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I. Studiju virziena „Inform ācijas tehnoloģija, datortehnika, 
elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” 
raksturojums 

PAPILDINĀJUMS PAR 2014./2015. STUDIJU GADU 

2.Studiju virziena attīstības plāns 

Studiju virziena attīstības plāns fiksēts DIF pilnveides plānā 2014./2015. studiju 
gadam,  Dabas un inženierzinātņu fakultātes attīstības stratēģija (2014–
2015)(apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2013.gada 16.decembrī, protokols Nr.6, 
lēmums Nr.2013/70) un studiju programmu attīstības plānos.  
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1.tabula 

Studiju virziena „Inform ācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”  
attīstības plāns 2013.-2018. gadam 

Darbības 
priorit ārie 

virziens 

Uzdevumi 
 

Atbild īgais par 
izpildi 

Izpildes 
termiņš Sagaidāmais rezultāts 

1. Kvalific ēta akadēmiskā personāla izaugsmes nodrošināšana  
Mērķis:  
Stabilizēt un līdzsvarot akadēmiskā personāla kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, iespēju robežās atbalstot zinātniskās darbības veikšanu (t.sk. 
rezultatīvas studijas doktorantūrā), kvalifikācijas celšanu, profesionāļu piesaisti un attīstot  iekšējās  korporatīvās attiecības. 

 1. Izvērtēt pamatdarbā strādājošo  un pieaicināto docētāju 
noslodzi, izstrādāt rīcības programmu pamatdarbā 
strādājošo docētāju nodarbinātības veicināšanai. 

Dekāns 

 

 

 

Katru gadu  

Rīcības programma pamatdarbā 
strādājošo docētāju nodarbinātības 
veicināšanai. 
Pamatdarbā strādājošo docētāju 
skaits palielinājies par 3-5. 
 
Izpilde:  
2014./2015. st.g. noslēgts 
sadarbības līgums ar Liepājas 
domei par finansējuma piešķiršanu 
viespasniedzēju piesaistei.  

2. Nodrošināt ārzemju vieslektoru līdzdalību katrā studija 
programmā reizi gadā vismaz 2 KRP apjomā. 

 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoru 

 

Katru gadu 

Vieslektoru līdzdalība katrā studiju 
programmā reizi gadā vismaz 2 
KRP apjomā. 
 
Izpilde:  
• 2014./2015. st.g. noslēgts 

sadarbības līgums ar Liepājas 
domei par finansējuma 
piešķiršanu viespasniedzēju 
piesaistei.  
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• Piesaistīti vieslektori no 
Sakarijas Universitāte (Turcija), 
Šveices Mākslas un Zinātnes 
Akadēmijas (Šveice), Sakarijas 
Universitāte (Turcija), 
SCANTECH Baltic (Zviedrija), 
AS Exigen Services Latvia, 
Visbādenes Augstskola (Vācija), 
Anadolu Universitāte (Turcija), 
Ročesteras tehnoloģiju institūts 
(ASV) 

 3. Veicināt docētāju mobilitātes palielināšanos Programmu 
direktori; 

mācībspēku grupu 
vadītāji  

Pastāvīgi Katrā studiju virzienā 1-2 docētāji ir 
piedalījušies mobilitātes programmā 
(piemēram, ERASMUS+) 
 
Izpilde:  
2014./2015. st.g - Leirija 
Politehniskais institūts (Portugāle), 
Sakarijas Universitāte (Turcija) 

2. Zinātniskā potenciāla stabilizēšana un palielināšana 
Mērķis: 

Panākt akadēmiskā personāla kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju sasniegšanu no pamatdarbā ievēlēto docētāju skaita, vienlaikus saglabājot pašreizējo 
zinātnisko potenciālu un nodrošinot akadēmisko pēctecību. 

 1. Katrā studiju programmā pēc izstrādāta plāna panākt 
mērķtiecīgu akadēmiskā personāla tuvinājumu izvirzītajam 
virsuzdevumam, prioritāri integrējot studiju programmās 
LiepU ievēlētos docētājus. 

Dekāns 

 

Līdz 
2018.gadam 

 

Pamatdarbā strādājošo docētāju 
skaits ar doktora grādu palielinājies 
par 3-4. 
 
Izpilde: 
2014./2015. st.gadā ievēlēta 
Dr.mat. Dace Kūma  

2. Atbalsta sistēmas pilnveidei izmantot projektu īstenošanas 
pieredzi un atbilstošu finanšu piesaistes praksi. 

Dekāns 
Institūtu direktors 

Līdz 
2018.gadam 

Ir realizēti 2-3 ESF/ERAF u.c. 
projekti 
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 Izpilde:  
• 2014./2015.st.g. ES 

struktūrfondu projektu 
pieteikumu konkursi nav 
izsludināti, tāpēc jauni projekti 
nav uzsākti 

• Sadarbībā ar LiepU ZIP un 
Liepājas Izglītības pārvaldi 
īstenoti divi projekti (līgumi 
noslēgti 22.05.2015. 
Īstenošanas termiņš 
22.05.2015.- 30.11.2015.): 
1. Dabas vēstniecība Liepājā  
2. Robotikas un 
programmēšanas metodisko 
materiālu pilnveide  

• 2015.gadā sagatavots un 
iesākta pedagogu 
tālākizglītības B programma 
datorikā, ko finansē IZM 

3. Stiprināt akadēmiskās sadarbības praksi ar Latvijas un 
ārvalstu akadēmiskās pētniecības institūcijām. 

Dekāns 
Institūtu direktors 

Līdz 
2018.gadam 

Sadarbības tīkls papildināts ar 
diviem Latvijas un diviem ārvalstu 
pētniecības institūtiem 
datorzinātnes, informācijas 
tehnoloģiju, inženierzinātņu un 
atjaunojamo energoresursu jomā. 
 
