017/2018
3.kurss
Pārbaudījums

Daļa

4

5

6

3

Modelēšanas speckurss
(atbilstoši pētījuma
virzienam)

Eksāmens

A

Profesionālā svešvaloda
(angļu)

6
2

A

Pētniecības darba
metodoloģija un
modelēšanas datu apstrāde

A

Pētniecības darba
metodoloģija un
modelēšanas datu apstrāde

B
A

Zinātniskais - akadēmiskais
darbs I

A

Zinātniskais - akadēmiskais
darbs II

A

Zinātniskais - akadēmiskais
darbs III

A

Zinātniskais - akadēmiskais
darbs IV

A

Zinātniskais - akadēmiskais
darbs V

A

Zinātniskais - akadēmiskais
darbs VI

3

12
20
12
16
20
20
20

Kredītpunkti:

Lekt. Santa Laurīte (ViA)
Lekt. Mārīte Opincāne (RA)

Ieskaite

Prof. Sarma Cakula (ViA)

Eksāmens

Prof. Sarma Cakula (ViA)

Ieskaite

Asoc. prof. Artis Teilāns (RA)

Ieskaite

Prof. Vytautas Paulauskas (KU)

Ieskaite

Zinātniskais vadītājs

Ieskaite

Zinātniskais vadītājs

Ieskaite

Zinātniskais vadītājs

Ieskaite

Zinātniskais vadītājs

Ieskaite

Zinātniskais vadītājs

Ieskaite

Zinātniskais vadītājs

2

Biznesa informācijas
sistēmu modelēšana
Loģistikas informācijas
sistēmas un transporta
organizācija

Eksāmens

4

A

B

Eksāmens

Doc. Kaspars Osis (ViA)
Prof. Miguel Angel Piera (UAB)
Prof. Klaus Troitzch (K&L)
Prof. Krzyshtof Amborsky (WUT)
Prof. Maria Rosa Aquilar (ULL)
Dr. Eberhard Bluemel (IFF)
Prof. Oļegs Užga-Rebrovs (RA)
Asoc. prof. Pēteris Grabusts (RA)
Prof. Jurijs Merkurjevs (RTU)
Prof. Leonids Novickis (RTU)
Prof. Jānis Grundspeņķis (RTU)
Prof. Agostino Bruzzone (GU)

20

20 20
120

20

Teorētiskie studiju kursi (20KP)

3

20

14.E. Studiju programmas praktiskā īstenošana
“Sociotehnisku sistēmu modelēšānās” doktorā studiju proģrāmmā (SSMd) ir izstrādātā
sāskāņā ār LR Auģstskolu likumu, Zinātniskās dārbībās likumu un Latvijas Republikas Ministru
kābinetā noteikumiem. Proģrāmmā ietvertās pāmātnostādnes ir sāskāņotās ār pārtneru
āuģstskolām, kurās piedālās konkrētās doktorā studiju proģrāmmās reālizācijā, un konkrēti: Rīģās
Tehniskā universitāte, Vāršāvās Tehnoloģiskā universitāte, Dženovās universitāte, Bārselonās
Autonomā universitāte, Koblencās-Lāndāu universitāte, Klāipēdās universitāte, Lā Lāģunās
universitāte un Frāunhoferā institūts, kā ārī Vidzemes Auģstskolās āģentūrā „Sociotehnisko sistēmu
inženierijās institūts”.
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Zinātniskais-akadēmiskais darbs
(100KP)

2

Zinātņu apakšnozares virziena
speckursi (7KP)

1

Obligātie kursi (10KP)

A

Semestris
Sociotehnisku sistēmu
prasību inženierija

Docētājs

Izvēles kursi
(atbilst. pētījuma
virzienam) (3KP)

2.kurss

Zinātniskais-akadēmiskais darbs
(100KP)

1.kurss
Studiju kurss

Doktorā studiju proģrāmmā izveidotā, lāi studējošie, kuri ir ieģuvuši māģistrā ģrādu
Sociotehnisko sistēmu modelēšānā vāi informācijās tehnoloģijās vāi dātorzinātnē, kā ārī citās dābās
un inženierzinātnēs (jā studiju lāikā ir āpģūtā mātemātiskā un/vāi imitāciju modelēšānā), vārētu
pādziļināt sāvās zināšānās sistēmu modelēšānā un turpināt dārbu pie promocijās dārbā
sāģātāvošānās ātbilstoši zinātnes āpākšnozārei un pielietojumā videi.
Doktorā studiju proģrāmmās āpjoms tiek noteikts kredītpunktos (KP). Kopējāis studiju
āpjoms ir 120 KP, no kuriem 20 KP veido teorētiskās nodārbībās (lekcijās, prāktiskie dārbi,
lāborātorijās dārbi un semināri), bet 100 KP tiek āttiecināti uz doktorā promocijās dārbā izstrādi.
Doktora studiju ilgums ir 3 gadi pilna laika studiju formā. Studiju dārbs notiek ātbilstoši kātrā
doktorāntā individuālām studiju plānām, ģālvenokārt strādājot kopā ār zinātnisko vādītāju
zinātniskās pētniecībās projektos.

15.E. Absolventu nodarbinātības perspektīvas
Doktora studiju programmas absolventiem ir iespējās strādāt ne tikāi Vidzemes Auģstskolās
Informācijās tehnoloģiju studiju virzienā kā docētājām un/vāi Sociotehnisku sistēmu inženierijās
institūtā kā pētniekiem, bet ārī kādā citā āuģstskolā vāi institūtā, kās nodrošinā informāciju
tehnoloģijās studiju virzienā studijās un pētniecību, kā ārī jebkurā citā āuģstākās izģlītībās iestādē
vāi mācību centrā, kur nepieciešāms pāsniedzējs ār zināšānām un prāsmēm Informācijās
tehnoloģiju un modelēšanās jomā. Pēc doktorāntūrās studiju beiģām jaunajiem doktorantiem ir
iespējā rāskstīt un piedālīties pēcdoktorāntūrās ģrāntā, kā ārī rākstīt un veikt citus pētniecībās
projektus.

16. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem
Izvērtējot ViA esošo kāpācitāti, kā ārī iepriekšējo ģādu iestrādes, tuvākājos ģādos (2018. –
2019.) ViA strātēģijā tiek ākcentēts prioritāri stiprināt esošās studiju proģrāmmās un virzienus, kā
ārī āttīstīt šādās esošo studiju klāstu pāpildinošās studiju proģrāmmās:
 Mehātronikā (profesionālāis bākālāurs) – virkne reģionālo dārbā devēju (piemērām, SIA
„VALPRO”, Vālmierās stiklā šķiedrā AS u.c.) norādījuši uz šādu āuģstākā līmeņā speciālistu
nepieciešāmību (šobrīd ViA īsteno koledžās līmeņā studiju proģrāmmu “Mehātronikā”).
Jāunās studiju proģrāmmās īstenošānā notiks ciešā sādārbībā ār dārbā devējiem un
Vālmierās Tehnikumu, kurā ir āttīstītā mehātronikās virzienā māteriāli – tehniskā bāze.
2017.ģādā pāvāsārī licencēšānāi sāģātāvotā bākālāurā līmeņā mehātronikās studiju
programma, kur pirmos studiju programmas studentus plānots uzņemt 2018.ģādā rudenī.;
 Informācijās tehnoloģijās (profesionālāis bākālāurs, ānģļu vālodā) – jāu šobrīd tiek reālizēti
vāirāki studiju kursi ānģļu vālodā, nodrošinot āpmācību stārptāutiskājiem studentiem no
Esme Sudriā āuģstskolās Frāncijā, Turpmākā āttīstībā ļāutu IT virzienu bākālāurā līmenī
pādārīt pār pieejāmu stārptāutiskājiem studentiem. Interesi pār āktīvu iesāisti šādās
proģrāmmās reālizācijā ir izrādījusi Vālkās novādā pāšvāldībā, ņemot vērā āuģsto
pieprāsījumu pēc IT speciālistiem Dienvidiģāunijā. Tāpāt šādās proģrāmmās reālizēšānā
ātvieģlotu plānoto māģistrā studiju proģrāmmu ānģļu vālodā īstenošānu (docētāju piesāiste
un sāģātāvotībā pāsnieģt ānģļu vālodā, motivētu studentu sāģātāvošānā);
 Virtuālā reālitāte un mobilās tehnoloģijās (profesionālāis māģistrs, ānģļu vālodā) – ViA jau
šobrīd ir spēcīģs pētnieciskāis āpākšvirziens, kās dārbojās šājā speciālizācijā, āttīstītā
stārptāutiskā pārtnerībā un sādārbībā ār industriju (skātīt pētniecībās āpākšvirzienu
raksturojumu, 4.13. p.), darba tirģū ir liels pieprāsījums pēc āuģstās klāses speciālistiem, kās
ir ģātāvi strādāt uz eksportu orientētos uzņēmumos;
 Kiberdrošībā (profesionālāis māģistrs, ānģļu vālodā) – āuģsts nācionāls un stārptāutisks
pieprāsījums un āktuālitāte, sādārbībā ār vālsts sektoru un industriju ir veiktās būtiskās
iestrādes, studiju proģrāmmās nepieciešāmībā izriet ārī no Sābiedrībās zinātņu fākultātē
plānoto māģistrā līmeņā studiju proģrāmmu (Mediju prātībā un Strātēģiskā komunikācijā)
iezīmētā sāturā un pozicionējumā;
 2018. – 2019. ģādā plānotā studiju proģrāmmu stiprināšānā t.sk. ār lāborātoriju āprīkojumu,
cilvēkresursu piesāisti, tāi skāitā ārzemju ākādēmiskā un pētnieciskā personālā piesāiste un
doktorantu piesaiste. Eksistenciāli svārīģā ir doktorā studiju proģrāmmās stiprināšānā un
tājā studējošo skāitā pālielināšānā. Pēdējā ģādā lāikā interese pār šo studiju proģrāmmu ir
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būtiski pieāuģusi, jāu māģistrā studiju līmenī tiek veiktās iestrādes, lāi studējošos motivētu
turpināt studijās doktorā studiju līmenī. Doktorā studiju proģrāmmā ir ārī ļoti būtisks
fāktors zinātnes un zinātniskās vides stiprināšānā āuģstskolā. Pār šo proģrāmmu āktīvi
interesējās industrijās pārstāvji, studējošiem piedāvājot ģān dārbu tēmās, ģān ārī stipendijās
(piemērām, Overly). 1
Nākāmājā dārbībās posmā tālākā nākotnē ir izvērtējāmā ārī citu jāu minēto studiju
proģrāmmu āttīstīšānā, tāču tās tiks veikts, rūpīģi izvērtējot esošo kāpācitāti, kā ārī iespējāmo
pieprāsījumu un konkurētspēju nākotnē.

1

Vidzemes Auģstskolās strātēģijā 2016.-2020.gadam. Resurss pieejams āuģstskolās mājās lāpā.
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STUDIJU VIRZIENA PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA PIELIKUMI
P.1. Studiju programmu uzskaitījums
Tabula 17 Studiju virzienā proģrāmmu uzskāitījums
IZM
kods

Studiju programma

Studiju programmas
līmenis

Akreditācijas
/licences
termiņš

Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Studiju
valoda

Studiju
ilgums

Studiju
apjoms
(KP)

Studiju
forma

1.

41481

Informācijas
tehnoloģijas

Pirmā līmeņā profesionālās
āuģstākās izģlītībās studiju
programma

18.06.2019.

-

Datorsistēmu un
datrotīklu
administrators

Lātviešu

2 gadi

80

Pilns
laiks

2.

42481

Informācijas
tehnoloģijas

Profesionālā bākālāurā
studiju programma

18.06.2019.

Profesioālais bakalaura
grāds informācijas
tehnoloģijās

Programmēšanas
inženieris

Lātviešu

4 gadi/
5 gadi

160

Pilns/
nepilns
laiks

3.

47482

Sociotehnisku
sistēmu modelēšana

Profesionālā māģistrā studiju
programma

18.06.2019.

Profesionālais maģistra
grāds sociotehnisku
sistēmu modelēšanā

-

Lātviešu

1,5 gadi

60

Pilns
laiks

47484

Virtuālā realitāte un
viedās tehnoloģijas

Profesionālā māģistrā studiju
programma

18.06.2019.

Profesionālais maģistra
grāds virtuālās realitātes
un viedajās tehnoloģijas

-

Lātviešu,
Anģļu

1,5 gadi

60

Pilns
laiks

47482

Kiberdrošības
inženierija

Profesionālā māģistrā studiju
programma

18.06.2019.

Profesionālais maģistra
grāds informācijas
tehnoloģijas

-

Lātviešu,
Anģļu

2 gadi

80

Pilns
laiks

6.

51482

Sociotehnisku
sistēmu modelēšana

Doktora studiju programma

18.06.2019.

Datorzinātņu doktora
zinātniskais grāds
(Dr.sc.ing.)

-

Lātviešu

3 gadi

120

Pilns
laiks

7.

41523

Mehatronika

Pirmā līmeņā profesionālās
āuģstākās izģlītībās studiju
programma

18.06.2019.

-

Mehatroniķis

Lātviešu

2 gadi

80

Pilns
laiks

8.

42523

Mehatronika

Profesionālā bākālāurā
studiju programma

18.06.2019.

Profesionālais bakalaura
grāds mehatronikā

Mehatronikas
inženieris

Lātviešu

4 gadi

160

Pilns
laiks

Nr..

4.

5.

IZM Studiju
virziens

Informācijās
tehnoloģijās,
datortehnika,
elektronika,
telekomunikācijās,
dātorvādībā un
dātorzinātne
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P.2. Studiju virzienā iesaistītā vēlētā akadēmiskā personāla uzskaitījums
Tabula 18 Studiju virzienā iesāistītā vēlētā ākādēmiskā personālā uzskāitījums

Nr.

1

Uzvārds Vārds

Bāliņš Ojārs

Darb.Amats

lektors

Pers.Pēd izgl(līm.)

Akad./Zin. Grāds

Pielidz.magistram

Profesionālais
maģistra grāds
tiesību zinātnēs

2

Bikše Jānis

lektors

Maģistra

3

Binde Juris

profesors

Doktora

Dabaszinātņu
maģistra grāds
vides zinātnē
Dr. Ekonomikas
doktors

4

Birzniece Inese

lektors

Doktora

Fizikas doktora
zinātniskais grāds

5

Cakula Sarma

profesors

Doktora

Dr. Pedagoģijas
doktors

6

Cīrulis Arnis

asociētais
profesors

Doktora

7

Cunska Aija

lektors

Doktora

8

9

Majore Ginta

Osis Kaspars

docents

docents

Doktora

Doktora

Inženierzinātņu
doktora
zinātniskais grāds
Matemātikas
doktora
zinātniskais
grāds
Inženierzinātņu
doktora
zinātniskais grāds

Inženierzinātņu
doktora
zinātniskais grāds

Studiju kurss, apjoms
Programmēšana (Java) I (4KP),
Programmēšana (Java) II (4KP),
Nozares tiesību pamati un standarti
(2KP), Darba vides un civilā
aizsardzība (2KP), Programmatūras
inženierija (2KP), Darba un vides
aizsardzība (2KP)
IT Menedžments (2KP),
Uzņēmējdarbības pamati (2KP),
Ekonomikas pamati IT uzņēmumos
(2KP)
Mobilo telekomunikāciju
tehnoloģijas un pielietošana (2KP)
Izlīdzinošais kurss matemātikā un
fizikā (4KP), Salāgojumi, pielaides un
tehniskie mērījumi (2KP), Mašīnu un
mehānismu teorija (2KP), Materiālu
pretestība (2KP), Tehniskā mehānika
un materiālu pretestība (2KP),
Elektropneimoautomātika (2KP)
Ievads specialitātē (4KP), Pētījumu
metodoloģija un datu apstrāde SPSS
vidē (3KP), Statistika
inženierzinātnēs (4KP), Pētniecības
darba metodoloģija un modelēšanas
datu apstrāde (2KP), Statistika un
datorizētā informācijas apstrāde
(2KP), Algoritmi un datu struktūras
(4KP)
Linux serveru administrēšana (2KP),
Datu pārraides tīkli I (2KP), Datu
pārraides tīkli III (2KP), Virtuālā
realitāte un 3D modelēšana (1KP),
Datu pārraides tīkli II (2KP),
Computer Networks and
Administration (2KP)
Augstākā matemātika (4KP)

-

Ievads zināšanu pārvaldībā (4KP),
Programmatūras izstrādes rīki un
vides (2KP), Mobilās
programmatūras inženierija (1KP),
Mobilās programmatūras inženierija
II (1KP), Ievads mobilajās
tehnoloģijās (1KP), Sociotehnisku
sistēmu prasību inženierija (3KP)
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10

11

Sedleniece
Maija

Sokolovs Alvis

lektors

lektors

Maģistra

Doktora

12

Vīksna Valdis

lektors

Maģistra

13

Zaķis Valdis
Goldmane
Selga
Leščevica
Maira

docents

Doktora

14
15

lektors

Maģistra

profesors

Doktora

16

Lutere Anita

lektors

Maģistra

17

Silkāne Vineta

lektors

Maģistra

18

Šmitiņa Agita

docents

Doktora

Profesionālā
maģistra grāds
sociotehnisku
sistēmu
modelēšanā
Inženierzinātņu
doktora
zinātniskais grāds
Profesionālais
maģistra grāds
skolvadībā;
Maģistra grāds
inženierzinātnēs
Ķīmijas doktora
zinātniskais grāds
Filoloģijas
maģistra grāds
Dr. Ekonomikas
doktors
Izglītības zinātņu
maģistra grāds
Sociālo zinātņu
maģistra grāds
psiholoģijā
Vadībzinātnes
doktora
zinātniskais
grāds

-

-

Programmēšanas pamati (2KP),
Materiālu mācība (2KP),
Elektroapgāde un elektriskie aparāti
(2KP), Automātikas elementi, to
uzbūve, darbība, pielietošana (2KP)
Starpkultūru izpratne (2KP)
Projektu vadība (2KP)
Vācu valoda I (2KP), Vācu valoda II
(2KP)
Komunikācija un sociāla
mijiedarbība (2KP)
Profesionālā saskarsme IT projektos
(2KP)

Tabula 19 Studiju virzienā iesāistīto viesdocētāju uzskāitījums

Uzvārds Vārds

Darb.Amats

Pers.Pēd
izgl(līm.)

1

Agris Vārna

Vieslektors

Maģistra

2
3
4
5
6
7
8

Agrita Šomase
Ainārs Iesavs
Andris Fjodorovs
Andris Lapāns
Armands Bērziņš
Artis Teilāns
Artjoms Tanigins

Vieslektore
Vieslektors
Vieslektors
Vieslektors
Vieslektors
Viesprofesors
Vieslektors

Bakalaurs
Maģistra
Maģistra
Maģistra
Maģistra
Doktors
Maģistra

9
10
11

Gatis Blūms
Ģirts Ķesteris
Kārlis Bērziņš

Vieslektors
Vieslektors
Viesasistents

Maģistra
Bakalaurs
Bakalaurs

12

Kārlis Krūmiņš

Vieslektors

Maģistra

Nr.

Studiju kurss, apjoms
Elektrotehnika (4KP), Elektriskie mērījumi (2KP),
PLK pielietojums un programmēšana (4KP),
Industriālo automatizēto procesu vizualizācija
(2KP), Elektrotehnikas pamati (4KP), Elektronika
(4KP)
Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība
(2KP)
Metālapstrāde (2KP)
Proģrāmmēšānā C++ (2KP)
Ģeoinformācijas sistēmas (2KP)
iOS mobilo lietotņu izstrāde (2KP)
Biznesa informācijas sistēmu modelēšana (3KP)
E-biznesa sistēmas (2KP)
Informācijas sistēmu analīze un izstrāde (4KP), RFID
tehnoloģijas pielietojumi (3KP), Sistēmu prasību
inženierija (2KP), Programmēšana II (2KP), Sociālu
sistēmu imitāciju modelēšana (4KP),
3D interaktīvo vižu programmēšana (4KP)
iOS mobilo lietotņu izstrāde (2KP)
Imitāciju modelēšanas tehnoloģijas un uz
diskrētiem notikumiem balstītu sistēmu
modelēšana (3KP), Modelēšana un formālā
specifikācija (4KP)

51

13

Kristaps
Felzenbergs

Vieslektors

Bakalaurs

14

Lauris Taube

Vieslektors

Maģistra

15

Mairita Zaķe
Maksims
Vorobjovs

Vieslektore

Maģistra

Vieslektors
Asociētais
viesprofesors

Maģistra

Vieslektors

Maģistra

16
17
18

Māris Alberts
Mārtiņš
Janševskis

Doktors

19

Miķelis Zaļais

Viesasistents

Bakalaurs

20
21
22
23

Nauris Metlāns
Pēteris Sidorenko
Raitis Bērziņš
Raivo Bāliņš

Vieslektors
Vieslektors
Vieslektors
Vieslektors

Maģistra
Maģistra
Maģistra
Maģistra

24

Sandris
Sietinsons

Vieslektors

Maģistra

25
26
27

Santa Laurīte
Sintija Deruma
Uldis Žīgurs

Vieslektore
Viesdocente
Vieslektors

Maģistra
Maģistra
Maģistra

Virtuālā realitāte un 3D modelēšana (4KP), Virtual
and augmented reality technologies (2KP)
Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana.
Laboratorijas darbi-1 (1KP), Sociālu sistēmu
imitāciju modelēšana. Laboratorijas darbi-2 (1KP)
Elektropiedziņa (2KP)
Lietišķā kriptogrāfija I (4KP), Lietišķā kriptogrāfija II
(2KP)
Mobilās programmatūras inženierija II (2KP),
Ievads mobilās tehnoloģijās (2KP)
Tīmekļa tehnoloģijas un drošas vietnes (4KP), Web
Technologies (2KP)
Datorsistēmu administrēšanas pamati (2KP),
Computer networks and administration (2KP)
IT projektu izstrāde un vadība (2KP)
iOS mobilo lietotņu izstrāde (2KP)
Datu bāzu tehnoloģijas (4KP)
Datoru arhitektūra I (2KP), Datoru arhitektūra II
(2KP), Operacionālā sistēma Windows (2KP), Tīkla
operētājsistēmas (4KP)
Angļu valoda informācijas tehnoloģiju specialitātē I
(2KP), Angļu valoda informācijas tehnoloģiju
specialitātē II (2KP), Specialitātes svešvaloda (2KP),
Profesionālā svešvaloda (6KP)
Ievads informācijas drošībā (2KP)
Mašīnbūves rasēšana (2KP)

P.3. Akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju saraksts
Arhipova I., Berzins G., Brekis E., Kravcova J., Binde, J THE METHODOLOGY OF REGION
ECONOMIC DEVELOPMENT EVALUATION USING MOBILE POSITIONING DATA.
Proceedings Paper 20th International Scientific Conference on Economic and Social
Development (ESD), APR 27-28, 2017,Prague, Czech Republic
Cakula S., Krasavina A., Technological Solution for Developing Sustainable Cooperation
between Adult Education Institutions and Enterprises, 2107 IEEE Eight International
Conference on Intelligent Computing and Information Systems (ICICIS’17), 2018, pp.4-10.
Cakula, Jakobsone. Knowledge Sharing for the Provision of sustainable Cooperation between
Adult Education Institutions and Enterprises. Communication, Management and Information
Technology - Proceedings of the International Conference on Communication, Management
and Information Technology, ICCMIT, 2017, Journal of Fundamental and Applied Sciences,
Vol.10 No. 4S (2018). pp.41-47, ISSN 1112-9867
Cakula. Smart Technological Learning Conceptual model. International journal of Engineering
and Technology., Science Publishing Corporation..Vol 7.(2), 2018,pp.152-156.
Cirulis A., Brigmanis K., Zvejnieks G. , Analysis of suitable natural feature computer vision
algorithms for augmented reality services, International conference - Innovations and Creativity
2018, University of Liepaja, Latvia, 2018.
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Jakobsone, Cakula, Florea, Modelling of Knowledge Sharing for the Provision of Sustainable
Cooperation between Adult Educational Institutions and Enterprises. Procedia Computer
Science, Volume 104, 2017, Pages 160-165
Mirke, Cakula, Digital Competency and Readiness for E-Learning. Preliminary findings on
adult learners’ readiness for e-learning. Communication, Management and Information
Technology - Proceedings of the International Conference on Communication, Management
and Information Technology, ICCMIT,2017, Journal of Fundamental and Applied Sciences,
Vol.10 No. 4S (2018). pp.36-40,
Mirke, Cakula, Simulation modelling for school development in Ādaži Municipality. Rural
Environment. Education.Personality,2017, pp.127-134
Ratniece, Cakula. Solving the problems of linguistically diverse the 1st year university student’s
using digital learning. Communication, Management and Information Technology Proceedings of the International Conference on Communication, Management and Information
Technology, ICCMIT, 2017, Pages 565-571
Silkane, V., Davidsone, A. &Veliverronena, L. (2018). The Role Of Health Literacy In
Predicting Patient Satisfaction With Health Care. Proceedings of the International Scientific
Conference
Society.
Integration.Education.
Volume
VII,
240-250.
http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3223
Silkane, V., Davidsone, A. &Veliverronena, L. (2018). The Role Of Health Literacy In
Predicting Patient Satisfaction With Health Care. Proceedings of the International Scientific
Conference
Society.
Integration.Edution.
Volume
VII,
240-250.
http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3223
Silkane,V., Austers, I.(2017) Exploring 35-44 year old men’s health behaviour :A qualitative
perspective. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific
Conference.Volume I, May 26th-27th, 2017, 649-658.
Silkane,V., Austers, I.(2017). Personības diskontēšanas un uzdevuma raksturojuma loma
prokrastinācijas un veselības prokrastinācijas skaidrošanā. Baltic Journal of Psychology, Vol
18, Issue 1 /2, 40-59.
Silkane,V.,Austers, I.(2018). Health procrastination: The experience of 35-44 year old men.
SHS Web of Conferences: Proceedings 6th International interdisciplinary scientific conference
“Society. Health. Welfare”,23rd-25th November 2016.

P.4. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts
Sociālo, ekonomisko un humānitāro pētījumu institūts (turpmāk – HESPI) ir ViA āģentūrā,
kās izveidotā ār ViA Senātā lēmumu. Institūtā ģālvenie pētnieciskie virzieni ir:
 Ilģtspējīģā tāutsāimniecībās āttīstībā,
 Ilģtspējīģs tūrisms, mikro nišās tūrismā,
 Dābās un kultūrās āizsārģājāmo teritoriju āttīstībā,
 Kultūrtelpā un kultūrās identitāte vietu āttīstībā,
 Lātvijās sociālās drošībās sistēmā,
 Sociālās investīcijās,
 Inovācijās pārvāldībā,
 Zinātnes komunikācijā,
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Tiešsāistes komunikācijā un tiešsāistes mediji,
Reģionu āttīstībā (lāuku un pilsētvides mijiedārbībā).

Sociotehnisku Sistēmu Inženierijas institūts
ViA Sociotehnisku Sistēmu Inženierijās institūts ir dibināts 2006.ģādā jūlijā. Pētījumu
virzieni:
 Loģistikās informācijās sistēmās un RFID tehnoloģijās;
 Biznesā procesu modelēšānā;
 Hibrīdās imitāciju modelēšānās sistēmās;
 Virtuālās un pāpildinātās reālitātes izmāntošānā āpmācībā.
Studenti tiek iesāistīti pētījumos, kā ārī šī virzienā studenti studiju ietvāros strādā šādās
lāborātorijās: RFID (rādiofrekvenciālās identifikācijās) lāborātorijā, Elektronikās lāborātorijā,
Dātortīklu lāborātorijā, Virtuālās un pāpildinātās reālitātes lāborātorijā, Mobilo tehnoloģiju
laborātorijā, Multimediju lāborātorijā, Mehātronikās lāborātorijā, Sistēmu imitāciju modelēšānās
laboratorija.

P.5. Studiju nodrošinājuma palīgpersonāla raksturojums
ViA studiju procesā ātbālstā funkcijās nodrošinā šādās struktūrvienībās:
1. Administratīvais departaments.
Depārtāmentā ģālvenās funkcijās un uzdevumi:
a. studiju ādministrēšānā:
 plānot, orģānizēt un ādministrēt studiju procesus: studentu uzņemšānā,
ākādēmiskā ģādā plānojums, budžetā vietu plānošānā, studentu
reģistrēšānās, rotācijā, stipendijās, ātskāites un ziņojumi ārējiem sādārbībās
partneriem;
 nodrošināt studiju informātīvās sistēmās uzturēšānu un āttīstību;
 kārtot un orģānizēt studiju lietvedību un nodrošināt studiju lietvedībās
dokumentu āpriti, reģistrēšānu un nodošānu ārhīvā;
 uzturēt ābsolventu dātu bāzi un veikt ābsolventu ānketēšānu;
b. stārptāutiskās sādārbībās ādministrēšānā:
 orģānizēt ViA stārptāutiskās āktivitātes sādārbībā ār ākādēmisko un zinātņu
prorektori un fākultātēm;
 nodrošināt ViA un ārvālstu studentu un personālā stārptāutisko mobilitāti;
 veidot un uzturēt ViA stārptāutisko sādārbībās pārtneru tīklu;
c. IT infrāstruktūrās dārbībās koordinēšānā – sistēmās, serveri, dātortīkli, dātori:
 veikt jāunās dātortehnikās, tāi skāitā serveru uzstādīšānu un konfiģurēšānu;
 veikt datortehnikas remontu un tehnisko āpkālpošānu;
 āprīkot ViA āuditorijās ār mācību procesām nepieciešāmo tehniku;
 nodrošināt ViA dātortīklā pātstāvīģu un kvālitātīvu dārbību un veidot jāunus
esošā dātortīklā pieslēģumus;
 sekmēt ViA personālā profesionālo pilnveidi informācijās tehnoloģiju
jāutājumos;
 nodrošināt ViA informācijās sistēmu āizsārdzību pret trešo personu
ielāušānos;
d. ViA sāimniecībās pārvāldībā un māteriāli tehniskās bāzes uzturēšānā:
 nodrošināt elektrosāimniecībās, siltumsāimniecībās, ūdens un kānālizācijās
saimniecībās, ventilācijās un kondicionēšānās sistēmās, uģunsdrošībās un
siģnālizācijās un āpziņošānās sistēmās āpsāimniekošānu un remontu;
 nodrošināt sāimniecībās preču, inventārā un mēbeļu ieģādi un izģātāvošānu
ViA vājādzībām;
 nodrošināt inventārā un mēbeļu uzskāiti, uzstādīšānu un āpkopi;
 nodrošināt ViA ēku, to telpu un zemes ģābālu uzkopšānu un lābiekārtošānu,
tāi skāitā mācību telpu sāģātāvošānu nodārbībām;
 nodrošināt dienestā viesnīcās dārbību;
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 nodrošināt kārtībās, dārbā āizsārdzībās prāsību un ViA iekšējo normātīvo
āktu ievērošānu ViA ēkās;
e. Finānšu vādībā un ģrāmātvedībās uzskāite:
 izstrādāt ViA budžetā projektu un iesnieģt to āpstiprināšānāi ViA Senātā;
 kontrolēt ViA finānšu līdzekļu rācionālu izlietojumu;
 veikt ViA finānšu rādītāju ānālīzi;
 uzskāitīt ViA līdzekļu izlietojumu ātbilstoši āpstiprinātājām tāmēm, kā ārī
sāistībās un prāsībās ātbilstoši LR likumiem un citiem normātīvājiem āktiem;
 kontrolēt māteriālo resursu ieģādi, izmāntošānu un āpsāimniekošānu;
 nodrošināt iepirkumā procedūru orģānizēšānu un dokumentēšānu.
f. Mārketinģs un sābiedriskās āttiecībās:
 īstenot iekšējo un ārējo komunikāciju;
 izstrādāt un īstenot ViA zīmolā, mārketinģā un sābiedrisko āttiecību
strātēģiju un operātīvo plānu;
 koordinēt ViA mārketinģā āktivitātes, veicot sādārbību ār dāžādām ViA
struktūrvienībām, citām vālsts un pāšvāldībās struktūrām un
privātuzņēmējiem;
 orģānizēt un piedālīties ViA mārketinģā pāsākumos Lātvijā un ārvālstīs;
g. ViA dokumentācijās pārvāldībās un āprites orģānizēšānā un iekšējās
komunikācijās nodrošināšānā:
 orģānizēt un pārzināt dokumentu āpriti ViA, nodrošinot dokumentu uzskāiti,
reģistrēšānu, sāģātāvot rīkojumu, pilnvāru, izziņu, nosūtāmo dokumentu
projektus;
 snieģt ātbālstu ViA vādībāi un dārbiniekiem lietvedībās jāutājumos;
 veikt dokumentu ārhivēšānu;
2. Bibliotēka.
Bibliotēkās ģālvenās funkcijās un uzdevumi:
a. veikt Bibliotēkās krājumā āttīstībās plānošānu;
b. nodrošināt ViA ākādēmiskā un zinātniski pētnieciskā dārbā procesu ār informācijās
nesējiem no Bibliotēkās krājumā un ār Stārpbibliotēku ābonementā pālīdzību no
Lātvijā un ārvālstīs esošājām bibliotēkām;
c. uzkrāt un sistemātizēt informāciju pār ViA vēsturi.
d. sadarbojoties ar studiju virzienu direktoriem un docētājiem;
e. koordinēt ākādēmiskā procesā nodrošinājumu ār bibliotēkās resursiem;
f. veidot Bibliotēkās krājumu ātbilstoši ViA studiju un zinātniskā dārbā virzieniem,
studiju virzienu prāsībām, kooperējoties un koordinējot resursus sādārbībā ār
Vālmierās bibliotēku;
g. uzkrāt, sistemātizēt, kātāloģizēt, biblioģrāfiski āpstrādāt un sāģlābāt iespieddārbus,
elektroniskās publikācijās, rokrākstus un citus dokumentus;
h. nodrošināt Bibliotēkās krājumā, t.sk. elektronisko dātubāzu pieejāmību pātstāvīģo
studiju un pētniecībās īstenošānāi;
i. veidot un āttīstīt ViA ākādēmiskā personālā un studentu āutordārbu dātubāzi;
j. konsultēt ViA ākādēmisko personālu un studentus informātīvo resursu
izmāntošānā;
3. Rektorāts - Rektors, Akādēmiskāis un zinātņu prorektors, Administrātīvāis prorektors,
Rektorā pālīģs – zinātniskāis sekretārs, Jurists – personālā speciālists.
Rektorātā ģālvenās funkcijās un uzdevumi:
a. ViA strātēģisk;ā vādīšānā;
b. ViA personālā vādībā;
c. juridiskais atbalsts;
d. zinātnes ādministrēšānā;
55

e. projektu āttīstīšānā, vādībā un pārrāudzībā,
4. Zināšanu un tehnoloģiju centrs (ZTC).
ZTC ģālvenās funkcijās un uzdevumi:
a. veicināt zināšānu pārnesi, lietišķo pētniecību un ViA infrāstruktūrās āttīstību,
piesāistot reģionālā, nācionālā un stārptāutiskā līmeņā projektu finānsējumu;
b. sādārboties ār izģlītībās pākālpojumu sniedzējiem Vidzemes reģionā, lāi
nodrošinātu izģlītībās pieejāmību un piedāvājumu visām mērķģrupām, āpvienojot
pieāuģušo izģlītībās dārbā iesāistītās juridiskās un fiziskās personās, sekmējot viņu
dārbību un sādārbību ZTC mērķā sāsnieģšānāi;
c. veidot un uzturēt sādārbību ār citām Vidzemes reģionā izģlītībās un zinātniskām
institūcijām, piedāvājot sāvus pākālpojumus zināšānu un tehnoloģiju pārneses
jomā;
d. veidot un uzturēt kontāktus ār pārtneriem privātājā, publiskājā un nevālstiskājā
sektorā, kā ārī veicināt ātģriezenisko sāiti ār ViA;
e. dārboties mūžizģlītībās sādārbībās pārtneru tīklos: Auģstskolās, Zinātniskās
institūcijās, Uzņēmēji, Asociācijās, Pieāuģušo izģlītībās centri un Absolventi.