Izpilde:  
2014./2015. st.g. noslēgtie 
sadarbības līgumi: 
• Liepājas Universitātes un 

Liepājas Jūrniecības koledžas 
sadarbības līgums, noslēgts 
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2014.gada 11.novembrī 
• Sadarbības līgums starp 

Accenture Oy un Liepājas 
Universitāti, noslēgts 
2015.gada jūlij ā. 

• Tiek gatavots līgums ar 
Zviedrijas innovatīvās 
elektronikas uzņēmumu 
„Kvaeser”. 

• Tiek gatavots līgums ar 
Sakarijas Tehnisko inovāciju 
centru, Gdaņskas Jūras izpētes 
centru. 

4. Iniciēt starptautiski recenzēta zinātniskā žurnāla izdošanu, 
kas pavērtu plašākas publicēšanās iespējas. 

Dekāns 
Institūtu direktors 

Līdz 
2018.gadam 

Izveidots žurnāls matemātiskās 
modelēšanas un augstas 
veiktspējas skaitļošanas jomā 
 
Izpilde:  
2014./2015. st.g. ir izveidota 
programmatūra zinātniskā žurnāla 
virtuālajam izdevumam. 

 5. Zinātnisko konferenču organizēšana Dekāns 
Institūtu direktors 

Katru gadu Starpfakultāšu starptautiska 
konference „Sabiedrība un 
kultūra”. 
Fakultātes starptautiska konference 
„Augstas veiktspējas skaitļošana 
un matemātiskā modelēšana”. 
Studentu zinātniski pētniecisko 
darbu konference. 
 
Izpilde:  
1. LiepU Studentu zinātniski 
pētniecisko darbu konference 
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2. 18. starptautiskā zinātniskā 
konference “Sabiedrība un kultūra” 

3. Studiju programmu kvalit ātes nodrošināšana un jaunu studiju programmu veidošana 
Mērķis:  
Kvalitatīvi  nostiprināt un attīstīt akadēmiskās studijas, vienlaikus radot plašākas profesionālo studiju programmu apguves iespējas, un uzlabot studiju 
programmu konkurētspēju, piedāvājot jaunus studiju kursus un veidojot starpdisciplinārus studiju moduļus. 
 1. Nostiprināt un attīstīt esošās akadēmiskās un profesionālās 

studiju programmas dabas un inženierzinātņu jomās. 
Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem 

Pastāvīgi Pilnveidotas studiju programmas 
atbilstoši augstākās izglītības 
kvalitātes vērtēšanas kritērijiem 
 
Izpilde:  
2014./2015. st.gadā veiktas satura 
izmaiņas st.programmā 
„Mehatronika” 

2. Izstrādāt jaunas studiju programmas dabas un 
inženierzinātņu jomā. 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem 

2016.gads Maģistra studiju programmas 
mehatronikā 
Izpilde:  
2014./2015. st.gadā darba grupa 
turpināja darbu pie darba tirgum 
atbilstoša satura izstrādes un 
sadarbības partneru piesaistes 

2018.gads Doktora studiju programma 
datorzinātnēs 
Izpilde:  
2014./2015. st.gadā analizētas 
doktorantūras attīstības tendences 
valstī 2014.-2020.gadā un apzināti 
iespējamie partneri programmas 
veidošanā 
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3. Izveidot informācijas tehnoloģiju studiju kursu moduļus 
iekļaušanai sociālo zinātņu studiju programmās. 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem 

Līdz 
2018.gadam 

Ir izveidoti informācijas 
tehnoloģiju studiju kursu moduļi 
un iekļauti sociālo zinātņu studiju 
programmās. 
 
Izpilde:  
2014./2015. st.g nav veikts 

4. Izveidot vienotus vispārizglītojošus studiju kursu moduļus 
profesionālajām studiju programmām, iekļaujot sociālo 
zinātņu un informācijas tehnoloģiju kursus. 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem 

Līdz 
2018.gadam 

Ir izveidoti vispārizglītojoši studiju 
kursu moduļi un iekļauti 
profesionālajās studiju 
programmās. 
 
Izpilde:  
2014./2015. st.g nav veikts 

5. Veikt pasākumus ārvalstu studentu piesaistei. Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem un 
Ārējo sakaru daļu 

Līdz 
2017.gadam 

Ārvalstu studentu skaits bakalaura 
studiju programmās ir sasniedzis 
60 studentus, maģistra studiju 
programmās – 30  
 
Izpilde:  
2014./2015. st.gadā studijas uzsāka  
2 jauni studenti bakalaura studiju 
programmā „Informācijas 
tehnoloģija” 

6. Pilnveidot studiju procesa materiāli tehnisko 
nodrošinājumu. 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoru 

Līdz 
2016.gadam 

 

 

Pilnveidotas fizikas un 
prototipēšanas laboratorijas.  
 
Izpilde:  
2014./2015. st.gadā Fizikas  
laboratorija papildināta ar 
robotikas komplektiem 
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Visu 
periodu 

Regulāri atjaunota datortehnika 
 
Izpilde:  
2014./2015. st.gāda datortehnikas 
uzturēšana veikta atbilstoši 
universitātes finanšu iespējām 

4. Fakultātes sabiedrisko attiecību un mārketinga mērķtiecīga īstenošana 
Mērķis:  

Pozicionēt DIF studiju programmas kā konkurētspējīgas Latvijas un ārvalstu līmenī pēc izglītības kvalitātes, informējot sabiedrību par apgūstamo 
studiju programmu iespējām un priekšrocībām un veidojot  piederības sajūtu un lojalitāti LiepU studentos, absolventos un darbiniekos. 

 Iesaistīt studentus, absolventus un darbiniekus sabiedrisko 
attiecību un mārketinga aktivitātēs – iesaistīt studentus 
dažādos pilsētas, novada vai valsts līmeņa pasākumos un 
konkursos, kuros iespējams reklamēt izvēlēto studiju 
virziena programmas; dažādot reflektantu piesaistes 
pasākumus, aptverot ne tikai Kurzemi, bet arī citus 
novadus; veidot dialogu un partnerību ar sociālajiem 
partneriem. 