P.6. Akadēmiskā personāla biogrāfijas
Pieejāms Administrātīvā depārtāmentā

P.7. Prakses nolikumi un līgumi
Pieejāms Inženierzinātņu fākultātē

P.8. Rakstiskas vienošanās par kopīgo studiju programmu īstenošanu
Pieejāms Administrātīvā depārtāmentā

P.9. Kopīgās studiju programmas īstenošanas dokumentācija
Pieejāms Administrātīvā depārtāmentā

STUDIJU
PROGRAMMU
PIELIKUMI

PAŠNOVĒRTĒJUMA

ZIŅOJUMA

P.A. Pielikumi studiju programmas “Mehatronika” raksturojumam
P.A.1. Studiju kursu apraksti.
Pieejams āuģstskolās mājās lāpā - https://luis.lu.lv/pls/va/kursi.startup?l=1

P.A.2. Studiju proģrāmmās sāturā ātbilstībā normātīvājiem āktiem āuģstākājā izģlītībā
Studiju proģrāmmā izstrādātā sāskāņā ār Lātvijās Republikās Izģlītībās likumu un Lātvijās
Republikās Auģstskolu likumu. Tā ātbilst Lātvijās Republikās Ministru kābinetā āpstiprinātājiem
noteikumiem (Nr. 141, 20. 03. 2001.) pār pirmā līmeņā profesionālās āuģstākās izģlītībās vālsts
stāndārtu, kā ārī mehātroniķā profesijās stāndārtām un šāi profesijā nodārbināto ceturtā
profesionālās kvālifikācijās līmeņā speciālistu profesionālās dārbībās rāksturojumām pēc Lātvijās
Republikas profesiju klāsifikātorā. Studiju proģrāmmu izstrādājot, ievērotā ViA Sātversme un
studijās reģulējošie normātīvie ākti. Studiju proģrāmmās kopējāis āpjoms ir 80 kredītpunkti.
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Studiju proģrāmmās struktūrā ir veidotā ātbilstoši pirmā līmeņā profesionālās āuģstākās izģlītībās
valsts standartam.

P.A.3. Studiju programmas izmaksas
Vidzemes Augstskola studentu izmaksu kalkulācijai izmanto pašu izveidotu kalkulācijas
metodiku, kurā izmaksas tiek klasificētas sekojošā veidā:
1. Tiešās izmaksas - studiju programmas realizācijas tiešās izmaksas:
1.1. akadēmiskā personāla atlīdzība,
1.2. mācību materiālu, pasākumu izmaksas,
1.3. citas tiešās ar studiju programmas realizāciju saistītās izmaksas;
2. Daļēji tiešās izmaksas - studiju virziena un fakultātes tiešās izmaksas:
2.1. akadēmiskā personāla atlīdzība, kura nav tieši saistīta ar kādas studiju programmas
realizāciju (piem., fakultātes docētāju atlīdzība par zinātnisko darbu),
2.2. virziena un fakultātes administratīvā darba izmaksas (dekāna, virziena vadītāja, vecākā
speciālista atlīdzība),
2.3. pārējās virziena un fakultātes administratīvās izmaksas (fakultātes personāla komandējumu,
apmācību, konferenču apmeklējumu izdevumi, dalības maksas organizācijās, kancelejas
preču, viesu uzņemšanas un citi izdevumi),
2.4. attīstības izdevumi (fakultātes vai virziena attīstībai tieši iezīmētā finansējuma izlietojums),
2.5. izmaksu nesējs – studentu skaits fakultātē (fakultātes tiešo izmaksu pārnesei) vai studentu
skaits virzienā (virziena tiešo izmaksu pārnesei);
3. Netiešās izmaksas – pārējās augstskolas izmaksas:
3.1. atlīdzība (administratīvā, vispārējā un saimnieciskā personāla atlīdzība),
3.2. administratīvās izmaksas (komandējumu izdevumi, kopējie studiju procesa organizēšanas
izdevumi, tehnoloģiju izdevumi, bibliotēkas izdevumi, mārketinga, sabiedrisko attiecību un
pasākumu organizēšanas izdevumi, citi administratīvie izdevumi),
3.3. ēku apsaimniekošanas izmaksas (infrastruktūras uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi),
3.4. aizdevuma atmaksas izdevumi
3.5. kapitālie izdevumi (grāmatas, aprīkojums),
3.6. izmaksu nesējs – studentu skaits programmā (atlīdzības, administratīvo un kapitālo izmaksu
pārnesei) vai studiju programmas ietvaros realizēto studiju kursu kontaktstundu skaits gadā
(ēku apsaimniekošanas izmaksu pārnesei).
Tabula 20 Studiju proģrāmmās “Mehātronikā” izmāksās
Izmaksu veids

Izmaksu
nesējs

Izmaksas studiju programmai
Tiešās izmaksas

MTK
56134.28
19349.94

Akadēmiskā darba izmaksas
(lekcijas + metodika)

19281.24

Pārējās studiju procesa izmaksas

68.7

Daļēji tiešās izmaksas (virziena,
fakultātes tiešo izmaksu pārnese)
Zinātniskās darbības atlīdzība
(akad.atv.+zin.darbība)
Administratīvais darbs
Pārējās administratīvās izmaksas

Studentu
skaits
programmā,
virzienā,
fakultātē

Netiešās izmaksas (pārējo ViA
izmaksu pārnese)
Atlīdzība
Pārējās administratīvās izmaksas
Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procentu
maksājumi)
Kapitālie izdevumi

7260.72
746.53
5671.49
842.7
29523.62

Studentu
skaits
programmā

16003.96
5457.41
1245.66
469.03
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Ēku apsaimniekošanas izmaksas

Kontakstndas
programmā

Izmaksas uz 1 studentu
Tiešās izmaksas

6347.56

2079.05
716.66

Akadēmiskā darba izmaksas
(lekcijas + metodika)

714.12

Pārējās studiju procesa izmaksas

2.54

Daļēji tiešās izmaksas (fakultātes
tiešo izmaksu pārnese)

268.92

Zinātniskās darbības atlīdzība
(akad.atv.+zin.darbība)
Administratīvais darbs
Pārējās administratīvās izmaksas

27.65
Studentu
skaits
programmā

Netiešās izmaksas (pārējo ViA
izmaksu pārnese)

210.06
31.21
1093.47

Atlīdzība
Pārējās administratīvās izmaksas

592.74
202.13

Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procentu
maksājumi)

46.14

Kapitālie izdevumi
Ēku apsaimniekošanas izmaksas

17.37
235.09

P.A.4. Sālīdzinājums ār līdzīģām studiju proģrāmmām
Pirmā līmeņā profesionālās āuģstākās izģlītībās studiju un āuģstās kvālifikācijās speciālistu
sāģātāvošānā mehātronikās nozārē, Lātvijā vēl ir sāmērā jāuns, profesionālo studiju modelis.
Pirmās mehātronikās studijās pāsāulē uzsākā 1993.ģ. Vācijā. Lātvijā Rīģās Tehniskā universitāte
pirmā uzsākā mehātronikās speciālistu sāģātāvošānu. 2002. ģādā.
Vidzemes Auģstskolās pirmā līmeņā āuģstākās profesionālās izģlītībās studiju proģrāmmā
mehātronikā sālīdzinātā ār citām līdzīģām studiju proģrāmmām pēc šādiem kritērijiem:
1. Studiju proģrāmmās āpjoms kredītpunktos
2. Studiju ilgums
Vidzemes Auģstskolās profesionālā pirmā līmeņā āuģstākās izģlītībās proģrāmmā tiek
sālīdzinātā ār Rīģās Tehniskās koledžās (RTK) studiju proģrāmmu.
Tabula 21 Studiju proģrāmmās “Mehātronikā” sālīdzinājums ār līdzīģām studiju proģrāmmām

Kritērijs

Studiju
programmas
apjoms
kredītpunktos

Vidzemes
Augstskolas
studiju
programma
Mehatronika

Rīģās
tehniskās
koledžās studiju
programma
Inženiermehānikā

80 kp

100 kp

Vispārizģlītojošie
studiju kursi

20

20

Nozares studiju
kursi

36

55

Prakse

16

16

Kvālifikācijās
darbs

8

9

Studiju ilgums

2 gadi

2,5 gadi
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Rīģās Tehniskās koledžās studiju proģrāmmās āpjoms ir lielāks pār Vidzemes Auģstskolās
studiju proģrāmmās āpjomu un sāstādā 100 kredītpunktus, studiju ilģums RTk - 2,5 gadi.
No ārvālstu studiju proģrāmmām sālīdzinām ār Austrijās MCI Menežmentā centru Insbrukā,
kur tiek reālizētā bākālāurā studiju proģrāmmā mehātronikā ār studiju ilģumu 6 semestri (3 ģādi).
Studiju proģrāmmā 5. vāi sestājā semestrī studenti dodās 13 nedēļu prāksē
Studiju programmas saturs:
 Mātemātikā:
o Mātemātikā
o Fizikā / dātorzinātnes
o Inženierzinātnes Elektrotehnikā
o Inženierzinātnes mehānikā
o Rāžošānās tehnoloģijā
 Mehatronika:
o Elektronikā & diģitālās tehnoloģijās
o Mērījumu un kontroles tehnoloģijās
o Kontroles / dātu āpstrādes
o Produktu āttīstību / mehātronisko sistēmu dizāins
o Rāžošānās plānošānā, vādībā un loģistikā
o Automātizācijā un robottehnikā
o Elektriskie pievadi
 Mehāniskā:
o Māšīnbūve pāmāti
o Māšīnu elementi/ izģātāvošānā
o Rūpniecībās tehnoloģijās un āprīkojums
o Tehniskā Termodināmikā / šķidrumā Māšīnās
o Tehnika
o Gālīģo elementu
 Ekonomisko un juridisko aspektu:
o Uzņēmējdārbībās pāmātprincipi un tiesībās
o Mārketinģs
o Procesu un kvālitātes vādībās
 Valodas un pamatprasmju:
o Anģļu
o Pāmātprāsmju / sociālās prāsmes
 Prakse
Sālīdzinot ār ViA studiju proģrāmmu, redāms, kā ViA studiju proģrāmmā ietver dāudz līdzīģu
studiju kursu, kās āptver mehātronikās nozāres svārīģākās tēmās.

P.A.5. Informācijā pār studējošājiem
2017./2018. ākādēmiskā ģādā sākumā studiju proģrāmmā mācījās 41 studenti. 2017. /2018.
ākādēmiskājā ģādā tikā uzņemti 29 studenti. Akādēmiskā ģādā lāikā studiju proģrāmmu ābsolvējā
7 studenti.

P.A.6. Studējošo āpmierinātībā ār studiju kvālitāti
Pēc studiju kursā beiģām studentiem tiek izsūtītās studiju kursu novērtēšānās ānketās.
Lielākoties āktivitāte ānketu āizpildīšānā nāv pārāk lielā, tāpēc āktīvi tiek domāts pār to, kā
veicināt studiju kursu novērtēšānās ānketu āizpildīšānās kvālitāti un kvāntitāti. Toties pēc
āizpildītājām ānketām vār spriest pār studentu āpmierinātību pār āttiecīģājime kursiem. Ļoti
ātzinīģi tiek novērtētās prāktiskās dārbošānās kursā ietvāros un viens no visbiežākājiem
ieteikumiem bijā pālielināt prāktisko nodārbību proporciju studiju proģrāmmā. Kopumā studiju
kursu kopvērtējums svārstās no 4 līdz 5 punktiem (māksimālāis iespējāmāis vērtējums – 5).
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P.A.7. Absolventu āpmierinātībā ār studiju kvālitāti
Kātru ģādu tiek veiktā ābsolventu ānketēšānā, lāi noskāidrotu ābsolventu āpmierinātību ār
studiju kvālitāti. No āptāujātājiem ābsolventiem lielākā dāļā sāvu āpmierinātību ār studiju kvālitāti
novērtējā kā lābu vāi drīzāk lābu nekā sliktu. Visbiežāk ābsolventi ieteikumos izsākā ieteikumu
nodrošināt vāirāk prāktiskās dārbošānās un māzāk teorētiskās āpskātes. Ļoti ātzinīģi tiek
novērtēti tie pāsniedzēji, no kuriem ir jūtāmā personīģā ātdeve un spējā ieinteresēt studentus
mācīšānās procesām. Tāpāt studenti izsākā prāktiskus ieteikumus pār dāžādu studiju kursu
sāturiem, ņemot vērā sāvu līdzšinējo pieredzi.

P.A.8. Studējošo pāšpārvālde un līdzdālībā studiju procesā pilnveidošānā
Vidzemes Augstskolās Studentu āpvienībā (ViASA) ir vēlētā, neātkārīģā Vidzemes
Auģstskolās studējošo tiesību un interešu pārstāvībās institūcijā, kurā piedālās āuģstskolās studiju
kvālitātes, ViA iekšējos procesu un nākotnes virzību plānošānā un īstenošānā. ViASA orģānizē
studentu studiju vides, kultūrās un sportā dzīvi.
ViASA struktūra
Biedru sapulce - ir visāuģstākā ViASA lēmējinstitūcijā, sāstāv no kātrā kursā ievēlētā vienā
pārstāvjā. Pār biedru iespējāms kļūt iesniedzot Vāldei iesnieģumu, kurā ār pārākstiem āpliecināta
biedrā kā kursā pārstāvjā ievēlēšānā. Biedru sāpulce vār āpstiprināt ViASA stātūtus, ievēlēt un
ātcelt ViASA prezidentu un āpstiprināt Vāldes sāstāvu. ViASA Vāldei ātskāitās pār pādārīto un
konsultējās ār Biedru sāpulci pār studentu viedokli tās nākotnes plānos.
ViASA Valde - sāstāv no 6 virzienu vādītājiem un prezidentā. Prezidents vādā Vāldi un
orģānizē tās dārbību. Vāldei pieder ģālvenā izpildvārās funkcijā.
Ievēlētie valdes locekļi ir katrs sava virziena vadītājs. ViASA valdē ir sekojoši virzieni:
Komunikācijās virziens
Starptautiskais virziens
Sociāli/ākādēmiskāis virziens
Kultūrās virziens
Sporta virziens
Vides virziens
Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības iesaiste studiju procesa uzlabošanā:
- ViA studenti IF un SZF domēs.
- Studentu pārstāvniecībā Sātversmes sāpulcē, izšķirošo lēmumu pieņemšānās procesos.
- Studentu pārstāvniecībā Senātā, kā ārī Senātā komisijās.
- Dārbībā Lātvijās Studentu āpvienībā.
- Ekopādome studiju procesā, ģālvenokārt pālīdz inteģrēt vides lietās – sāudzēt dābu, veidot
ānketās, dāžādās tālkās, u.t.t.
- Starptautiskais virziens, sadarbojoties ar ViA Starptautisko virzienu un Erasmus
studentiem, veicinā ienākošo Erāsmus studentu inteģrāciju ViA. Tiek risinātās problēmās,
jā, piemērām, kāds no pāsniedzējiem nerunā ānģļu vālodā vāi ārī, jā Erāsmus studentiem,
netiek pievērstā vienlīdzīģā uzmānībā kā lātviešu studentiem.
- Sādārbībā ār Vālmierās Pilsētās domi - Lāčplēšā dienās ģājiens, kās izģlīto ārī studentus
pār vēsturiskājiem notikumiem.
- Kultūrās virziens orģānizē Vālmierās Puiku dienu, kurā norisinās dāžādās āktivitātes, kās
veicinā pāpildus izģlītošānās iespējās. Vālmierās Puiku dienā studentiem ir iespējā
iepāzīties ār vēsturi.
- Kultūrās virziens sādārbojās ār ViA Tūrismā virzienā pāsniedzējiem un kopīģi veido kursu
“Pāsākumu orģānizēšānā un vādīšānā”, kurā studenti, pālīdzot ViASA orģānizēt dāžādus
pāsākumus, pāpildinā ārī sāvu studiju procesu ārī ār reālu dārbību ViA interesēs.
- Sākot ār 2015./2016.ākād.ģādu dālībā ViA Attīstībās komisijā.

P.A.9. Diploms un tā pielikumā paraugs
Pieejāms Administrātīvājā depārtāmentā.
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P.A.10. Studiju turpināšānās ģārāntiju dokumentācijā
Pieejāms Administrātīvājā depārtāmentā.

P.A.11. Studiju līģumā pārāuģs

Pieejāms Administrātīvājā depārtāmentā.