Dekāns sadarbībā 
ar studiju 
programmas 
direktoriem 

 Uzturēti kontakti ar absolventiem 
un iesaistīti mārketinga aktivitātēs. 
Izveidota regulāra sadarbība ar 
darba devējiem iesaistot tos studiju 
programmu pilnveidē 
 
Izpilde:  
2014./2015. st.g. ir izpildīts 
• Studiju programmu reklamēšana: 
• Olimpiādes: 
− Matemātikas un fizikas 
− Datorzinātņu olimpiāde 
− Robotikas sacensības  
− Dabaszinību sacensības 

• Radošuma dienas skolēniem 
• LiepU Radošuma nedēļa 
• Zinātnieku nakts (septembris) 
• Skolēnu zinātniskie lasījumi  

(2 sekcijas) 
• E-prasmju nedēļa (marts) 
• IKT karjeras dienas (marts) 
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• Nodarbības 
− Robotikas pulciņi 
− Pētniecisko nodarbību cikls 

dabaszinībās 
• Kalendārs “ Ko vien vari, galvā 

dari!” 
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8.Sadarbības iespējas Latvij ā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 

Piesaistīti vieslektori no Sakarijas Universitāte (Turcija),  Šveices Mākslas un Zinātnes Akadēmijas 
(Šveice), SCANTECH Baltic (Zviedrija), Visbādenes Augstskola (Vācija), Anadolu Universitāte 
(Turcija), Ročesteras tehnoloģiju institūts (ASV) , AS Exigen Services Latvia, Accenture. 

LiepU docētāju mobilitāte: Leirija Politehniskais institūts (Portugāle). 

Noslēgti sadarbības līgumi:  

− Liepājas Universitātes un Liepājas Jūrniecības koledžas sadarbības līgums, noslēgts 2014.gada 
11.novembrī, 

− Sadarbības līgums starp Accenture Oy un Liepājas Universitāti, noslēgts 2015.gada jūlij ā. 
 

Noslēgti prakses sadarbības līgumi ar: 

− Mg.softech GmbH, Darmštate (Vācija)  
− OPTIMAK INC. Sakarija (Turcija)  
− ORAES AUTOMOTIVE, Sakarija (Turcija)  

 

12.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, 
studentu iesaistīšana pētniecībā 

Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskats par 2014. un 2015. gadu pieejami LiepU 
mājas lapā www.liepu.lv, sadaļā “Pētniecība un inovācijas”, apakšsadaļā “Pētniecības pārskati”. 
 

Akadēmiskā personāla un studentu zinātniskās darbības pārskats par  2014./2015. studiju gadu 
pieejami DIF pašnovērtējuma ziņojumā par 2014./2015. studiju gadu 
(http://kvs.liepu.lv/d.php?f=857396942dac1e8d5615668f8f78df0a3effa7a1).  

 
13.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskais personāla galvenās zinātniskās 
publik ācijas 

Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības pārskats par 2014. un 2015. gadu pieejami LiepU 
mājas lapā www.liepu.lv, sadaļā “Pētniecība un inovācijas”, apakšsadaļā “Pētniecības pārskati”. 
 

16.Informācija par ārējiem sakariem 

ERASMUS + programma DIF 2014./2015.studiju gadā 
 
Mācībspēku mobilitāte  

Nr.p.k. Mācībspēku 
v., uzvārds 

Institūti Periods 

1.  Anita Jansone  
 

Leirija Politehniskais institūts 
(Portugāle) 

04.05.2015. - 
08.05.2015. 

 
Studijas  

Nr.p.k. Studenta v., 
uzv., kurss 

Studiju programma Universitāte/institūts Periods 

1.  Bakhtiyor “Informācijas tehnoloģijas” Rietumbohēmijas 22.09.2014.- 
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Karshiev 
(2.kurss) 

 (angļu)  
 

universitāte (Čehijas 
Republika) 

07.02.2015. 
07.02.2015 -
03.07.2015. 

2.  Lāsma Miška 
(2.kurss) 

“Informācijas tehnoloģijas”  Leiria Politehniskais 
Institūts (Portugāle) 

23.02.2015. – 
21.07.2015. 

3.  Mārtiņš 
Vesperis 
(2.kurss) 

“Informācijas tehnoloģijas”  
 

Leiria Politehniskais 
Institūts (Portugāle) 

23.02.2015. – 
21.07.2015. 

 

Prakse 

Nr.p.k. Studenta v., 
uzvārds 

Studiju programma Uzņēmums Periods 

1. Emīls Bemberis “Informācijas 
tehnoloģijas” (3.kurss) 
 

Mg.softech GmbH, 
Darmštate (Vācija) 

13.04.2015-
13.07.2015 2. Jānis Pavlovs 

3. Emīls Pūķis 
4. Jānis Ģēģeris  “Mehatronika” 

 (2.kurss)  
ORAES 
AUTOMOTIVE, 
Sakarija (Turcija) 

13.04.2015-
19.06.2015 5. Kārlis Krauklis 

6. Ulvis Untulis 
7. Guntars Vizulis 
8. Kristaps Hūns,  “Mehatronika” 

 (2.kurss) 
OPTIMAK INC. Sakarija 
(Turcija) 

13.04.2015-
19.06.2015 9. Edgars Vespers 

10. Prabhat Kumar         
 

IT (maģistrs) 2.kurss  TM Travel SIA 
(Slovēnija) 

17.10.14.-
16.12.14. 

 

Ārvalstu apmaiņas studenti  

Nr.p.k. Studenta v., uzv., 
kurss 

Studiju programma Uuniversitāte Periods 

1.  Heera Hwang  „Informācijas 
tehnoloģija”  

Songsilas Universitāte 
(Koreja) 

01.09.2014.-
01.02.2015. 

2.  Joungbin Kwon  „Informācijas 
tehnoloģijas” 

Kyungpook Nacionālā 
Universitātes (Koreja)  

 

Pavasara semestrī DIF nebija neviena Erasmus+ apmaiņas studenta  
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II.  Studiju programmu raksturojumi 
 

A. Studiju programmas „Datorzin ātnes” raksturojums 
 
PAPILDINĀJUMS PAR 2014./2015. STUDIJU GADU 

5. Studiju programmas organizācija 

Izmaiņas: 

Studiju 

prog-

ramma 

Se

m. 

Plānotais  Izmaiņas (to iemesls) 

Studiju kursa 

nosaukums 

K

R

P  

Pār

b. Mācībspēks 
 

1.Bdat 

2. 
Algoritmi un datu 

struktūras 
2 I 

Janeks Kreitāls, 

Mg.sc.comp. 

Dzintars Tomsons, Mg.sc.comp. 
(sakarā ar J.Kreitāla vēlmi 

mazināt darba slodzi LiepU) 

2. 
Matemātiskā 

analīze I 
4 E 

Patriks Morevs, 

Mg.math. 

Dace Kūma, Dr.math. 
(sakarā ar nepieciešamību 

līdzsvarot P.Moreva darba slodzi) 

2.Bdat 

3. 
Objektorientētā 

programmēšana 
2 I 

Janeks Kreitāls, 

Mg.sc.comp. 

Dzintars Tomsons, Mg.sc.comp. 
(sakarā ar J.Kreitāla vēlmi 

mazināt darba slodzi LiepU) 

3. 
Matemātiskā 

analīze II 
4 E 

Patriks Morevs, 

Mg.math. 

Dace Kūma, Dr.math.  
(sakarā ar nepieciešamību 

līdzsvarot P.Moreva darba slodzi) 

3. 
Datu bāzu 

tehnoloģijas I 
4 E 

Anita Jansone, 

Dr.sc.comp.,  

Uģis Volkovs, 

Mg.sc.ing. 

Anita Jansone, Dr.sc.comp. (2),  
Aigars Alnis, Mg.sc.ing. (2) 
(sakarā ar U.Volkova vēlmi 

mazināt darba slodzi LiepU) 

3. 
Multimediju 

sistēmas 
2 E 

Liāna Suhānova, 

Mg.sc.educ. 

Agate Ambulte, Bak.sc.comp. 
(sakarā ar L.Suhanovas bērna 

kopšana atvaļinājumu) 

4. 
Datu bāzu 

tehnoloģijas II 
2 I 

Anita Jansone, 

Dr.sc.comp. 

Anita Jansone, Dr.sc.comp. (1,5), 
Ingus Terbets, Bak.sc.comp. (0,5) 
(jaunu mācībspēku, IT nozares 

profesionāļu iesaiste LiepU 

akadēmiskajā vidē) 

3. 
Multimēdiju 

sistēmas 
2 E 

Liāna Suhānova, 

Mg.sc.educ. 

Agate Ambulte, Bak.sc.comp. 
(sakarā ar L.Suhanovas bērna 

kopšana atvaļinājumu) 

3.Bdat;  
3.BdatE

N 
5. 

Interneta 

tehnoloģijas 
4 E 

Dzintars Tomsons, 

Mg.sc.comp.,  

Laimons Virsis, 

Mg.sc.educ. 

Aigars Alnis, Mg.sc.ing.,  
Laimons Virsis, Mg.sc.educ. 

(jaunu mācībspēku iesaiste DIF 

akadēmiskajā vidē) 
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5., 

6. 
Fizika I, II 

4  

(2/

2) 

E, 

E 

Armands Grickus, 

Dr.sc.ing. 

Fizika, 2 KRP 
(IT specifisko kursu īpatsvara 

palielināšanai); 

Armands Grickus, Dr.sc.ing. (1),  
Valdis Priedols, Mg.sc.educ. (1) 
(jaunu mācībspēku iesaiste DIF 

akadēmiskajā vidē) 

6. 
Java 
programmēšana 

2 I 
Guntars Būmans, 

Dr.sc.comp. 

jauns kurss B daļā (no C daļas) 
(reaģējot uz studentu aptauju un 

IT nozares uzņēmumu pārstāvju 

ieteikumiem) 

6. E-biznesa sistēmas 2 I 
Janeks Kreitāls, 

Mg.sc.comp. 

kurss pārcelts -> C daļā 
(IT specifisko kursu īpatsvara 

palielināšanai) 

6. Mobilās aplikācijas 2 I 
Mārtiņš Sinka, 

Bak.sc.comp. 

jauns kurss B1 daļā (no C ) 
(reaģējot uz studentu aptauju un 

IT nozares uzņēmumu pārstāvju 

ieteikumiem) 
 

14. Informācija par studējošajiem: 

• studējošo skaits 17 (LV 16, EN 1); 
• pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 6; 

• absolventu (ja tādi ir) skaits - 8. 

15.Studējošo aptaujas un to analīze 

Pašnovērtējuma periodā universitātes veiktajā studentu aptaujā piedalījušies 20 studenti. 
Kopumā studenti izvairījušies no pilnībā piekrītošām vai pilnībā noliedzošām atbildēm. 
Līdz ar to studentu kopējo vērtējumu par studiju procesu var izteikt ar apgalvojumu „drīzāk 
labu”. Studenti vidēji augsti vērtējuši studiju programmas konkurētspēju Latvijā, turpretim 
diezgan pesimistiski ir bijuši par savu sagatavotību darba tirgum. Zināma pretruna vērojama 
studentu un IT nozares darba devēju vērtējumos – nozares profesionāļi ir norādījuši uz 
nepieciešamību pēc prasmēs sagatavot programmatūras dokumentāciju, savukārt, studenti 
aptaujā ir ieteikuši mazināt ar programmatūras dokumentācijas sagatavošanu saistīto 
uzdevumu apjomu. 