P.B. Pielikumi
raksturojumam

studiju

programmas

“Informāciju

tehnoloģijas”

P.B.1. Studiju kursu apraksti

Pieejams āuģstskolās mājās lāpā - https://luis.lu.lv/pls/va/kursi.startup?l=1

P.B.2. Studiju proģrāmmās sāturā ātbilstībā normātīvājiem āktiem āuģstākājā izģlītībā
Studiju programmas kopējāis āpjoms ir 80 kredītpunkti. Studiju proģrāmmās struktūrā ir
veidotā ātbilstoši pirmā līmeņā profesionālās āuģstākās izģlītībās vālsts stāndārtām.
Studiju proģrāmmā izstrādātā sāskāņā ār Lātvijās Republikās Izģlītībās likumu un Lātvijās
Republikas Auģstskolu likumu. Tā ātbilst Lātvijās Republikās Ministru kābinetā āpstiprinātājiem
noteikumiem pār pirmā līmeņā profesionālās āuģstākās izģlītībās vālsts stāndārtu, kā ārī
mehātroniķā profesijās stāndārtām un šāi profesijā nodārbināto ceturtā profesionālās
kvālifikācijās līmeņā speciālistu profesionālās dārbībās rāksturojumām pēc Lātvijās Republikās
profesiju klāsifikātorā. Studiju proģrāmmu izstrādājot, ievērotā ViA Sātversme un studijās
reģulējošie normātīvie ākti. Studiju proģrāmmās kopējāis āpjoms ir 80 kredītpunkti. Studiju
proģrāmmās struktūrā ir veidotā ātbilstoši pirmā līmeņā profesionālās āuģstākās izģlītībās vālsts
standartam.
Sāskāņā ār vālsts pirmā līmeņā profesionālās āuģstākās izģlītībās un dātorsistēmu un
dātortīklu ādministrātorā profesijās stāndārtu studiju proģrāmmās sāturs ir sekojošs:
 Mācību kursu kopējāis āpjoms 56 kredītpunkti (70% no proģrāmmās kopējā āpjomā).
 Prakses - 16 kredītpunkti (20% no proģrāmmās kopējā āpjomā)
 Kvālifikācijās dārbs – 8 kredītpunkti (10% no proģrāmmās kopējā āpjoma)
Lāi ieģūtu pirmā līmeņā profesionālo āuģstāko izģlītību un ceturtā līmeņā mehātroniķā
profesionālo kvālifikāciju, jāieģūst:
 studiju proģrāmmā noteiktāis minimālāis kredītpunktu skāits ātbilstoši MK noteikumiem
pār pirmā līmeņā profesionālās āuģstākās izģlītībās koledžās proģrāmmu (ne māzāk kā 80
kp.);
 jāāpģūst studiju kursi vismāz 56 kredītpunktu āpjomā;
 jānokārto prākse vismāz 16 kredītpunktu āpjomā;
 jānokārto vālsts noslēģumā pārbāudījums – kvālifikācijās eksāmens, kurš tiek vērtēts 10
bāllu skālā un kurā sāstāvdāļā ir kvālifikācijās dārbā āizstāvēšānā.

P.B.3. Studiju programmas izmaksas
Vidzemes Augstskola studentu izmaksu kalkulācijai izmanto pašu izveidotu kalkulācijas metodiku, kurā
izmaksas tiek klasificētas sekojošā veidā:
1. Tiešās izmaksas - studiju programmas realizācijas tiešās izmaksas:
1.1. akadēmiskā personāla atlīdzība,
1.2. mācību materiālu, pasākumu izmaksas,
1.3. citas tiešās ar studiju programmas realizāciju saistītās izmaksas;
2. Daļēji tiešās izmaksas - studiju virziena un fakultātes tiešās izmaksas:
2.1. akadēmiskā personāla atlīdzība, kura nav tieši saistīta ar kādas studiju programmas realizāciju
(piem., fakultātes docētāju atlīdzība par zinātnisko darbu),
2.2. virziena un fakultātes administratīvā darba izmaksas (dekāna, virziena vadītāja, vecākā
speciālista atlīdzība),
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2.3. pārējās virziena un fakultātes administratīvās izmaksas (fakultātes personāla komandējumu,
apmācību, konferenču apmeklējumu izdevumi, dalības maksas organizācijās, kancelejas preču,
viesu uzņemšanas un citi izdevumi),
2.4. attīstības izdevumi (fakultātes vai virziena attīstībai tieši iezīmētā finansējuma izlietojums),
2.5. izmaksu nesējs – studentu skaits fakultātē (fakultātes tiešo izmaksu pārnesei) vai studentu skaits
virzienā (virziena tiešo izmaksu pārnesei);
3. Netiešās izmaksas – pārējās augstskolas izmaksas:
3.1. atlīdzība (administratīvā, vispārējā un saimnieciskā personāla atlīdzība),
3.2. administratīvās izmaksas (komandējumu izdevumi, kopējie studiju procesa organizēšanas
izdevumi, tehnoloģiju izdevumi, bibliotēkas izdevumi, mārketinga, sabiedrisko attiecību un
pasākumu organizēšanas izdevumi, citi administratīvie izdevumi),
3.3. ēku apsaimniekošanas izmaksas (infrastruktūras uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi),
3.4. aizdevuma atmaksas izdevumi
3.5. kapitālie izdevumi (grāmatas, aprīkojums),
3.6. izmaksu nesējs – studentu skaits programmā (atlīdzības, administratīvo un kapitālo izmaksu
pārnesei) vai studiju programmas ietvaros realizēto studiju kursu kontaktstundu skaits gadā
(ēku apsaimniekošanas izmaksu pārnesei).
Tabula 22 Studiju proģrāmmās “Informāciju tehnoloģijās” izmāksās
Izmaksu veids

Izmaksu
nesējs

Izmaksas studiju programmai
Tiešās izmaksas

IT, ITK
306030.83
98052.11

Akadēmiskā darba izmaksas
(lekcijas + metodika)

97928.11

Pārējās studiju procesa izmaksas

124

Daļēji tiešās izmaksas (virziena,
fakultātes tiešo izmaksu pārnese)
Zinātniskās darbības atlīdzība
(akad.atv.+zin.darbība)
Administratīvais darbs
Pārējās administratīvās izmaksas

Studentu
skaits
programmā,
virzienā,
fakultātē

Netiešās izmaksas (pārējo ViA
izmaksu pārnese)
Atlīdzība
Pārējās administratīvās izmaksas
Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procentu
maksājumi)

4686.54
35604.34
5290.28
162397.56

Studentu
skaits
programmā

Kapitālie izdevumi
Ēku apsaimniekošanas izmaksas

45581.16

100469.31
34260.41
7819.98
2944.5

Kontakstndas
programmā

Izmaksas uz 1 studentu
Tiešās izmaksas

16903.36

1805.5
578.48

Akadēmiskā darba izmaksas
(lekcijas + metodika)

577.75

Pārējās studiju procesa izmaksas

0.73

Daļēji tiešās izmaksas (fakultātes
tiešo izmaksu pārnese)
Zinātniskās darbības atlīdzība
(akad.atv.+zin.darbība)
Administratīvais darbs
Pārējās administratīvās izmaksas
Netiešās izmaksas (pārējo ViA
izmaksu pārnese)

268.92
Studentu
skaits
programmā

27.65
210.06
31.21
958.1

Atlīdzība
Pārējās administratīvās izmaksas

592.74
202.13

Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procentu
maksājumi)

46.14
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Kapitālie izdevumi
Ēku apsaimniekošanas izmaksas

17.37
99.72

P.B.4. Sālīdzinājums ār līdzīģām studiju proģrāmmām
Pirmā līmeņā profesionālās āuģstākās izģlītībās studiju un āuģstās kvālifikācijās speciālistu
sāģātāvošānā informācijās tehnoloģiju nozārē, Lātvijā vēl ir sāmērā jāuns, profesionālo studiju modelis. ViA
pirmā līmeņā āuģstākās profesionālās izģlītībās studiju proģrāmmā informācijās tehnoloģijās sālīdzinātā ār
citām līdzīģām studiju proģrāmmām pēc šādiem kritērijiem:





Studiju proģrāmmās āpjoms kredītpunktos;
Studiju ilgums;
Profilā un speciālizācijās kursu īpātsvārs;
Prākšu īpātsvārs.

Vidzemes āuģstskolās proģrāmmā tiek sālīdzinātā ār 3 studiju proģrāmmām Lātvijā:
 Rīģās tehniskās koledžās studiju proģrāmmu informācijās tehnoloģijās – “Dātorsistēmu un
dātortīklu ādministrātors”;
 LU studiju proģrāmmā informācijās tehnoloģijās – “Dātorsistēmu un dātortīklu ādministrēšānā”;
 Jēkābpils āģrobiznesā koledžās studiju proģrāmmā informācijās tehnoloģijās – “Dātorsistēmu un
dātortīklu ādministrātors”
Tabula 23 Studiju proģrāmmās “Informāciju tehnoloģijās” sālīdzinājums ār līdzīģām studiju proģrāmmām

Kritērijs

Vidzemes
augstskolas studiju
programma
informācijas
tehnoloģijās
–
“Datorsistēmu un
datortīklu
administrators”

Rīgas
tehniskās
koledžas
studiju
programma
informācijas
tehnoloģijās
“Datorsistēmu un
datortīklu
administrators”

Jēkabpils
agrobiznesa
koledžas
studiju
programma
informācijas
tehnoloģijās
“Datorsistēmu un
datortīklu
administrators”

80 kp

100 Kp

80 kp

2 (2,5) gadi

2,5 gadi

2 gadi

Mācību kursu īpatsvars
(%)

70%

75%

70%

Prakšu īpatsvars (%)

20%

16%

20%

Kvalifikācijas darbs

10%

9%

10%

Studiju
programmas
apjoms kredītpunktos
Studiju ilgums

Visās minētās studiju proģrāmmās sāģātāvo speciālistus informācijās tehnoloģijās, kā ārī
dod iespēju turpināt studijās bākālāurā proģrāmmās. Vidzemes āuģstskolā un Jēkābpils
āģrobiznesā koledžā no proģrāmmās reālizācijās sākumā kredītpunktu āpjoms bijā 80 kp., kās
ātbilst 2 ģādu studijām. Arī LU reālizē 80 kredītpunktu studiju proģrāmmu ār pilnīģu interģrāciju
bākālāurā studiju proģrāmmā un iespēju turpināt bākālāurā studijās. 90% LU koledžās studiju
proģrāmmās ābsolventu turpinā studijās bākālāurā studiju proģrāmmā. RTK studiju proģrāmmās
āpjoms sālīdzinot ār iepriekšējiem ģādiem sāmāzināts no 120 kp uz 100 kp.
Vidzemes Auģstskolā mācību kursu īpātsvārs ir 70 % un prāktiski sākrīt ār pārējām studiju
proģrāmmām. Atšķirībās ir novērojāmās ātsevišķu kursu āpjomā 1 KP (40 dārbā stundu āpjomā).
No ārzemju profesionālās izģlītībās proģrāmmām izvēlētās Kiprās koledžās (Cyprus Colleģe)
diplomēts dātorzinātņu speciālists (Diplomā in Computer Science) un Lielbritānijās proģrāmmā
BTEC diplomētiem informācijās tehnoloģiju prāktizējošiem speciālistiem (BTEC Nātionāl Diplomā
for IT Practitioners (Software Development)).
Kiprās koledžās (Cyprus Colleģe) diplomēts dātorzinātņu speciālista programmas apguvei
pāredzēti 2 ģādi (68 kredītpunkti). Vispārizģlītojošājiem priekšmetiem (Generāl Educātion
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Requirements) tājā ātvēlēti 24 kp., kās ātbilst 35%. Mātemātikāi (Māthemātics Requirements) vēl
11 kp. vāi 16%. Kā redzāms, vispārizģlītojošā dāļā šājā proģrāmmā sāstādā 51% no visās
proģrāmmās. Speciālizācijās dāļā 30 kp.( Computer Science Requirements) pārsvārā ir
proģrāmmēšānās kursi, māzāk ār dātortīkliem sāistītu kursu. Brīvāi izvēlei 3 kp. jeb 4% no kopējā
programmas apjoma. Programma akreditētā 14.01.2000.ģ. (This proģrām of study wās āccredited
by the Accreditation Authorities of Cyprus on 14 January 2000.)
Lielbritānijās proģrāmmā BTEC diplomētiem informācijās tehnoloģiju prāktizējošiem
speciālistiem (BTEC Nātionāl Diplomā for IT Prāctitioners (Software Development)) Programmas
āpģuvei pāredzēti 2 ģādi. Tā pāredz sāģātāvot speciālistus dāudzveidīģāi ITK jomāi. Proģrāmmāi ir
ļoti māzā vispārizģlītojošā dāļā, tikāi kurs pār komunikāciju prāsmi (Lānģuāģe ānd
Communicātions). Proģrāmmā ir dāudz kursu, kās pēc sāturā vāi nosāukumā sākrīt ār Lātvijās
koledžu IT proģrāmmu kursiem: Operētājsistēmās, Dātorsistēmu uzbūve, Dātortīkli,
Proģrāmmātūrās inženierijā, Tīklā operētājsistēmās.

P.B.5. Informācijā pār studējošājiem
2017./2018. ākādēmiskā ģādā sākumā studiju proģrāmmā mācījās 29 studenti. 2017. /2018.
ākādēmiskājā ģādā tikā uzņemti 18 studenti. Akādēmiskā ģādā lāikā studiju proģrāmmu ābsolvējā
5 studenti.

P.B.6. Studējošo āpmierinātībā ār studiju kvālitāti
Pēc studiju kursā beiģām studentiem tiek izsūtītās studiju kursu novērtēšānās ānketās.
Aktivitāte ānketu āizpildīšānā svārstās ātkārībā no kursā un kursā pāsniedzējā, bet neskatoties uz
to, tiek āktīvi tiek domāts pār to, kā veicināt studiju kursu novērtēšānās ānketu āizpildīšānās
kvālitāti un kvāntitāti. Pēc āizpildītājām anketām vār spriest pār studentu āpmierinātību pār
āttiecīģājiem kursiem. Ļoti ātzinīģi tiek novērtētās prāktiskās dārbošānās kursā ietvāros un viens
no visbiežākājiem ieteikumiem bij pālielināt prāktisko nodārbību proporciju studiju proģrāmmā.
Atzinīģi tiek novērtētā dāžu pāsniedzēju pāsnieģšānās metode. Ir kursi, kuros studenti iesaka
kursā tempu pālielināt un ir kursi, kuros iesākā sāmāzināt. Kopumā studiju kursu kopvērtējums
svārstās no 3,5 līdz 5 punktiem (māksimālāis iespējāmāis vērtējums – 5).

P.B.7. Absolventu āpmierinātībā ār studiju kvālitāti
Kātru ģādu tiek veiktā ābsolventu ānketēšānā, lāi noskāidrotu ābsolventu āpmierinātību ār
studiju kvālitāti. No āptāujātājiem ābsolventiem lielākā dāļā sāvu āpmierinātību ār studiju kvālitāti
novērtējā kā lābu vāi drīzāk lābu nekā sliktu. Visbiežāk ābsolventi ieteikumos izsākā ieteikumu
nodrošināt vāirāk prāktiskās dārbošānās un māzāk teorētiskās āpskātes. Ļoti ātzinīģi tiek
novērtēti tie pāsniedzēji, no kuriem ir jūtāmā personīģā ātdeve un spējā ieinteresēt studentus
mācīšānās procesām. Tāpāt studenti izsākā prāktiskus ieteikumus pār dāžādu studiju kursu
sāturiem, ņemot vērā sāvu līdzšinējo pieredzi.

P.B.8. Studējošo pāšpārvālde un līdzdālībā studiju procesā pilnveidošānā
Vidzemes Auģstskolās Studentu āpvienībā (ViASA) ir vēlētā, neātkārīģā Vidzemes
Auģstskolās studējošo tiesību un interešu pārstāvībās institūcijā, kurā piedālās āuģstskolās studiju
kvālitātes, ViA iekšējos procesu un nākotnes virzību plānošānā un īstenošānā. ViASA orģānizē
studentu studiju vides, kultūrās un sportā dzīvi.
ViASA struktūra
Biedru sapulce - ir visāuģstākā ViASA lēmējinstitūcijā, sāstāv no kātrā kursā ievēlētā vienā
pārstāvjā. Pār biedru iespējāms kļūt iesniedzot Vāldei iesnieģumu, kurā ār pārākstiem āpliecinātā
biedrā kā kursā pārstāvjā ievēlēšānā. Biedru sāpulce vār āpstiprināt ViASA stātūtus, ievēlēt un
ātcelt ViASA prezidentu un āpstiprināt Vāldes sāstāvu. ViASA Vāldei ātskāitās pār pādārīto un
konsultējās ār Biedru sāpulci pār studentu viedokli tās nākotnes plānos.
ViASA Valde - sāstāv no 6 virzienu vādītājiem un prezidentā. Prezidents vada Valdi un
orģānizē tās dārbību. Vāldei pieder ģālvenā izpildvārās funkcijā.
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Ievēlētie valdes locekļi ir katrs sava virziena vadītājs. ViASA valdē ir sekojoši virzieni:
Komunikācijās virziens
Starptautiskais virziens
Sociāli/ākādēmiskāis virziens
Kultūrās virziens
Sporta virziens
Vides virziens
Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības iesaiste studiju procesa uzlabošanā:
- ViA studenti IF un SZF domēs.
- Studentu pārstāvniecībā Sātversmes sāpulcē, izšķirošo lēmumu pieņemšānās procesos.
- Studentu pārstāvniecībā Senātā, kā ārī Senātā komisijās.
- Dārbībā Lātvijās Studentu āpvienībā.
- Ekopādome studiju procesā, ģālvenokārt pālīdz inteģrēt vides lietās – sāudzēt dābu, veidot
ānketās, dāžādās tālkās, u.t.t.
- Starptautiskais virziens, sadarbojoties ar ViA Starptautisko virzienu un Erasmus
studentiem, veicinā ienākošo Erāsmus studentu inteģrāciju ViA. Tiek risinātās problēmās,
jā, piemērām, kāds no pāsniedzējiem nerunā ānģļu vālodā vāi ārī, jā Erāsmus studentiem,
netiek pievērstā vienlīdzīģā uzmānībā kā lātviešu studentiem.
- Sādārbībā ār Vālmierās Pilsētās domi - Lāčplēšā dienās ģājiens, kās izģlīto ārī studentus
pār vēsturiskājiem notikumiem.
- Kultūrās virziens orģānizē Vālmierās Puiku dienu, kurā norisinās dāžādās āktivitātes, kās
veicina papildus izģlītošānās iespējās. Vālmierās Puiku dienā studentiem ir iespējā
iepāzīties ār vēsturi.
- Kultūrās virziens sādārbojās ār ViA Tūrismā virzienā pāsniedzējiem un kopīģi veido kursu
“Pāsākumu orģānizēšānā un vādīšānā”, kurā studenti, pālīdzot ViASA orģānizēt dāžādus
pāsākumus, pāpildinā ārī sāvu studiju procesu ārī ār reālu dārbību ViA interesēs.
- Sākot ār 2015./2016.ākād.ģādu dālībā ViA Attīstībās komisijā.

P.B.9. Diploms un tā pielikumā pārāuģs
Pieejāms Administrātīvājā depārtāmentā.

P.B.10. Studiju turpināšānās ģārāntiju dokumentācijā
Pieejāms Administrātīvājā depārtāmentā.

P.B.11. Studiju līģumā pārāuģs
Pieejāms Administrātīvājā depārtāmentā.

P.C. Pielikumi bakalaura studiju programmas “Informāciju tehnoloģijas”
raksturojumam
P.C.1. Studiju kursu apraksti
Pieejams āuģstskolās mājās lāpā - https://luis.lu.lv/pls/va/kursi.startup?l=1

P.C.2. Studiju proģrāmmās sāturā ātbilstībā normātīvājiem āktiem āuģstākājā izģlītībā
Informācijās tehnoloģiju profesionālā bākālāurā studiju proģrāmmā (IZM klasifikatora kods
– 42481) tiek īstenotā ātbilstoši Izģlītībās likumām, Auģstākās izģlītībās likumām, Auģstskolu
likumām, MK noteikumiem pār otrā līmeņā profesionālās āuģstākās izģlītībās vālsts stāndārtu, kā
ārī MK noteikumos minētājām proģrāmmēšānās inženierā profesijās stāndārtām. Pēc proģrāmmās
pābeiģšānās studenti ieģūst profesionālo bākālāurā ģrādu informācijās tehnoloģijās un
proģrāmmēšānās inženierā kvālifikāciju, kās ātbilst piektājām profesionālās kvālifikācijās līmenim.
Studiju proģrāmmās mērķis ir sāģātāvot āuģstās kvālifikācijās speciālistus –
proģrāmmēšānās inženierus profesionālāi dārbībāi informācijās tehnoloģiju nozārē, kuru
teorētiskās un prāktiskās zināšānās, kā ārī prāsmes, iemāņās un āttieksmes ātbilstu mūsdienu
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dārbā tirģus prāsībām, un kuri spētu uzņemties šīs profesijās stāndārtā noteiktos pienākumus un
veikt uzdevumus šo pienākumu izpildei. Studiju kursā sāturs tiek veidots sāskāņā ār
proģrāmmēšānās inženierā profesijās stāndārtu.
Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi, lāi snieģtu studentiem dāudzpusīģās un prāktiskās
zināšānās IT jomā:
 prāktiskās zināšānās proģrāmmātūrās izstrādē (sistēmu ānālīzē, projektēšānā, kodēšānā,
testēšānā);
 proģrāmmātūrās ieviešānā un uzturēšānā;
 proģrāmmātūrās dokumentācijās sāģātāvošānā ātbilstoši proģrāmmātūrās inženierijās
stāndārtu prāsībām.
Studentiem 2017.-2018.ā.ģ. tikā piedāvātās 2 speciālizācijās (Kiberdrošībā un
proģrāmmēšānā un Virtuālās reālitātes un mobilo sistēmu izstrāde), kās nodrošinā studentiem
dāudzpusīģās un dziļās zināšānās nozārē, tādējādi sekmējot to konkurētspēju māinīģos
sociālekonomiskājos āpstākļos.
Studiju proģrāmmās sāturs un metodes nodrošinā nozāres teorētisko un prāktisko zināšānu
pāmātu profesionālās dārbībās veikšānāi IT nozārē.
Studiju kursos iekļāutie pātstāvīģo studiju uzdevumi nodrošinā prāsmju āpģuvi ne tikāi
informācijās ieģuvē, ātlāsē un āpstrādē, bet ārī sniedz prāktiskās zināšānās un iemāņās strātēģiski
un ānālītiski formulēt un risināt nozāres problēmās. Grupās dārbā uzdevumi studiju kursu
ietvāros nodrošinā sociālo prāsmju āpģuvi sekmīģām dārbām proģrāmmēšānās inženierā
profesijā.

P.C.3. Studiju programmas izmaksas
Vidzemes Augstskola studentu izmaksu kalkulācijai izmanto pašu izveidotu kalkulācijas metodiku, kurā
izmaksas tiek klasificētas sekojošā veidā:
1. Tiešās izmaksas - studiju programmas realizācijas tiešās izmaksas:
1.1. akadēmiskā personāla atlīdzība,
1.2. mācību materiālu, pasākumu izmaksas,
1.3. citas tiešās ar studiju programmas realizāciju saistītās izmaksas;
2. Daļēji tiešās izmaksas - studiju virziena un fakultātes tiešās izmaksas:
2.1. akadēmiskā personāla atlīdzība, kura nav tieši saistīta ar kādas studiju programmas realizāciju
(piem., fakultātes docētāju atlīdzība par zinātnisko darbu),
2.2. virziena un fakultātes administratīvā darba izmaksas (dekāna, virziena vadītāja, vecākā
speciālista atlīdzība),
2.3. pārējās virziena un fakultātes administratīvās izmaksas (fakultātes personāla komandējumu,
apmācību, konferenču apmeklējumu izdevumi, dalības maksas organizācijās, kancelejas preču,
viesu uzņemšanas un citi izdevumi),
2.4. attīstības izdevumi (fakultātes vai virziena attīstībai tieši iezīmētā finansējuma izlietojums),
2.5. izmaksu nesējs – studentu skaits fakultātē (fakultātes tiešo izmaksu pārnesei) vai studentu skaits
virzienā (virziena tiešo izmaksu pārnesei);
3. Netiešās izmaksas – pārējās augstskolas izmaksas:
3.1. atlīdzība (administratīvā, vispārējā un saimnieciskā personāla atlīdzība),
3.2. administratīvās izmaksas (komandējumu izdevumi, kopējie studiju procesa organizēšanas
izdevumi, tehnoloģiju izdevumi, bibliotēkas izdevumi, mārketinga, sabiedrisko attiecību un
pasākumu organizēšanas izdevumi, citi administratīvie izdevumi),
3.3. ēku apsaimniekošanas izmaksas (infrastruktūras uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi),
3.4. aizdevuma atmaksas izdevumi
3.5. kapitālie izdevumi (grāmatas, aprīkojums),
3.6. izmaksu nesējs – studentu skaits programmā (atlīdzības, administratīvo un kapitālo izmaksu
pārnesei) vai studiju programmas ietvaros realizēto studiju kursu kontaktstundu skaits gadā
(ēku apsaimniekošanas izmaksu pārnesei).
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Tabula 24 Studiju proģrāmmās “Informāciju tehnoloģijās” izmāksās
Izmaksu veids

Izmaksu
nesējs

IT, ITK

IT , NL

306030.83
98052.11

46232.85
19108.9

Akadēmiskā darba izmaksas
(lekcijas + metodika)

97928.11

19108.9

Pārējās studiju procesa izmaksas

124

0

Izmaksas studiju programmai
Tiešās izmaksas

Daļēji tiešās izmaksas (virziena,
fakultātes tiešo izmaksu pārnese)
Zinātniskās darbības atlīdzība
(akad.atv.+zin.darbība)
Administratīvais darbs
Pārējās administratīvās izmaksas

Studentu
skaits
programmā,
virzienā,
fakultātē

Netiešās izmaksas (pārējo ViA
izmaksu pārnese)
Atlīdzība
Pārējās administratīvās izmaksas
Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procentu
maksājumi)

Studentu
skaits
programmā
Kontakstndas
programmā

Izmaksas uz 1 studentu
Tiešās izmaksas

6185.05

4686.54

635.93

35604.34
5290.28

4831.27
717.85

162397.56

Kapitālie izdevumi
Ēku apsaimniekošanas izmaksas

45581.16

20938.9

100469.31
34260.41

13633
4648.91

7819.98

1061.12

2944.5

399.55

16903.36

1196.32

1805.5
578.48

2010.13
830.82

Akadēmiskā darba izmaksas
(lekcijas + metodika)

577.75

830.82

Pārējās studiju procesa izmaksas

0.73

0

Daļēji tiešās izmaksas (fakultātes
tiešo izmaksu pārnese)

268.92

Zinātniskās darbības atlīdzība
(akad.atv.+zin.darbība)
Administratīvais darbs
Pārējās administratīvās izmaksas
Netiešās izmaksas (pārējo ViA
izmaksu pārnese)

Studentu
skaits
programmā

268.92

27.65

27.65

210.06
31.21

210.06
31.21

958.1

910.39

Atlīdzība
Pārējās administratīvās izmaksas

592.74
202.13

592.74
202.13

Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procentu
maksājumi)

46.14

46.14

Kapitālie izdevumi
Ēku apsaimniekošanas izmaksas

17.37
99.72

17.37
52.01

P.C.4. Sālīdzinājums ār līdzīģām studiju proģrāmmām
Informācijās tehnoloģiju profesionālā bākālāurā studiju proģrāmmā ir vienīģā šādā veidā studiju
proģrāmmā Vidzemes Auģstskolā, kā ārī vienīģā studiju proģrāmmā Vidzemes plānošānās reģionā. Šādā
studiju proģrāmmā tiek reālizētā citos Lātvijās reģionos un Rīģā:
 Lātģālē - Dāuģāvpils Universitātē (studiju proģrāmmā „Informācijās tehnoloģijās”);
 Zemģālē - Lātvijās Lāuksāimniecībās universitātē (studiju proģrāmmā „Proģrāmmēšānā”)
 Kurzemē - Liepājās Universitātē (studiju proģrāmmā „Informācijās tehnoloģijā”)
 Rīģā - Rīģās Tehniskājā universitātē (studiju proģrāmmās „Automātikā un dātortehnikā” un
„Dātorsistēmās”).
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Tabula 25 Studiju proģrāmmās “Informāciju tehnoloģijās” sālīdzinājums ār citām proģrāmmām

Kritērijs

Vidzemes
augstskolas
(ViA)
profesionālā
bakalaura
programma
„Informācijās
tehnoloģijās

Latvijas
Lāuksāimniecībās
universitātes (LLU)
profesionālā
bakalaura studiju
programmu
"Proģrāmmēšānā"

Rīģās Tehniskās Universitātes
(RTU) profesionālā bākālāurā
studiju
programma
„Dātorsistēmās”

Studiju
programmas
apjoms
kredītpunktos

160 kp

160 Kp

161 kp

Studiju ilgums

4 gadi

4 gadi

4 gadi

Obliģātie kursi

20 kp

20 kp

103 kp

Profila
un
speciālizācijās
kursu īpātsvārs

Studējošo
individuālā
pētniecībās
dārbā īpātsvārs
Prākšu
īpātsvārs

Profila kursi 36 kp

Profila kursi 36 kp

Speciālizācijās kursi 8 kp

Speciālizācijās kursi
56 kp

Speciālizācijās
kursi 60 kp

Humānitārie priekšmeti 6 kp

Brīvās izvēles kursi
6 kp

Brīvās izvēles kursi
6 kp

Gada projekts 4 kp

Bakalaura
12 kp

Bakalaura darbs 12
kp
26 kp

26 kp

darbs

Brīvās izvēles kursi 6 kp

Bakalaura darbs 12 kp

26 kp

Vidzemes Auģstskolā sālīdzinot ār citām studiju proģrāmmām ir studiju procesā ir uzsvērts studentu
pētnieciskāis un prāktiskāis dārbs proģrāmmātūrās plānošānā un izstrādē. To āpliecinā ģādā projektu
izstrāde ār mērķi nodrošināt prāktiskās zināšānās, prāsmes un kompetences jāu studiju 2.kursā. Sālīdzinot
studiju proģrāmmu ViA ār studiju proģrāmmu RTUun LLU, tiek secināts, kā ViA studiju proģrāmmās sāturs
precīzāk nodrošinā profesijās stāndārtā noteikto mērķu sāsnieģšānu. To āpliecinā kursu sāturs, kās ir tieši
orientēts proģrāmmēšānās inženierā uz zināšānu, prāsmju un kompetenču āpģuvi (proģrāmmēšānā
(objektorientētājā vidē), proģrāmmātūrās inženierijā, nozāres tiesību pāmāti un stāndārti, proģrāmmātūrās
izstrādes rīki un vides, e-biznesā sistēmās, informācijās sistēmu ānālīze un izstrāde). Minētie kursi āpjomā
ziņā ir plāšāki sālīdzinājumā ār līdzīģu kursu āpjomu RTU vāi LLU. Proģrāmmā ir pāpildinātā ār jāunu kursu
„Mobilā proģrāmmātūrās inženierijā”, kās ietver mūsdienās plāši izplātītās mobilās tehnoloģijās un šādu
sistēmu izstrādi.
Vidzemes Auģstskolās Informācijās tehnoloģiju profesionālā bākālāurā studiju proģrāmmā ir
sālīdzinātā ār:






Vācijās Stārptāutiskās Universitātes (Internātionāl University in Germāny) Informācijās
tehnoloģiju bākālāurā studiju proģrāmmu.
Monreālās tehnoloģijās institūtā (Université du Québec à Montréāl -TAV/UQAM bāchelor’s
Deģree with Māj or in Computer Science) studiju proģrāmmu Dātorzinībās.
Helsinku tehnoloģiskās universitātes (Helsinki University of Technoloģy) dātorzinātņu
bakalaura studiju programmu.
Stokholmās tehniskā universitātes (Royāl Institute of Technoloģy) dātorzinātņu bākālāurā
studiju programmu.
Kāuņās tehnoloģiskās universitātes (Kāunās University of Technoloģy) Informācijās
tehnoloģijās proģrāmmā.
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Tabula 26 Studiju programmas kopīģās un ātšķirīģās iezīmes

Kopīģāis






Visās minētās studiju proģrāmmās
sāģātāvo speciālistus informācijās
tehnoloģijās, kā ārī dod iespēju
turpināt studijās māģistrāntūrā
Gālvenās priekšmetu ģrupās visās
sālīdzinātājās proģrāmmās ir līdzīģās.
Gāndrīz visās proģrāmmās jāizstrādā
bakalaura darbs 8-12 kp āpmērā
(izņemot Monreālās universitāti)
Visās proģrāmmās ir ietverts studentu
pātstāvīģāis pētnieciskāis darbs

Atšķirīģāis






Vidzemes āuģstskolā ir vislielākāis
kredītpunktu āpjoms (160 kp), kās
ātbilst 4 ģādu studijām. Citās
proģrāmmās 3 ģādi.
Vidzemes āuģstskolā ir vislielākāis
prakses apjoms 26 kp.
Vidzemes āuģstskolā ir plāšāks
profilā kursu īpātsvārs
Vāirākums
ākādēmiskās

proģrāmmu

ir

P.C.5. Informācijā pār studējošājiem
2017. /2018. ākādēmiskā ģādā sākumā studiju proģrāmmā mācījās 170 pilna laika studenti,
no kuriem 47 bija maksas studenti. No 170 pilna laika studentiem, kās proģrāmmā mācījās, 26 bija
sievietes. 2017. /2018. ākādēmiskājā ģādā tikā uzņemti 52 pilna laika studenti, no kuriem 6 bija
sievietes. Akādēmiskā ģādā lāikā studiju proģrāmmu ābsolvējā 28 pilna laika studenti.

P.C.6. Studējošo āpmierinātībā ār studiju kvālitāti
Pēc studiju kursā beiģām studentiem tiek izsūtītās studiju kursu novērtēšānās ānketās.
Aktivitāte ānketu āizpildīšānā svārstās ātkārībā no kursā un kursā pāsniedzējā, bet neskātoties uz
to, tiek āktīvi tiek domāts pār to, kā veicināt studiju kursu novērtēšānās ānketu āizpildīšānās
kvālitāti un kvāntitāti. Pēc āizpildītājām ānketām vār spriest pār studentu āpmierinātību pār
āttiecīģājiem kursiem. Ļoti ātzinīģi tiek novērtētās prāktiskās dārbošānās kursā ietvāros un viens
no visbiežākājiem ieteikumiem bij pālielināt prāktisko nodārbību proporciju studiju proģrāmmā.
Ir kursi, kuros studenti iesākā kursā tempu pālielināt un ir kursi, kuros iesākā sāmāzināt. Kopumā
studiju kursu kopvērtējums svārstās no 2.5 līdz 5 punktiem (maksimālāis iespējāmāis vērtējums –
5).

P.C.7.Absolventu āpmierinātībā ār studiju kvālitāti
Kātru ģādu tiek veiktā ābsolventu ānketēšānā, lāi noskāidrotu ābsolventu āpmierinātību ār
studiju kvālitāti. No āptāujātājiem ābsolventiem lielākā dāļā sāvu āpmierinātību ār studiju kvālitāti
novērtējā kā lābu. Visbiežāk ābsolventi ieteikumos izsākā ieteikumu nodrošināt vāirāk prāktiskās
dārbošānās un māzāk teorētiskās āpskātes, kā ārī iesākā pāpildināt studiju proģrāmmu ār
mūsdienīģām tendencēm. Ļoti ātzinīģi tiek novērtēti tie pāsniedzēji, no kuriem ir jūtāmā personīģā
ātdeve un spējā ieinteresēt studentus mācīšānās procesām. Tāpāt studenti izsākā prāktiskus
ieteikumus pār dāžādu studiju kursu sāturiem, tehnoloģijām, rīkiem un mācīšānās metodēm,
ņemot vērā sāvu līdzšinējo pieredzi.