Studentu aptauja pieejam LiepU KVS sistēmā  

https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=%2FCiti+KVS+pievienotie+dokumenti%2FStudentu+
aptaujas%2F2015.gads/ 

 

16. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze 

Studiju programmā “Datorzinātnes” aptaujāti 10 studenti. 2/3 no viņiem šo studiju 
programmu izvēlējušies atbilstoši savām interesēm, bet 1/3 – bez īpašas motivācijas. Ar 
studiju programmu apmierināti gandrīz visi studenti, bet visi aptaujātie atzīmē, ka tā ir 
konkurētspējīga Latvijā un 70% aptaujāto uzskata, ka pēc studijām viņi būs konkurētspējīgi 
speciālisti, kā arī optimistiski vērtē izredzes dabūt darbu savā specialitātē.  

Studenti augstu vērtē mācībspēku darbu (interesantas lekcijas) un tehnisko nodrošinājumu, 
plašās informācijas ieguves iespējas. Aptaujātie jaunieši vēlas vairāk praktisku darbu un 
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praksi, taču izvēlēties šo studiju programmu, viņi nav pievērsuši uzmanību faktam, ka tā ir 
akadēmiskā studiju programma. Tiek ierosināts jaunajiem studentiem ļoti konkrēti 
izskaidrot atšķirības starp akadēmiskajām un profesionālajām studiju programmām. 

Studenti norāda, ka patstāvīgie darbi ir konkrēti, tiek vērtēti un pārsvarā tiek uzdoti 
mērķtiecīgi. Lai izstrādātu patstāvīgos darbus un bakalaura darbu, studenti apmeklē 
konsultācijas. Pilnīgi visi studenti izmanto MOODLE un uzsver, ka tā ir laba, saprotama un 
pārskatāma lietotne.  

Lai gan Datorzinātņu studiju programmas studenti lekcijas apmeklē regulāri, puse no viņiem 
savas sekmes vērtē kā vidējas un labas, tikai 3 studentiem tās ir labas un teicamas.  

Erasmus piedāvāto iespēju studēt ārzemēs neviens students izmantot neplāno, galvenokārt 
nepilnīgu svešvalodas zināšanu dēļ, bet 70 % studējošo par iemeslu norāda nepieciešamību 
strādāt vai ģimenes apstākļus.  

Kontaktējoties ar LiepU struktūrvienībās strādājošajiem, vienmēr pret viņiem bijusi laba 
attieksme. 

Apsolventu aptauja pieejam LiepU KVS sistēmā  

https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=%2FCiti+KVS+pievienotie+dokumenti%2FAbsolvent
u+aptaujas%2F2015/ 

 

18.Secinājumi 

1.Studiju infrastruktūra ir pietiekami labi attīstīta, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju 
procesu. Tomēr nepieciešams veikt sagatavošanās darbus, lai sekmīgi piesaistīt Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzekļus IT infrastruktūras tālākai attīstībai. 

2.Studiju programmas realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla kvalifikācija ir atbilstoša 
studiju programmas īstenošanas prasībām. Taču fakultātei jāturpina darbs pie jauno kolēģu 
piesaistes, lai nodrošinātu plašāku studiju kursu piedāvājumu un ļautu studiju programmas 
saturam elastīgāk piemēroties darba tirgus mainīgajām prasībām. 

3. Izvēršami pasākumi, kas tuvina fakultātes akadēmisko vidi darba tirgum 
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B. Studiju programmas „Inform ācijas tehnoloģija” (bak.) raksturojums 
 

5. Studiju programmas organizācija 

Izmaiņas: 

Studiju 

program

ma 

Se

m. 

Plānotais  Izmaiņas (to iemesls) 

Studiju kursa 

nosaukums 

K

R

P  

P

ār

b. Mācībspēks 
 

1.Bit  

2. 
Algoritmi un datu 

struktūras 
2 I 

Janeks Kreitāls, 

Mg.sc.comp. 

Dzintars Tomsons, Mg.sc.comp. 
(sakarā ar J.Kreitāla vēlmi 

mazināt darba slodzi LiepU) 

2. Mārketings 2 E 
Inese Leitāne, 

Mg.oec. 

Diāna Līduma, Mg.oec. 
(sakarā ar J.Kreitāla vēlmi 

mazināt darba slodzi LiepU) 

2.Bit 

3. 
Datu bāzu 

tehnoloģijas I 
4 E 

Anita Jansone, 

Dr.sc.comp.,  

Uģis Volkovs, 

Mg.sc.ing. 

Anita Jansone, Dr.sc.comp. (2),  

Aigars Alnis, Mg.sc.ing. (2) 
(sakarā ar U.Volkova vēlmi 

mazināt darba slodzi LiepU) 

3. 
Objektorientētā 

programmēšana 
2 I 

Janeks Kreitāls, 

Mg.sc.comp. 

Dzintars Tomsons, Mg.sc.comp. 
(sakarā ar J.Kreitāla vēlmi 

mazināt darba slodzi LiepU) 

4. 
Datu bāzu 

tehnoloģijas II 
2 I 

Anita Jansone, 

Dr.sc.comp. 

Anita Jansone, Dr.sc.comp. (1,5), 
Ingus Terbets, Bak.sc.comp. (0,5) 
(jaunu mācībspēku, IT nozares 

profesionāļu iesaiste LiepU 

akadēmiskajā vidē) 

3. 
Multimēdiju 

sistēmas 
2 E 

Liāna Suhānova, 

Mg.sc.educ. 

Agate Ambulte, Bak.sc.comp. 
(sakarā ar L.Suhānovas bērna 

kopšana atvaļinājumu) 

3.Bit 

5., 

6. 
Fizika I, II 

4  

-

>

2 

E, 

E 

Armands Grickus, 

Dr.sc.ing. 

Fizika, 2 KRP, 5.semestrī 
(IT specifisko kursu īpatsvara 

palielināšanai); 

Armands Grickus, Dr.sc.ing. (1),  
Valdis Priedols, Mg.sc.educ. (1) 
(jaunu mācībspēku iesaiste DIF 

akadēmiskajā vidē) 

6. Mobilās aplikācijas 2 I 
Mārtiņš Sinka, 

Bak.sc.comp. 

jauns kurss B1 daļā (no C ) 
(reaģējot uz studentu aptauju un 

IT nozares uzņēmumu pārstāvju 

ieteikumiem) 

1.BitEN 

1. Ievads datorikā 3 E 
Liāna Suhānova, 

Mg.sc.educ. 

Agate Ambulte, Bak.sc.comp. 
(sakarā ar L.Suhānovas bērna 

kopšana atvaļinājumu) 

2. 
IKT nozares tiesību 

pamati 
2 I 

Liāna Suhānova, 

Mg.sc.educ. 

Agate Ambulte, Bak.sc.comp. 
(sakarā ar L.Suhānovas bērna 

kopšana atvaļinājumu) 
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2. 
Augstākā 

matemātika I 
3 E 

Kārlis Dobelis, 

Dr.math.;  

Patriks Morevs, 

Mg.math. 

Dace Kūma, Dr.math. 
(paaudžu maiņa;  

nepieciešamība līdzsvarot 

P.Moreva darba slodzi) 

1. 
Diskrētā 

matemātika 
4 E 

Tabita Bobinska, 

Mg.math.; Patriks 

Morevs, Mg.math. 

Dace Kūma, Dr.math. 
(T.Bobinska pameta LiepU; 

nepieciešamība līdzsvarot 

P.Moreva darba slodzi) 

1., 

2. 

Latviešu valoda 

ārzemju 

studentiem I, II 
8 

I, 

E 

Linda Lauze, 

Dr.philol.,  

Diāna Laiveniece, 

Dr.paed. 

Linda Lauze, Dr.philol.  

(1.sem. 2; 2.sem. 4),  
Diāna Laiveniece, Dr.paed. 

(1.sem. 2) 

2.BitEN 

3. 
Augstākā 

matemātika II 
3 E 

Kārlis Dobelis, 

Dr.math. 

Dace Kūma, Dr.math. 
(paaudžu maiņa) 

3. 
Multimēdiju 

sistēmas 
2 E 

Liāna Suhānova, 

Mg.sc.educ. 

Agate Ambulte, Bak.sc.comp. 
(sakarā ar L.Suhānovas bērna 

kopšana atvaļinājumu) 

3., 

4. 

Varbūtību teorija 

un matemātiskā 

statistika I, II 

4 
I, 

E 

Kārlis Dobelis, 

Dr.math.; Anita 

Krauze, Bak.math. 

Dace Kūma, Dr.math. 
(jaunu mācībspēku ar doktora 

grādu iesaiste studiju 

programmas īstenošanā) 
 

14. Informācija par studējošajiem: 

• studējošo skaits 48; 
• pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 20 (LV 18, EN 2); 

• absolventu (ja tādi ir) skaits - nav 

15.Studējošo aptaujas un to analīze 

Studiju programmā “Informācijas tehnoloģija” aptaujāti 22 studenti par studiju 
programmu. 

Jauniešu izvēli studēt Liepājas Universitātē visvairāk ietekmējusi universitātes atrašanās 
tuvu dzīvesvietai, budžeta vietu skaits un konkrētā specialitāte. Ar studijām apmierināti ir 
15 studenti, bet, tā kā aptaujāto vidū ir arī jaunieši, kuri nav pārliecināti par savas studiju 
jomas izvēli, ir arī vairāki neapmierināti studenti. Aptaujātie atzīst, ka izvēlētā studiju 
programma ir konkurētspējīga Latvijā un viņi pēc studijām būs konkurētspējīgi darba tirgū, 
kā arī iegūtās zināšanas noderēs darbā. Gandrīz visi aptaujātie saskata labas darba atrašanas 
iespējas Latvijā, mazāk – ārzemēs. 

Izvērtējot programmas stiprās puses, tiek norādīts uz kompetentiem, pieredzējušiem 
mācībspēkiem– savas nozares lietpratējiem, kuri dalās arī pieredzē, ko guvuši, strādājot 
attiecīgajā jomā; labu tehnoloģisko nodrošinājumu, jaudīgiem datoriem; prakses iespējām, 
kas ļauj attīstīt nepieciešamās iemaņas; iespēju studēt valsts budžeta vietās; optimālu 
studentu grupu lielumu, kas nodrošina iespēju individuālām konsultācijām; pasniedzēju 
labvēlīgo attieksmi. 

Pēc studentu domām studiju programmas vājās puses ir jauno mācībspēku pedagoģisko 
prasmju trūkums un ne vienmēr sniegtā informācija ir aktuāla. Lai uzlabotu studiju 
programmu, aptaujātie iesaka izvērtēt mācībspēku pedagoģiskās prasmes, lekciju struktūru 
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un teorētisko materiālu avotus; viņi vēlas padziļinātāk apgūt programmēšanu un ierosina 
biežāk aicināt vieslektorus, lai uzzinātu par jaunām programmām. 

Izstrādājot patstāvīgos darbus un gatavojot studiju darbus, trešā daļa studentu regulāri 
izmanto konsultācijas. Aptaujātie atzinīgi vērtē MOODLE- to ir viegli un ērti izmantot.  

LiepU piedāvāto iespēju studēt ārzemēs plāno izmantot 41% jauniešu, bet veikt praksi 
ārvalstīs –apmēram puse programmas studentu. Informāciju par apmaiņas studiju un prakses 
iespējām studenti, galvenokārt, iegūst no LiepU mājas lapas, bukletiem vai studiju biedriem 
un draugiem. Tie studenti, kuri neplāno doties ERASMUS, to pamato ar nepieciešamību 
strādāt vai nepietiekamām svešvalodu zināšanām. 

Gandrīz visi studenti nodarbības apmeklē regulāri un labas un teicamas sekmes ir vairāk 
nekā pusei studentu.  

Studiju procesā nozīmīga ir gaisotne universitātē un studenti pozitīvi vērtē darbinieku 
attieksmi LiepU struktūrvienībās. 