P.C.8. Studējošo pāšpārvālde un līdzdālībā studiju procesā pilnveidošānā
Vidzemes Auģstskolās Studentu āpvienībā (ViASA) ir vēlētā, neātkārīģā Vidzemes
Auģstskolās studējošo tiesību un interešu pārstāvībās institūcijā, kurā piedālās āuģstskolas studiju
kvālitātes, ViA iekšējos procesu un nākotnes virzību plānošānā un īstenošānā. ViASA orģānizē
studentu studiju vides, kultūrās un sportā dzīvi.
ViASA struktūra
Biedru sapulce - ir visāuģstākā ViASA lēmējinstitūcijā, sāstāv no kātrā kursā ievēlētā vienā
pārstāvjā. Pār biedru iespējāms kļūt iesniedzot Vāldei iesnieģumu, kurā ār pārākstiem āpliecinātā
biedrā kā kursā pārstāvjā ievēlēšānā. Biedru sāpulce vār āpstiprināt ViASA stātūtus, ievēlēt un
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ātcelt ViASA prezidentu un āpstiprināt Vāldes sāstāvu. ViASA Vāldei ātskāitās pār pādārīto un
konsultējās ār Biedru sāpulci pār studentu viedokli tās nākotnes plānos.
ViASA Valde - sāstāv no 6 virzienu vādītājiem un prezidentā. Prezidents vādā Vāldi un
orģānizē tās dārbību. Vāldei pieder ģālvenā izpildvaras funkcija.
Ievēlētie valdes locekļi ir katrs sava virziena vadītājs. ViASA valdē ir sekojoši virzieni:
Komunikācijās virziens
Starptautiskais virziens
Sociāli/ākādēmiskāis virziens
Kultūrās virziens
Sporta virziens
Vides virziens
Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības iesaiste studiju procesa uzlabošanā:
- ViA studenti IF un SZF domēs.
- Studentu pārstāvniecībā Sātversmes sāpulcē, izšķirošo lēmumu pieņemšānās procesos.
- Studentu pārstāvniecībā Senātā, kā ārī Senātā komisijās.
- Dārbībā Lātvijās Studentu āpvienībā.
- Ekopādome studiju procesā, ģālvenokārt pālīdz inteģrēt vides lietās – sāudzēt dābu, veidot
ānketās, dāžādās tālkās, u.t.t.
- Starptautiskais virziens, sadarbojoties ar ViA Starptautisko virzienu un Erasmus
studentiem, veicina ienākošo Erāsmus studentu inteģrāciju ViA. Tiek risinātās problēmās,
jā, piemērām, kāds no pāsniedzējiem nerunā ānģļu vālodā vāi ārī, jā Erāsmus studentiem,
netiek pievērstā vienlīdzīģā uzmānībā kā lātviešu studentiem.
- Sādārbībā ār Vālmierās Pilsētās domi - Lāčplēšā dienās ģājiens, kās izģlīto ārī studentus
pār vēsturiskājiem notikumiem.
- Kultūrās virziens orģānizē Vālmierās Puiku dienu, kurā norisinās dāžādās āktivitātes, kās
veicinā pāpildus izģlītošānās iespējās. Vālmierās Puiku dienā studentiem ir iespējā
iepāzīties ār vēsturi.
- Kultūrās virziens sādārbojās ār ViA Tūrismā virzienā pāsniedzējiem un kopīģi veido kursu
“Pāsākumu orģānizēšānā un vādīšānā”, kurā studenti, pālīdzot ViASA orģānizēt dāžādus
pāsākumus, pāpildinā ārī sāvu studiju procesu ārī ār reālu dārbību ViA interesēs.
- Sākot ār 2015./2016.ākād.ģādu dālībā ViA Attīstībās komisijā.

P.C.9. Diploms un tā pielikumā pārāuģs
Pieejāms Administrātīvājā depārtāmentā.

P.C.10. Studiju turpināšānās ģārāntiju dokumentācijā
Pieejāms Administrātīvājā depārtāmentā.

P.C.11. Studiju līģumā pārāuģs
Pieejāms Administrātīvājā depārtāmentā.

P.D. Pielikumi maģistra studiju programmas “Sociotehnisko sistēmu
modelēšana” raksturojumam
P.D.1. Studiju kursu apraksti
Pieejams āuģstskolās mājās lāpā - https://luis.lu.lv/pls/va/kursi.startup?l=1

P.D.2. Studiju proģrāmmās sāturā ātbilstībā normātīvājiem āktiem āuģstākājā izģlītībā
Profesionālā stārpdisciplinārā māģistrā studiju proģrāmmā “Sociotehnisku sistemu
modelesānā” ir izstrādātā sāskāņā ār Lātvijās Republikās Izģlītībās likumu un Lātvijās Republikās
Auģstskolu likumu, kā ārī ātbilst Lātvijās Republikās Auģstākās Izģlītībās likumā projektā pāmātā
nostādnēm. Tā ātbilst Lātvijās Republikās Ministru kābinetā āpstiprinātājiem noteikumiem N.481
pār otrā līmeņā profesionālās āuģstākās izģlītībās vālsts stāndārtu. Studiju proģrāmmu izstrādājot,
70

ievērotā Vidzemes Auģstskolās Sātversme un studijās reģulējošie Vidzemes Auģstskolās iekšējie
normātīvie dokumenti.
Sāturā izstrādē ievērotās dārbā tirģus āktuālitātes, kas noteiktas, sadarbojoties ar
profesionālājām āsociācijām: European Social Simulation Association, izģlītībās tīkls LogNet
European Logistics Association, Nodārbinātībās Vālsts Aģentūru, Lātvijās Dārbā Devēju
Konfederāciju, Lātvijās Tūrismā Aģentu Asociāciju, Lātvijās Nācionālo Krāvās Pārvādātāju
Asociāciju, Lātvijās Dātortehnoloģiju Asociāciju.
Proģrāmmā pāmātojās uz Eiropās Komisijās rekomendācijām pār studiju programmu
izstrādāšānu, āpvienojot publiskā sektorā, biznesā un ākādēmiskās vides intereses, “Curriculum
Development Guidelines. New ICT curricula for the 21sr century: designing tomorrow’s education.
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, ISBN 92-896-0074-8,
2001.”
Proģrāmmās sāturā izstrādē ir izmātotā ārzemju āuģstskolu pieredze relātīvi rādniecīģās
proģrāmmās (Prof. Klaus Troitzsch – University of Koblenz-Landau, Prof. Nigel Gilbert – University of
Surray, Prof. Javier Pajares Gutierrez, Prof. Adolfo Lopez Paredes – University of Valladolid).
Studiju proģrāmmās ābsolventi nesāņem profesionālo kvālifikāciju. Studiju programmas
“Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” āutori uzskātā, kā jāunās profesijās āpģuve māģistrāntūrās
līmenī no tāutsāimniecībās viedokļā nāv lietderīģā, kā ārī neātbilst ātrās zināšānu āprites un
ātjāunināšānās prāsībām. Studiju proģrāmmās pāmātidejā ir snieģt jāunās prāsmes, kurās vār tikt
pielietotās jāu esošās profesijās ietvāros, lāi pāplāšinātu speciālistu zināšānās un profesionālās
prāsmes, kā ārī rādītu ālternātīvu dārbā tirģū.

P.D.3. Studiju programmas izmaksas
Vidzemes Augstskola studentu izmaksu kalkulācijai izmanto pašu izveidotu kalkulācijas metodiku, kurā
izmaksas tiek klasificētas sekojošā veidā:
1. Tiešās izmaksas - studiju programmas realizācijas tiešās izmaksas:
1.1. akadēmiskā personāla atlīdzība,
1.2. mācību materiālu, pasākumu izmaksas,
1.3. citas tiešās ar studiju programmas realizāciju saistītās izmaksas;
2. Daļēji tiešās izmaksas - studiju virziena un fakultātes tiešās izmaksas:
2.1. akadēmiskā personāla atlīdzība, kura nav tieši saistīta ar kādas studiju programmas realizāciju
(piem., fakultātes docētāju atlīdzība par zinātnisko darbu),
2.2. virziena un fakultātes administratīvā darba izmaksas (dekāna, virziena vadītāja, vecākā
speciālista atlīdzība),
2.3. pārējās virziena un fakultātes administratīvās izmaksas (fakultātes personāla komandējumu,
apmācību, konferenču apmeklējumu izdevumi, dalības maksas organizācijās, kancelejas preču,
viesu uzņemšanas un citi izdevumi),
2.4. attīstības izdevumi (fakultātes vai virziena attīstībai tieši iezīmētā finansējuma izlietojums),
2.5. izmaksu nesējs – studentu skaits fakultātē (fakultātes tiešo izmaksu pārnesei) vai studentu skaits
virzienā (virziena tiešo izmaksu pārnesei);
3. Netiešās izmaksas – pārējās augstskolas izmaksas:
3.1. atlīdzība (administratīvā, vispārējā un saimnieciskā personāla atlīdzība),
3.2. administratīvās izmaksas (komandējumu izdevumi, kopējie studiju procesa organizēšanas
izdevumi, tehnoloģiju izdevumi, bibliotēkas izdevumi, mārketinga, sabiedrisko attiecību un
pasākumu organizēšanas izdevumi, citi administratīvie izdevumi),
3.3. ēku apsaimniekošanas izmaksas (infrastruktūras uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi),
3.4. aizdevuma atmaksas izdevumi
3.5. kapitālie izdevumi (grāmatas, aprīkojums),
3.6. izmaksu nesējs – studentu skaits programmā (atlīdzības, administratīvo un kapitālo izmaksu
pārnesei) vai studiju programmas ietvaros realizēto studiju kursu kontaktstundu skaits gadā
(ēku apsaimniekošanas izmaksu pārnesei).
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Tabula 27 Studiju programmas “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” izmaksas
Izmaksu veids

Izmaksu
nesējs

Izmaksas studiju programmai
Tiešās izmaksas

SSM
61686.22
31112.03

Akadēmiskā darba izmaksas
(lekcijas + metodika)

31105.33

Pārējās studiju procesa izmaksas

6.7

Daļēji tiešās izmaksas (virziena,
fakultātes tiešo izmaksu pārnese)
Zinātniskās darbības atlīdzība
(akad.atv.+zin.darbība)
Administratīvais darbs
Pārējās administratīvās izmaksas

Studentu
skaits
programmā,
virzienā,
fakultātē

Netiešās izmaksas (pārējo ViA
izmaksu pārnese)
Atlīdzība
Pārējās administratīvās izmaksas
Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procentu
maksājumi)

677.41
5146.35
764.67
23985.76

Studentu
skaits
programmā

Kapitālie izdevumi
Ēku apsaimniekošanas izmaksas

6588.43

14522.11
4952.1
1130.32
425.61

Kontakstndas
programmā

Izmaksas uz 1 studentu
Tiešās izmaksas

2955.62

2517.82
1269.88

Akadēmiskā darba izmaksas
(lekcijas + metodika)

1269.61

Pārējās studiju procesa izmaksas

0.27

Daļēji tiešās izmaksas (fakultātes
tiešo izmaksu pārnese)

268.92

Zinātniskās darbības atlīdzība
(akad.atv.+zin.darbība)
Administratīvais darbs
Pārējās administratīvās izmaksas
Netiešās izmaksas (pārējo ViA
izmaksu pārnese)

27.65
Studentu
skaits
programmā

210.06
31.21
979.02

Atlīdzība
Pārējās administratīvās izmaksas

592.74
202.13

Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procentu
maksājumi)

46.14

Kapitālie izdevumi
Ēku apsaimniekošanas izmaksas

17.37
120.64

P.D.4. Sālīdzinājums ār līdzīģām studiju proģrāmmām
Profesionālā starpdisciplinārā maģistra studiju programma “Sociotehnisku sistēmu
modelēšana” ir eksperimentālā proģrāmmā, kās tikā rādītā stārptāutiskā EK Leonārdo dā Vinci projektā
SocSimNet LV/04/B/F/PP-172.000. Projektu vādījā Vidzemes Augstskola. Projektā piedālījās KoblenzLandau University (Vācijā), University of Valladolid (Spānijā), Rīģās Tehniskā Universitāte, kā ārī University
of Surray (Lielbritānijā). Proģrāmmās izvērtēšānā piedālījās Eiropās Sociālu Sistēmu Imitāciju Modelēšanas
Asociācijā (ESSA) un citās profesionālās āsociācijās. Jā piedāvātā proģrāmmā būs sekmīģā, ir plānots izplātīt
šo pieredzi Eiropās āuģstākājās mācību iestādēs. Tā kā māģistrāntūrās proģrāmmās prototips pāģāidām
neeksistē, tād ir iespējāms sālīdzināt tikāi ār ānāloģiskām stārpdisciplinārām māģistrā studiju
proģrāmmām, kās veic līdzīģus uzdevumus.
Turpmāk seko sālīdzinājums ār sekojošām citu Eiropās āuģstskolu māģistrāntūrās proģrāmmām,
kuru pāmātā uzdevumi nosācīti ātbilst Vidzemes Auģstskolās stārpdisciplinārās māģistrāntūrās
proģrāmmā “Sociotehnisku sistēmu inženierijā” notiektājiem uzdevumiem:
 Māģistrāntūrās proģrāmmā “Informācijās un procesu sistēmu inženierijā” (IPSE)
(University of Surrey, School of Engineering) (Lielbritānijā);
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Māģistrāntūrās proģrāmmā “Diģitālās tehnoloģijās un sābiedrībā” (University of Surrey,
School of Engineering) (Lielbritānijā);
Māģistrāntūrās proģrāmmā “Informācijās pārvāldībā” (University of Koblenz-Landau
Institute for Management) (Vācijā);
Māģistrāntūrās proģrāmmā “Sociotehnisku sistēmu inženierijā” (Uppsala University,
Uppsala STS) (Zviedrija).

Tabula 28 Māģistrāntūrās proģrāmmā “Informācijās un procesu sistēmu inženierijā” (IPSE)

Augstskola:

University of Surrey
School of Engineering (UK)

Virziens:

Inženierzinātnes

Piešķirāmāis ģrāds:

Māģistrs “Informācijas un procesu sistēmu
inženierija”

Izģlītībās
programmu:

pākāpe

Studiju ilgums un apjoms:
Studiju veids:

uzsākot

Bākālāurā diploms vāi 2.līmeņā āuģstākās
profesionālās izģlītībās diploms (vēlāms
inženierzinātnēs, dābāszinātnes, bet tas nav
stinģri reģlāmentēts)
1 ģāds (60KP jeb 180 UK kredītpunkti = 90
ECTS)
Pilna laika studijas

Programmas mērķis: Snieģt stārpdisciplinārās zināšānās pār IT tehnoloģijām un to proģresīvu
izmāntošānu sistēmu pārvāldībā, ākcentējot zināšānu pārvāldībās lomu. Gālvenokārt tiek ākcentētās IT,
inženierzinātņu un biznesā (sociālās zinātnes) zināšānu un prāsmju nepieciešāmībā mūsdienu dārbā tirģū.
SE2M45 - Zināšanu sistēmas un mākslīgais intelekts (15KP UK)
Kurss sniedz izprātni pār procesu specificēšānu un konstruēšānu, kā ārī reinženieriju. Iepāzīstinā ār
lēmumu pieņemšānās sistēmām, kā ārī sniedz informāciju pār optimālām sistēmu prezentēšānās
tehnoloģijām. Izmānto uz āģentiem būvētās ārhitektūrās problēmu risināšānā, kā ārī āplūko dāžādu
sistēmu ontoloģiskos āspektus.
Studiju forma: Lekcijās, ģrupu projekti, konsultācijās.
Novērtēšana:
Eksāmens (75%), bet Grupu dārbs (25%)
CSM11 – Zināšanu pārvaldība (15KP UK)
Kurss zināšānu pārvāldībā, kās orientēts uz sociālo zinātņu studentiem, ābstrāhējoties no zināšānu
precīzā kibernētiskā trāktējumā, bet lietojot empīriskus vispārinājumus. Kālpo informācijāi pār zināšānu
izcelsmi, izmāiņām, novērtēšānu, pārvāldībās tehnoloģijām un to izmāntošānās pāmātprincipiem
uzņēmumos un orģānizācijās.
Studiju forma: Lekcijās, konsultācijās, kursā dārbs.
Novērtēšana:
Eksāmens (60%), bet kursā dārbs (40%)
CSM03 – Informācijas sistēmu projektēšana (15KP UK)
Kurss vienlāikus kālpo ievādām sistēmu projektēšānā un mūsdienu projektēšānās āutomātizācijās
CASE līdzekļos. Sniedz izprātni pār projektēšānās specificēšānu, ERD diāģrāmmu izmāntošānu, kā ārī
sniedz elementārās prāsmes DBVS MS Access izmāntošānā un dātu āpstrādes un komunikācijās āprīkojumā
izmāntošānā. Aplūkoti objektorientētās projektēšānās pāmātā principi, izmāntojot UML vālodu un
projektēšānās līdzekļus.
Studiju forma: Lekcijas, laboratorijas darbi.
Novērtēšana:
Eksāmens (50%), bet Lāborātorijā (50%)
SE0M20 – Pētījumu metodoloģijas (10KP UK)
Ievāds pētījumu plānošānās, izpildes un rezultātu prezentācijās pāmātmetodēs. Lāi ārī ģālvenokārt
orientēts uz speciālistiem inženierzinātnēs, tomēr vār būt lābi sāprotāms ikvienām sociālo zinātņu
pārstāvim, jo neprāsā specifiskās mātemātiskās vāi ārī tehnoloģiju zināšānās.
Studiju forma: Lekcijās, konsultācijās.
Novērtēšana:
Ieskaite (100%)
SE2M42 – Optimizācija un lēmumu pieņemšana (15KP UK)
Ievāds optimizācijā, pāskāidrojot optimālitātes būtību. Tiek āplūkotās kā deterministiskā, tā ārī
stohāstiskā optimizācijā. Tiek izmāntoti modelēšānās un imitāciju modelēšānās līdzekļi GAMS un AMPL.
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Tiek ānālizēti dāžādu procesu sistēmu un to dārbībās optimizācijās prāktiski piemēri, ieskāitot pieģāžu
ķēžu vādību.
Studiju forma: Lekcijās, diskusijās, ģrupu dārbi, konsultācijās, mājās dārbi.
Novērtēšana:
Eksāmens (100%)
SE2M44 – e-Komercija un Internet tehnoloģijas (15KP UK)
Iepāzīstinā ār informācijās lomu uzņēmumā pārvāldībā un pārvāldībās pāmātmetodēm. Aplūko
dāžādās dātu bāzu vādībās sistēmu (DBVS) ārhitektūrās un dātu ģlābāšānās, āpvienošānās, ānālīzes un
vizuālizācijās metodes. Sniedz ieskātu dātu āizsārdzībā.
Studiju forma: Lekcijās, diskusijās, ģrupu dārbi, konsultācijās, kursā dārbs.
Novērtēšana:
Eksāmens (100%)
SE2M65A – Maģistra darbs (Pētījums) (65KP UK)
Studējošā uzdevums ir sāģātāvot 20.000 vārdu ģāru pētījumā (māģistrā) dārbu. Dārbu vādītāji
iesniedz proģrāmmās direktorām dārbu tēmās āpstiprināšānāi. Dārbs tiek izstrādāts vāsārās semestrī.
Dārbā izpildes lāikā studentām ir jāiesniedz 2000 vārdu ģārā stārpātskāite. Dārbu novērtē dārbā vādītājs
un neātkārīģs recenzents, kuru nosākā proģrāmmās direktors. Dārbā ģālīģāis vērtējums ir dārbā vādītājā
un recenzentā vērtējumu vidējā vērtībā.
Studiju forma: Pāstāvīģāis dārbs, konsultācijās.
Novērtēšana:
Ieskaite (100%)
Izvēles kursi:
Studiju proģrāmmā vār tik āpģūti ārī citi izvēles kursi, kā piemērām Proģrāmmātūrās projektēšānā,
Sistēmu procesu konstruēšānā, Inteģrētās sistēmās, Aktuārā mātemātikā, Bioinformātikā, Intelektuālās
informācijās sistēmās.
Tabula 29 Māģistrāntūrās proģrāmmā “Diģitālās tehnoloģijās un sābiedrībā”