Studentu aptauja pieejam LiepU KVS sistēmā  

https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=%2FCiti+KVS+pievienotie+dokumenti%2FStudentu+
aptaujas%2F2015.gads/ 

Darba devēji novērt ējot  studentu prakses (3.kurss, Prakse I (12 KRP) ) atzīmējuši, ka   
studentu iemaņas darbības plānošanā ir ļoti labas un labas, norādot, ka visi nepieciešamie 
darbi veikti laicīgi, studenti vienmēr cenšas plānot savu laiku un maksimāli iespējami 
paveikt ieplānoto, parāda izcilas prasmes visu uzdoto uzdevumu un darbu plānošanā un 
izpildē, kā arī uzdotie darbi tika izpildīti apzinīgi un profesionāli.  
Studentiem ir ļoti labas un labas prasmes kontaktēties ar darbiniekiem un klientiem, 
atzīmējot, ka studenti labprāt kontaktējas ar visiem jautājumā minētiem cilvēkiem, spēj ar 
viņiem atrast kopīgu valodu, pret visiem izturas laipni, ir atsaucīga un pieklājīgi. Izveidojas 
izcila komunikācija ar uzņēmuma darbiniekiem, kas palīdzēja veiksmīgi izprast uzdoto 
uzdevumu izpildi, no kā var secināt, ka ir komunikabls un  atsaucīgs. Ļoti veiksmīgi 
iekļaujas kolektīvā. Profesionāli sadarbojās ar uzņēmuma darbiniekiem. Neradās nekādas 
problēmas rīkotajās uzņēmuma sapulcēs ar darbiniekiem noskaidrojot un uzdodot 
nepieciešamo uzdevumu izpildi, kā arī precizējot nepieciešamības un vēlmes. Ļoti labi 
parādīja sevi tikšanās laikā ar projekta pasūtītāju (klientu). 
Darba devēji norāda, ka teorētiskās zināšanas LiepU studentiem prakses uzdevumu 
veikšanai ir ļoti labas un labas, atzīmējot, ka labi orientējas mājaslapu programmēšanas 
sfērā, spēj izpētīt un atrisināt radušās problēmas, esošās teorētiskās zināšanas patstāvīgi 
papildina, izmantojot dažādus informācijas avotus, studenti ir pietiekamas teorētiskās 
zināšanas prakses laikā uzdoto uzdevumu veikšanai. Studenti arī vienmēr interesējas par 
jaunākajām tehnoloģijām tīmekļa lapu izstrādes jomā un mēģina piemērot tās praksē. 
Augstas zināšanas un nepieciešamās prasmes, lai veiktu uzdotos uzdevumus. Neskaidrību 
gadījumā nezināmie jautājumi tika noskaidroti un izpētīti. Darba izpildi veica ar ļoti lielu 
atbildības sajūtu pildot gan uzdotos darba uzdevumus, gan uzņēmumam izpēti un analīzi. 
Darba devēji studentu praktiskās iemaņas ir novērtējuši kā ļoti labas un labas, norādot, ka 
studenti spēj veiksmīgi pildīt uzdotos uzdevumus un atrast tiem alternatīvus risinājumus. 
Praktiskā iemaņas ir izcilā līmenī, lai veiktu uzdotos uzdevumus. Studenti ļoti daudz laika 
pavada patstāvīgi apgūstot nepieciešamās zināšanas uzdoto uzdevumu veikšanai, kas ir arī 
pamats tam, ka visus paveiktos darbus veica profesionāli gan atbilstoši uzņēmumā 
ieviestajām prasībām, gan arī pēc pasaulē noteiktajiem standartiem. 
Prakses laikā studenti savu profesionālo izaugsmi apliecināja apgūstot OOP, Agile 
Development, UX, Testing, Angular JS, Microsoft C# programmēšanas valodu, Interneta 
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veikalu izstrāde, datoru labošana, mājaslapu izveide, izmantojot Wordpress CMS, Patstāvīgi 
apguva mobilo aplikāciju veidošanu. Iemācījās strādāt ar vienu no satura pārvaldības 
sistēmām un pielāgot to projekta vajadzībām. Kā arī paaugstināja programmēšanas prasmju 
līmenis PHP valodā un darbā ar datu bāzēm. Apliecināja profesionālo izaugsmi tīmekļa 
informācijas sistēmu izstrādē, tai skaitā publiskās vietnes dizaina uzstādīšanā un 
implementācijā, kā arī administrācijas sistēmas izstrādē. Prata izmantot Javascript valodu 
doto uzdevumu izpildē. Iedziļināšanās datu bāzu integrēšanā. 
Kā ieteikumi turpmākajām studijām un darbam darba devēji norādīja turpināt pilnveidot 
zināšana, prasmes Agile Development, Theory, Used Experience, turpināt attīstīt un apgūt 
jaunas programmēšanas valodas, turpināt pilnveidoties Web izstrādes jomā, turpināt aktīvi 
pilnveidoties tīmekļa vietņu izstrādes jomā, mēģinot jaunās tehnoloģijas un alternatīvus, kā 
arī izmēģināt sevi mobilo aplikāciju izstrādē, neapstāties pie iesāktā un pilnveidot tālāk 
prakses laikā apgūtās prasmes, tādējādi papildinot praktiskās iemaņas izvēlētās profesijas 
apguvē, praktikanti izrādīja interesi par uzņēmuma darba organizāciju. Uzdoto darbu veica 
radoši. Iesakām turpināt apgūt Web tehnoloģijas.  
Darba dēvēji norādījuši studentu prasmes, kuras ir pietiekamas prakses uzdevumu 
veikšanai: Object Oriented Programming, Self - Studies (3 studentiem), spējas plānot, 
strādāt komandā, izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu veikšanai, 
programmēt. Komunikācija ar apkārtējiem darbiniekiem, prasme darboties komandā, 
prasme atrisināt radušās problēmas. Izprot pasūtītāja vēlmes, prot īstenot tās. Pietiekamas 
prasmes darbā ar datu bāzēm un web dizaina izstrādes valodām (HTML, CSS). Diezgan 
labas ir arī programmēšanas prasmes PHP valodā. Spēja plānot un organizēt, sadarbība un 
prasme strādāt komandā, zināšanas, profesionālā izaugsme, pētniecības iemaņas, spēja ātri 
un elastīgi adaptēties jaunu zināšanu un prasmju ieguvei, spēja patstāvīgi un sistemātiski 
papildināt zināšanas un pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas. Bija pietiekamas 
teorētiskās zināšanas doto uzdevumu apguvē. Neskaidrību gadījumā konsultējās ar prakses 
vadītāju. Izpratne par lietvedības dokumentu automatizētu veidošanu un pielietojamo datu 
bāzu iespējas. 
Darba devēji norādījuši studentu prasmes, kuras ir jāuzlabo prakses uzdevumu veikšanai: 
Testing, Quality management, User Experience ((3 studentiem), pilnveidot programmēšanas 
prasmes sarežģītāku uzdevumu veikšanai, dokumentācijas veidošanas prasmes, vēlams 
piestrādāt pie laika plānošanas, uzlabot prasmes strādāt ar tām tīmekļa lapu izstrādāšanas 
tehnoloģijām, kas netika skartas prakses uzdevumu izpildes laikā, jo tās varētu noderēt 
nākotnes projektos, patstāvīga zināšanu papildināšana un jaunas informācijas apguve, 
interesēties, lai iegūtu plašāku redzējumu par biznesa vidē reāli izmantojamie risinājumiem. 
Studenti vērt ējot prakses vietas, norādīja, ka   saskarsme ar prakses vadītāju bija ļoti laba 
un  labu,  dokumentu un informācijas pieejamība kā ļoti laba un  laba, viens students 
novērtējis kā apmierinošu. Saskarsme ar citiem uzņēmuma/iestādes darbiniekiem 
galvenokārt bija ļoti laba un laba, kā arī uzņēmuma/ iestādes struktūra bija  piemērota 
prakses uzdevumu izpildei.  