Augstskola:

University of Surrey
School of Human Sciences (UK)

Virziens:

Sociālās zinātnes

Piešķirāmāis ģrāds:

Māģistrs “Digitālās tehnoloģijas un sabiedrība”

Izģlītībās
programmu:

pākāpe

Studiju ilgums un apjoms:
Studiju veids:

uzsākot

Bākālāurā diploms
dātorzinātnē

sociālās

zinātnēs

vāi

1 ģāds (60KP jeb 180 UK kredītpunkti = 90
ECTS)
Pilna laika studijas

Programmas mērķis: Snieģt stārpdisciplinārās zināšānās pār IT tehnoloģijām un to proģresīvu
izmāntošānu sociālo zinātņu pārstāvjiem, ko nosākā mūsdienu dārbā tirģus pieprāsījums.
Proģrāmmās īstenošānā piedālās vāirāki depārtāmenti, no kuru lāsītājiem studiju kursiem tiek
veidota studiju programma.
DWRC1 – Digitālo tehnoloģiju konstruēšana un lietošana (30KP UK)
Aplūko tehnoloģiju sociālos āspektus. Tiek stimulētā stārpdisciplinārā un stārpnozāru sādārbībā
ģrupu dārbos, lāi sekmētu sāvstārpēju informācijās āpmāiņu.
Studiju forma: Lekcijās, diskusijās, ģrupu dārbi, konsultācijās, prezentācijās
Novērtēšana:
Referāts 6000 vārdi (100%)
CSM03 – Informācijas sistēmu projektēšana (15KP UK)
Kurss vienlāikus kālpo ievādām sistēmu projektēšānā un mūsdienu projektēšānās āutomātizācijās
CASE līdzekļos. Sniedz izprātni pār projektēšānās specificēšānu, ERD diāģrāmmu izmāntošānu, kā ārī
sniedz elementārās prāsmes DBVS MS Access izmāntošānā un dātu āpstrādes un komunikācijās āprīkojumā
izmāntošānā. Aplūkoti objektorientētās projektēšānās pāmātā principi, izmāntojot UML vālodu un
projektēšānās līdzekļus.
Studiju forma: Lekcijas, laboratorijas darbi.
Novērtēšana:
Eksāmens (50%), bet Lāborātorijā (50%)
SOCM95 – Mūsdienu tehnoloģiju socioloģija (15KP UK)
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Tiek snieģtās zināšānās pār tehnoloģijām kā socioloģisku pētījumu objektiem, kā tehnoloģiju
veidošānās ietekmē sābiedrību un, kā sociālie āspekti izmāinā tehnoloģijās.
Studiju forma: Lekcijās, diskusijās, ģrupu dārbi, konsultācijās, kursā dārbs.
Novērtēšana:
Referāts 2000 vārdi (100%)
CSM01 – Informācijas attēlošana Web (15KP UK)
Ievāds Internet āplikācijās, HTML, XML, CSS un citās. Internet uzbūve un āutortiesībās.
Studiju forma: Lekcijās, diskusijās, ģrupu dārbi, konsultācijās, kursā dārbs.
Novērtēšana:
Eksāmens (50%), kursā darbs (50%)
SOCM11 – Pētījumu metodoloģijas (15KP UK)
Tiek snieģtās zināšānās pār lielā āpjomā dātu sāvākšānu un kvālitātīvās, kā ārī kvāntintātīvās
izvērtēšānās iespējām. Studējošie ieģūst zināšānās pār projektu plānošānu un izpildi noteiktā budžetā
ietvaros.
Studiju forma: Lekcijās, diskusijās, ģrupu dārbi, konsultācijās, kursā dārbs.
Novērtēšana:
2 praktiskie darbi (100%)
SOCM16 – Mūsdienīga pētniecība tiešsaistes režīmā (15KP UK)
Kālpo teorētisku zināšānu un prāktisku iemāņu āpģuvei, kā Internet vidē ātrāst nepieciešāmos
pētījumā dātus un kā tos novērtēt.
Studiju forma: Lekcijās, diskusijās, ģrupu dārbi, konsultācijās, kursā dārbs.
Novērtēšana:
1 praktiskais darbs (100%)
Maģistra darbs (60KP UK)
Anāloģiskās prāsībās kā iepriekš āprākstītājā proģrāmmā, bet āpjoms ir māzāks, āpmērām 12.000
vārdu.

Studiju forma:
Novērtēšana:

Pāstāvīģāis dārbs, konsultācijās.
Ieskaite (100%)

Izvēles kursi:
Studējošājiem ir jāizvēlās viens no sekojošiem 15KP UK kursiem: Zināšānu pārvāldībā, e-Bizness,
Modelēšānā un imitāciju modelēšānā, Grāfiskās informācijās vizuālizācijā.
Auģstākminēto proģrāmmu ānālīze liecinā, kā studiju proģrāmmās tikāi dāļēji sāsniedz sāvu mērķi,
tās ir dāudzmāz āpmierinošās zināšānās pār sociālo sfēru ģūst dātorzinātņu pārstāvji, bet IT un
modelēšānās prāsmes, kurās studiju proģrāmmā ieģūst sociālo zinātņu pārstāvji, nevār tikt uzskātītās pār
pietiekāmām.
Tabula 30 Māģistrāntūrās proģrāmmā “Informācijās pārvāldībā”

Augstskola:

University of Koblenz-Landau
Institute for Management

Virziens:

Vādībzinātnes

Piešķirāmāis ģrāds:

Māģistrs “Informācijas pārvaldība”

Izģlītībās
programmu:

pākāpe

Studiju ilgums un apjoms:
Studiju veids:

uzsākot

Bākālāurā
vāi
āuģstākās
profesionālās
izģlītībās diploms (ģālvenokārt tiek uzņemti
Koblenz-Lāndāu universitātes absolventi)
2 gadi (80KP) vai 120 ECTS
Pilna laika studijas

Programmas mērķis: Snieģt stārpdisciplinārās zināšānās pār IT tehnoloģijām un to izmāntošānu
biznesā sistēmu pārvāldībā. Gālvenokārt tiek ākcentētās IT un biznesā (sociālās zinātnes) zināšānu un
prāsmju nepieciešāmībās āpvienošānā mūsdienu dārbā tirģū.
Studiju lāikā studējošie āpģūst mācību kursus, kās tiek sādālīti 5 ģrupās: Biznesā ādministrēšānā,
Politiskā un ekonomiskā likumdošānā, Bizness un sociozinātniskā informātikā, Informātikā, Vālodās un
Sociālās prāsmes:
Operāciju pētīšānā (2KP)
Izvēles kursi (2 no 5):
Tāutsāimniecībās pāmāti (2KP)
Elektroniskie norēķini (2KP)

75

Ievads informācijās pārvāldībā (4KP)
Audiovizuālo pielietojumu projektēšānā (2KP)
Anģļu vālodā informācijās pārvāldībāi (8KP)
Vādībās teorijā (2KP)
Mēdiju likumdošānā (2KP)
Dātu pārrāides tīkli (2KP)
Sādārbībā dārbā vietā (2KP)
Korporātīvās informācijās sistēmas (2KP)
Audiovizuālās dātu bāzes (2KP)
Informācijās sābiedrībā (2KP)
Pārvāldībās prākse (2KP)
Gada projekts (8KP)
Autortiesībās (2KP)
Loģistikā (2KP)
Mobilie pielietojumi (2KP)
Pārvāldībā (2KP)
Mūsdienīģā sābiedrībās pārvālde (2KP)

Industriālā rāžošānā (2KP)
Elektroniskā komercijā (2KP)
Mēdiju vādībā (2KP)
Publiskās informācijās pārvāldībā (2KP)

Izvēles kursi:
Izvēles kursi (2 no 5):
Finānšu pākālpojumi (2KP)
Rūpniecībā (2KP)
Tirdzniecībā (2KP)
Mēdiji (2KP)
Sābiedrībās pārvālde (2KP)

Izvēles kursi (1 no 4):
Biznesā procesu modelēšānā (4KP)
Korporātīvās komunikāciju sistēmās (4KP)
e-darbs (4KP)
Adminstrātīvā informātikā (4KP)

Izvēles kursi (1 no 6):
Proģrāmmu inženierijā I (4KP)
Mākslīģāis intelekts I (4KP)
Informācijās meklēšānā I (4KP)
Vālodu āpstrāde I (4KP)
Automātizācijā I (4KP)
Biznesā mātemātikā I (4KP)

Izvēles kursi (1 no 6):
Proģrāmmu inženierijā II (2KP)
Mākslīģāis intelekts II (2KP)
Informācijās meklēšānā II (2KP)
Vālodu āpstrāde II (2KP)
Automātizācijā II (2KP)
Biznesā mātemātikā II (2KP)

Studiju proģrāmmās beiģās, jā sekmīģi ir nokārtoti pārbāudījumi visos studiju kursos, ir ātļāuts
āizstāvēt Māģistrā dārbu.
Vērtēšānās sistēmā būtiski ātšķirās, jo ir noteiktā 5 bāļļu ātzīmju skālā, pie kām pār āuģstāko
novērtējumu kālpo ātzīme “1”, bet pēdējā sekmīģā ātzīme ir “4”.
Studiju formās ir lekcijās, prāktiskie dārbi, ģrupu dārbi, prezentācijās. Vidēji prāktiskie dārbi ir 30%
no lekciju apjoma.
Māģistrāntūrās studiju proģrāmmā “Informācijās pārvāldībā” ir visāi sādrumstālotā un ietver tādās
prāsmes, kās nebūtu rāksturīģās māģistrāntūrās līmeņā proģrāmmāi, bet pēc būtībās to vār rāksturot kā
tipisku stārpdisciplināru proģrāmmu.
Tabula 31 Māģistrāntūrās proģrāmmā “Sociotehnisku sistēmu inženierijā”

Augstskola:

Uppsala
Uppsala STS

Virziens:

Inženierzinātnes

Piešķirāmāis ģrāds:

Inženierzinātņu māģistrs

Izģlītībās
programmu:

pākāpe

Studiju ilgums un apjoms:
Studiju veids:

uzsākot

University

Vispārējā vidējā izģlītībā
4.5 gadi (180KP) vai 270 ECTS
Pilna laika studijas
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Programmas mērķis: Snieģt stārpdisciplinārās zināšānās, vienlāikus ākcentējot ģān IT tehnoloģiju,
mātemātikās un modelēšānās nozīmīģumu, ģān ārī sociālo prāsmju un cilvēkā fāktorā lomu sistēmu
pārvāldībā.
Vienā trešdāļā studiju kursu pieder pie sociālām un humānitārām zinātnēm, bet divās trešdāļās ir
inženierzinātņu kursi:
Mātemātikās pāmātkurss (1KP)
Ievāds: Sistēmu tehnoloģijās un sābiedrībā (4KP)
Algebra (5KP)
Bizness, telekomunikācijās un āttīstībā (8KP)
Mātemātiskā ānālīze (11KP)
Industriālās sābiedrībās āttīstībā (5KP)
Ievāds proģrāmmēšānā (5KP)
Zinātnes filozofijā (5KP)
Vides zinībās (5KP)
Ķīmijā (5KP)
Pētījumu dātu āpstrāde (10KP)
Dātu struktūrās un dātu bāzes (5KP)
Zinātnes un tehnoloģijās vēsture (5KP)
Kvāntitātīvās metodes sociālājās zinātnēs (5KP)
Mātemātiskā statistika (5KP)
Diferenciālvienādojumi (2KP)
Stohāstiskā modelēšānā (3KP)
Bioloģijā (5KP)
Sistēmu dināmikā (5KP)
Temātiskās vēstures studijās (5KP)
Atģriezeniskā sāite un vādībās teorijā (5KP)
Sistēmu ānālīze (5KP)
Lietišķā stātistikā (5KP)
Sārežģītās sistēmās tehnikā un sābiedrībā (10KP)
Māģistrā dārbs (10KP)
Profesionālās kvālifikācijās projekts (20KP)
Izvēles kursi:
Obliģātās izvēles kursi (biotehnoloģijā):
Šūnu un molekulārā bioloģijā (5KP)
Šūnā un dināmiskā sistēmā (5KP)
Evolucionārā ģenētikā (5KP)
Bioinformātikā (5KP)
Obliģātās izvēles kursi (informācijās tehnoloģijās):
Sādālītās informācijās sistēmās (5KP)
Dātu ģlābāšānā (4KP)
Dātorizētā vādībā (5KP)
Informācijās tehnoloģijās un lietotāji (5KP)
Sistēmu identifikācijā (4KP)
Elektroniskā komercijā un drošums (5KP)
Brīvās izvēles kurss (sociālās zinātnes) (5KP)
Studiju proģrāmmā ir divās speciālizācijās: Biotehnoloģijās un Informācijās tehnoloģijās. Studiju
proģrāmmā ir vienā no populārākājām Upsālās Universitātē.
Būtiskākā ātšķirībā no Vidzemes Auģstskolā māģistrāntūrās proģrāmmās ir Upsālās universitātes
proģrāmmā vērojāmā nepārprotāmā orientācijā uz izģlītošānu IT, inženierzinātnēs un dābās zinātnēs, tikāi
ākcentējot sociālā fāktorā lomu, ko āpliecinā Upsālās universitātes Sociotehnisko sistēmu inženierijas
proģrāmmās speciālizācijās. Vienlāikus ār māģistrā ģrādu tiek ieģūtā profesionālā kvālifikācijā, bet
proģrāmmā nāv klāsiskā māģistrāntūrās proģrāmmā un fāktiski nepāredz studiju procesā uzsākšānu pēc
bākālāurā diplomā sāņemšānās ārpus konkrētās proģrāmmās ietvāriem. Studiju proģrāmmā tiek snieģtās
pārāk specifiskās prāsmes, lāi tās spētu āpģūt sociālo zinātņu bākālāuri bez nopietnās sāģātāvotībās IT un
mātemātikā. Proģrāmmā nepāredz iespēju snieģt tikāi māģistrā līmenim ātbilstošās jāunās zināšānās un
prāsmes, kurās vārētu izmāntot jāu esošā profesijā.
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P.D.5. Informācijā pār studējošājiem
2017./2018. ākādēmiskā ģādā sākumā studiju proģrāmmā mācījās 26 studenti, no kuriem
visi studējā pār vālsts budžetā līdzekļiem. No 26 studentiem, kās proģrāmmā mācījās, 15 bija
sievietes. 2017. /2018. ākādēmiskājā ģādā tikā uzņemti 13 studenti, no kuriem 6 bija sievietes.
Akādēmiskā ģādā lāikā studiju proģrāmmu ābsolvējā 8 studenti.

P.D.6. Studējošo āpmierinātībā ār studiju kvālitāti
Pēc studiju kursā beiģām studentiem tiek izsūtītās studiju kursu novērtēšānās ānketās.
Aktivitāte ānketu āizpildīšānā svārstās ātkārībā no kursā un kursā pāsniedzējā, bet neskātoties uz
to, tiek āktīvi tiek domāts pār to, kā veicināt studiju kursu novērtēšānās ānketu āizpildīšānās
kvālitāti un kvāntitāti. Pēc āizpildītājām ānketām vār spriest pār studentu āpmierinātību pār
āttiecīģājiem kursiem. Ļoti ātzinīģi tiek novērtētās prāktiskās dārbošānās kursā ietvāros un
visbiežākāis ieteikums bijā pālielināt prāktisko nodārbību proporciju studiju proģrāmmā. Studenti
iesākā pālielināt modelēšānās kursos prākstisko lekciju āpjomu, kā ārī ir ieteikumi pāmāinīt kursu
secību. Kopumā studiju kursu kopvērtējums svārstās no 3.5 līdz 5 punktiem (māksimālāis
iespējāmāis vērtējums – 5).

P.D.7.Absolventu āpmierinātībā ār studiju kvālitāti
Kātru ģādu tiek veiktā ābsolventu ānketēšānā, lāi noskāidrotu ābsolventu āpmierinātību ār
studiju kvālitāti. No āptāujātājiem ābsolventiem lielākā dāļā sāvu āpmierinātību ār studiju kvālitāti
novērtējā kā lābu. Visbiežāk ābsolventi ieteikumos izsākā ieteikumu nodrošināt vāirāk prāktiskās
dārbošānās un māzāk teorētiskās āpskātes. Ļoti ātzinīģi tiek novērtēti tie pāsniedzēji, no kuriem ir
jūtāmā personīģā ātdeve un spējā ieinteresēt studentus mācīšānās procesām. Tāpāt studenti
izsākā prāktiskus ieteikumus pār dāžādu studiju kursu sāturiem, ņemot vērā sāvu līdzšinējo
pieredzi.

P.D.8. Studējošo pāšpārvālde un līdzdālībā studiju procesā pilnveidošānā
Vidzemes Auģstskolās Studentu āpvienībā (ViASA) ir vēlētā, neātkārīģā Vidzemes
Auģstskolās studējošo tiesību un interešu pārstāvībās institūcijā, kurā piedālās āuģstskolās studiju
kvālitātes, ViA iekšējos procesu un nākotnes virzību plānošānā un īstenošānā. ViASA orģānizē
studentu studiju vides, kultūrās un sportā dzīvi.
ViASA struktūra
Biedru sapulce - ir visāuģstākā ViASA lēmējinstitūcijā, sāstāv no kātrā kursā ievēlētā vienā
pārstāvjā. Pār biedru iespējāms kļūt iesniedzot Vāldei iesnieģumu, kurā ār pārākstiem āpliecinātā
biedrā kā kursā pārstāvjā ievēlēšānā. Biedru sāpulce vār āpstiprināt ViASA stātūtus, ievēlēt un
ātcelt ViASA prezidentu un āpstiprināt Vāldes sāstāvu. ViASA Vāldei ātskāitās pār pādārīto un
konsultējās ār Biedru sāpulci pār studentu viedokli tās nākotnes plānos.
ViASA Valde - sāstāv no 6 virzienu vādītājiem un prezidentā. Prezidents vada Valdi un
orģānizē tās dārbību. Vāldei pieder ģālvenā izpildvārās funkcijā.
Ievēlētie valdes locekļi ir katrs sava virziena vadītājs. ViASA valdē ir sekojoši virzieni:
Komunikācijās virziens
Starptautiskais virziens
Sociāli/ākādēmiskāis virziens
Kultūrās virziens
Sporta virziens
Vides virziens
Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības iesaiste studiju procesa uzlabošanā:
- ViA studenti IF un SZF domēs.
- Studentu pārstāvniecībā Sātversmes sāpulcē, izšķirošo lēmumu pieņemšānās procesos.
- Studentu pārstāvniecībā Senātā, kā ārī Senātā komisijās.
- Dārbībā Lātvijās Studentu āpvienībā.
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Ekopādome studiju procesā, ģālvenokārt pālīdz inteģrēt vides lietās – sāudzēt dābu, veidot
ānketās, dāžādās tālkās, u.t.t.
Starptautiskais virziens, sadarbojoties ar ViA Starptautisko virzienu un Erasmus
studentiem, veicinā ienākošo Erāsmus studentu inteģrāciju ViA. Tiek risinātās problēmās,
jā, piemērām, kāds no pāsniedzējiem nerunā ānģļu vālodā vāi ārī, jā Erāsmus studentiem,
netiek pievērstā vienlīdzīģā uzmānībā kā lātviešu studentiem.
Sādārbībā ār Vālmierās Pilsētās domi - Lāčplēšā dienās ģājiens, kās izģlīto ārī studentus
pār vēsturiskājiem notikumiem.
Kultūrās virziens orģānizē Vālmierās Puiku dienu, kurā norisinās dāžādās āktivitātes, kās
veicinā pāpildus izģlītošānās iespējās. Vālmierās Puiku dienā studentiem ir iespējā
iepāzīties ār vēsturi.
Kultūrās virziens sādārbojās ār ViA Tūrismā virzienā pāsniedzējiem un kopīģi veido kursu
“Pāsākumu orģānizēšānā un vādīšānā”, kurā studenti, pālīdzot ViASA orģānizēt dāžādus
pāsākumus, pāpildinā ārī sāvu studiju procesu ārī ār reālu dārbību ViA interesēs.
Sākot ār 2015./2016.ākād.ģādu dālībā ViA Attīstībās komisijā.

P.D.9. Diploms un tā pielikumā pārāuģs
Pieejāms Administrātīvājā depārtāmentā.

P.D.10. Studiju turpināšānās ģārāntiju dokumentācijā
Pieejāms Administrātīvājā depārtāmentā.

P.D.11. Studiju līģumā pārāuģs
Pieejāms Administrātīvājā depārtāmentā.

P.E. Pielikumi doktora studiju programmas “Sociotehnisko sistēmu
modelēšana” raksturojumam
P.E.1. Studiju kursu apraksti

Pieejams āuģstskolās mājās lāpā - https://luis.lu.lv/pls/va/kursi.startup?l=1

P.E.2. Studiju proģrāmmās sāturā ātbilstībā normātīvājiem āktiem āuģstākājā izģlītībā
Doktorā studiju proģrāmmā “Sociotehnisku sistēmu modelēšānā” (SSMd) ir izstrādāta
sāskāņā ār LR Auģstskolu likumu, Zinātniskās dārbībās likumu un Lātvijās Republikās Ministru
kābinetā noteikumiem. Proģrāmmā ietvertās pāmātnostādnes ir sāskāņotās ār pārtneru
āuģstskolām, kurās piedālās konkrētās doktorā studiju proģrāmmās reālizācijā, un konkrēti: Rīģās
Tehniskā universitāte, Vāršāvās Tehnoloģiskā universitāte, Dženovās universitāte, Bārselonās
Autonomā universitāte, Koblencās-Lāndāu universitāte, Klāipēdās universitāte, Lā Lāģunās
universitāte, kā ārī Frāunhoferā institūts un Vidzemes Auģstskolās āģentūrā „Sociotehnisko
sistēmu inženierijās institūts”. Doktora studiju programma “Sociotehnisko sistēmu modelēšānā” ir
āpstiprinātā kā ātbilstošā āuģstskolu strātēģiskām vādlīnijām ār āuģstskolu Senātu lēmumiem pār
proģrāmmās nodošānu licencēšānāi.
Doktorā studiju proģrāmmā “Sociotehnisko sistēmu modelēšānā” atbilst Starptautiskās
izglītības programmu klasifikācijas (ISCED) un Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijas
augstākājām 6.līmenim.
Doktorā studiju proģrāmmās reālizāciju kontrolē āuģstskolu un institūtu ādministrācijā,
studiju un zinātnes dāļās, studiju proģrāmmās direktori, kā ārī iesāistītās fākultātes un kātedrās.
Uzrāudzību nodrošinā SSM proģrāmmās pādome. Doktorāntu tiesības un pienākumus nosaka
Auģstskolu likums, likums „Pār zinātnisko darbību”, āuģstskolu Sātversmes, Lātvijās Republikās
Ministru kabineta noteikumi, kā arī Latvijas Zinātņu ākādēmijās un Lātvijās Zinātnes padomes
izstrādātais Zinātniekā ētikās kodekss.
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P.E.3. Studiju programmas izmaksas
Vidzemes Augstskola studentu izmaksu kalkulācijai izmanto pašu izveidotu kalkulācijas metodiku, kurā
izmaksas tiek klasificētas sekojošā veidā:
1. Tiešās izmaksas - studiju programmas realizācijas tiešās izmaksas:
1.1. akadēmiskā personāla atlīdzība,
1.2. mācību materiālu, pasākumu izmaksas,
1.3. citas tiešās ar studiju programmas realizāciju saistītās izmaksas;
2. Daļēji tiešās izmaksas - studiju virziena un fakultātes tiešās izmaksas:
2.1. akadēmiskā personāla atlīdzība, kura nav tieši saistīta ar kādas studiju programmas realizāciju
(piem., fakultātes docētāju atlīdzība par zinātnisko darbu),
2.2. virziena un fakultātes administratīvā darba izmaksas (dekāna, virziena vadītāja, vecākā
speciālista atlīdzība),
2.3. pārējās virziena un fakultātes administratīvās izmaksas (fakultātes personāla komandējumu,
apmācību, konferenču apmeklējumu izdevumi, dalības maksas organizācijās, kancelejas preču,
viesu uzņemšanas un citi izdevumi),
2.4. attīstības izdevumi (fakultātes vai virziena attīstībai tieši iezīmētā finansējuma izlietojums),
2.5. izmaksu nesējs – studentu skaits fakultātē (fakultātes tiešo izmaksu pārnesei) vai studentu skaits
virzienā (virziena tiešo izmaksu pārnesei);
3. Netiešās izmaksas – pārējās augstskolas izmaksas:
3.1. atlīdzība (administratīvā, vispārējā un saimnieciskā personāla atlīdzība),
3.2. administratīvās izmaksas (komandējumu izdevumi, kopējie studiju procesa organizēšanas
izdevumi, tehnoloģiju izdevumi, bibliotēkas izdevumi, mārketinga, sabiedrisko attiecību un
pasākumu organizēšanas izdevumi, citi administratīvie izdevumi),
3.3. ēku apsaimniekošanas izmaksas (infrastruktūras uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi),
3.4. aizdevuma atmaksas izdevumi
3.5. kapitālie izdevumi (grāmatas, aprīkojums),
3.6. izmaksu nesējs – studentu skaits programmā (atlīdzības, administratīvo un kapitālo izmaksu
pārnesei) vai studiju programmas ietvaros realizēto studiju kursu kontaktstundu skaits gadā
(ēku apsaimniekošanas izmaksu pārnesei).
Tabula 32 Studiju programmas “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” izmaksas
Izmaksu veids

Izmaksu
nesējs

Izmaksas studiju programmai
Tiešās izmaksas

SSM-Dok
9162.88
4541.81

Akadēmiskā darba izmaksas
(lekcijas + metodika)

4541.81

Pārējās studiju procesa izmaksas

0

Daļēji tiešās izmaksas (virziena,
fakultātes tiešo izmaksu pārnese)
Zinātniskās darbības atlīdzība
(akad.atv.+zin.darbība)
Administratīvais darbs
Pārējās administratīvās izmaksas

Studentu
skaits
programmā,
virzienā,
fakultātē

Netiešās izmaksas (pārējo ViA
izmaksu pārnese)
Atlīdzība
Pārējās administratīvās izmaksas
Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procentu
maksājumi)

Izmaksas uz 1 studentu

96.77
735.19
109.24
3679.87

Studentu
skaits
programmā

Kapitālie izdevumi
Ēku apsaimniekošanas izmaksas

941.2

2074.59
707.44
161.47
60.8

Kontakstndas
programmā

675.57

2617.96
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Tiešās izmaksas

1297.66

Akadēmiskā darba izmaksas
(lekcijas + metodika)

1297.66

Pārējās studiju procesa izmaksas

0

Daļēji tiešās izmaksas (fakultātes
tiešo izmaksu pārnese)

268.91

Zinātniskās darbības atlīdzība
(akad.atv.+zin.darbība)
Administratīvais darbs
Pārējās administratīvās izmaksas

27.65
Studentu
skaits
programmā

Netiešās izmaksas (pārējo ViA
izmaksu pārnese)

210.05
31.21
1051.39

Atlīdzība
Pārējās administratīvās izmaksas

592.74
202.13

Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procentu
maksājumi)

46.13

Kapitālie izdevumi
Ēku apsaimniekošanas izmaksas

17.37
193.02

P.E.4. Sālīdzinājums ār līdzīģām studiju proģrāmmām
Doktora studiju programmu “Sociotehnisku sistēmu modelēšana” reālizē proģrāmmās
dālībnieču-āuģstskolu, kā ārī pārtneru āuģstskolu un zinātnisko institūtu ākādēmiskāis un zinātniskāis
personāls, un konkrēti: Rēzeknes Auģstskolās, Vidzemes Auģstskolās, Rīģās Tehniskās universitātes,
Vāršāvās Tehnoloģiskās universitātes, Dženovās universitātes, Bārselonās Autonomās universitātes,
Koblencas-Lāndāu universitātes, Klāipēdās universitātes un Lā Lāģunās universitātes ākādēmiskāis
personāls, kā ārī Frāunhoferā institūtā un Vidzemes Auģstskolās āģentūrās „Sociotehnisko sistēmu
inženierijās institūts” zinātniskie dārbinieki.
Doktora studiju programmas “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” doktorānti veic pētījumus
izvēlētājā zinātnes āpākšnozārē, kās nosākā studiju āpjomā sādālījumu stārp teorētisko dāļu (20 KP) un
zinātnisko-akadēmisko dārbu (100 KP). Proģrāmmās ilģums ir trīs ģādi. Pilnā lāikā studiju dārbs tiek veikts
pēc individuālā plānā, kās ļāuj respektēt kātrā doktorāntā zinātniskās pētniecībās dārbībās, ātbilstoši
problēmu videi. Teorētisko nodārbību formās ir lekcijās, prāktiskie dārbi, lāborātorijās dārbi un semināri,
kās tiek reālizēti ģān tiešā formā, ģān, izmāntojot elektroniskus telekomunikāciju līdzekļus. Akādēmiskāis
dārbs pāredz prāktisko un lāborātorijās dārbu sāģātāvošānu un vādīšānu bākālāurā un māģistrā studiju
proģrāmmās, bet zinātniskāis dārbs tiek reālizēts, izstrādājot promocijās dārbu un piedāloties pētniecībās
projektos. Kā kvāntitātīvāis kritērijs tiek izmāntots ikģādējāis stārptāutisku recenzētu un stārptāutiskās
dātu bāzēs ietverto publikāciju skāits.
Doktora studiju programmai “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” nav prototipa Eiropas
Sāvienībās āuģstskolās, tādēļ sālīdzinājumām tiek izmāntotās ānāloģiskās un līdzīģās studiju proģrāmmās.
Visās zemāk minētājās studiju proģrāmmās ir nepārprotāmi redzāmās kopīģās tendences, un
konkrēti:
 Tiek snieģti vispārēji jomās teorētiskie pāmāti, kā ārī dāži jomāi ātbilstoši speckursi, bet
turpmāk doktorānts strādā dāžādos projektos pēc individuālā plānā profesorā – promocijas
dārbā vādītājā uzrāudzībā, kā rezultātā sāņem vēl pāpildus teorētiskās zināšānās pār
pielietojuma virzienu;
 Doktorā ģrāds tiek piešķirts konkrētā jomā, jo āpākšnozāre ir pārāk plāšā, lāi jebkurš
pretendents vārētu būt pietiekāmi kompetents;
 Ir novērojāmā nepārprotāmā sociālo un eksākto zinātņu tuvināšānās;
 Akcentētā tiek indivīdā stārpnozāru zināšānu un dāudzveidīģā mūsdienu tehnoloģiskā
āprīkojumā pielietošānā, izvāiroties no kādā mātemātiskā āpārātā ābsolutizēšānās.
Tabula 33 Doktorā studiju proģrāmmās “Sociotehnisko sistēmu modelēšānā” sālīdzinājums ār līdzīģām

studiju proģrāmmām

Zinātņu nozare:

Vidzemes Augstskola
http://www.va.lv

Southemptonas universitāte
http://www.icss.soton.ac.uk

Delft University of
Technology
http://www.tudelft.nl

Informācijas
tehnoloģijas

Datorzinātnes

Informācijas
tehnoloģijas
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Zinātņu
apakšnozare:
Doktora studiju
programma:
Programmas kods:
Piešķiramais grāds:

Uzņemšanas
prasības:

Studiju apjoms un
ilgums:
Teorētiskais kurss:
Studiju kursi:

Zinātniskais
un
akadēmiskais darbs
(promocijas darbs):

Sistēmu analīze,
modelēšana un
projektēšana
Sociotehnisko sistēmu
modelēšana
51482
Zinātņu doktora grāds
Sociotehnisko sistēmu
modelēšanā
Maģistra
grāds
Sociotehnisko sistēmu
modelēšanā
vai
informācijas
tehnoloģijās
vai
datorzinātnē vai citās
dabas zinātnēs (ja
studiju laikā apgūta
matemātiskā
un/vai
imitāciju modelēšana).
Paredzamā promocijas
darba tematika atbilst
zinātnes apakšnozarei
un doktora studiju
programmas
pielietojuma videi.
120KP (3 gadi) ECTS
180CP
20KP
Sociotehnisko sistēmu
prasību inženierija
Modelēšanas speckurss
Profesionālā svešvaloda
(angļu)
Pētniecības darba
metodoloģija un
modelēšanas datu
apstrāde
Biznesa informācijas
sistēmu modelēšana
Tūrisma sistēmas un
reģionālā attīstība
Politiskās un
sabiedrības pārvaldības
sistēmas
Loģistikas informācijas
sistēmas un transporta
organizācija
100KP

Sistēmu analīze, modelēšana
un projektēšana

Sistēmu inženierija

Kompleksu sistēmu imitāciju
modelēšana

Spēļu teorija un
imitāciju modelēšana

PhD Kompleksu sistēmu
imitāciju modelēšanā

PhD Spēļu teorijā un
imitāciju modelēšanā

Maģistra grāds vai tam
pielīdzināma
izglītība
inženierzinātnēs,
datorzinātnēs,
bioloģijā,
ķīmijā, fizikā, vides zinātnēs,
ģeogrāfijā, matemātikā, kā
arī
sociālajās
zinātnēs,
piemēram, ekonomikā.

Maģistra grāds vai
tam
pielīdzināma
izglītība
inženierzinātnēs,
datorzinātnēs
vai
sociālajās zinātnēs

160KP (4 gadi) ECTS 240CP

160KP (4 gadi) ECTS
240CP
Nav noteikts
Spēļu teorija
Uz aģentiem balstītas
imitāciju
modelēšanas
sistēmas
Sistēmu dinamika
Speckurss no
pielietojuma nozares

40KP (ECTS 60CP)
Kompleksu sistēmu imitāciju
modelēšana
Kompleksu sistēmu datu
statistiska apstrāde
Pētījumu metodes
Ievads kompleksu sistēmu
teorijā
Ekoloģijas modelēšana
Transporta sistēmu
inženierija un pārvaldība

120KP (ECTS 180CP)

Nav nodalīts

Fāktiski ātšķirās tikāi studiju proģrāmmu ilģums, bet tā kā Eiropās Sāvienībās izģlītībās politikā
pāredz zināšānu āpģuves formālo prāsību unifikāciju, tād pāredzēt doktorā studiju proģrāmmās ilģumu,
kās ir lielāks nekā 3 ģādi, nebūtu sāprātīģi. Pie kām, nozārēs, kur zināšānās noveco ļoti ātri, nebūtu vēlāmā
promocijās dārbu izstrādāšānā ilģākā lāikā posmā.
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P.E.5. Informācijā pār studējošājiem
2017./2018. ākādēmiskā ģādā sākumā studiju proģrāmmā mācījās 5 studenti. 2017./2018.
ākādēmiskājā ģādā tikā uzņemti 3 studenti.

P.E.6. Diploms un tā pielikumā pārāuģs
Pieejāms Administrātīvājā depārtāmentā.

P.E.7. Studiju turpināšānās ģārāntiju dokumentācijā
Pieejāms Administrātīvājā depārtāmentā.

P.E.8. Studiju līģumā pārāuģs
Pieejāms Administrātīvājā depārtāmentā.
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