Studentu komentāros norādījuši, ka prakses vadītāji bija pretimnākoši, kas vēlas rezultātu, 
piedāvāja darboties projektos, kas ir saistoši, padziļināt savas zināšanas un prakses Web 
lapu izstrādāšanas procesā, prakses laikā bija iespēja mācīties un strādāt kopā ar nozares 
profesionāļiem, iepazīties ar jaunākajām tendencēm programmatūras izstrādes jomā. 

Priekšlikumi prakses pilnveidošanai: vides ziņā, nepieciešams papildināt datortehnikas 
resursus, lai praktikants spētu darboties prakses vietā uz vietas, regulāras tikšanās ar IT 
speciālistiem, lai vieglāk rast tehniskos risinājumus. Prakses nodevumos iekļaujamajai 
programmatūras dokumentācijai jākļūst apjomā mazākai, citādi pilnas dokumentācijas 
izveide atņem laiku, ko varētu izmantot svarīgākiem uzdevumiem uzņēmumā. 
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Prakses vērtējumi (ar atzīmi 10 ballu sistēmā)  
Balles 1 - 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vērtējumi 0 0 0 0 1 1 3 5 

 
Prakses vietas -  LiepU ZIP, Kurzemes Biznesa inkubators, SIA „Enters”, SIA „IT 
Līderis”, Mg.Softech GmBH 

 

18.Secinājumi 

1 Studiju infrastruktūra ir pietiekami labi attīstīta, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju 
procesu. Tomēr nepieciešams veikt sagatavošanās darbus, lai sekmīgi piesaistīt Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzekļus IT infrastruktūras tālākai attīstībai. 

2.Studiju programmas realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla kvalifikācija ir atbilstoša 
studiju programmas īstenošanas prasībām. Taču fakultātei jāturpina darbs pie jauno kolēģu 
piesaistes, lai nodrošinātu plašāku studiju kursu piedāvājumu un ļautu studiju programmas 
saturam elastīgāk piemēroties darba tirgus mainīgajām prasībām. 

3. Izvēršami pasākumi, kas tuvina fakultātes akadēmisko vidi darba tirgum. 

4. Studentiem ir ļoti labas un labas zināšanas, prasmes un iemaņas prakses uzdevumu 
izpildei. 

5. Studenti ir apmierināti ar prakses norisi. 
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C. Studiju programmas „Mehatronika” raksturojums 
 

5. Studiju programmas organizācija 

Izmaiņas: 
 

Studiju 

program

ma 

Se

m. 

Plānotais  Izmaiņas (to iemesls) 

Studiju kursa 

nosaukums 

K

R

P  

P

ār

b. Mācībspēks 
 

1.Bmeh 

2. 
Ražošanas 

tehnoloģijas I 
2 E 

Haralds Deģis, 

Mg.sc.ing. 

Imants Sokolovs, Mg.sc.ing. 
(nozares profesionāļu iesaiste 

studiju programmas īstenošanā) 

1. 
Matemātiskā 

analīze 
6 E 

Patriks Morevs, 

Mg.math. 

Dace Kūma, Dr.math. 
(nepieciešamība līdzsvarot 

P.Moreva darba slodzi) 

2. Skaitliskās metodes 4 E 
Jānis Rimšāns, 

Dr.math. 
Dace Kūma, Dr.math. 
(sakarā ar J.Rimšāna nāvi) 

1., 

2. 

Elektromagnētisms 

I, II 
4 

I, 

E 

Armands Grickus, 

Dr.sc.ing.;  

Vilnis Frišfelds, 

Dr.phys. 

Valdis Priedols, Mg.sc.educ. 
(jaunu mācībspēku iesaiste DIF 

akadēmiskajā vidē) 

2.Bmeh 

4.  

->3. 
Ievads mehānikā  4 E 

Andris Priževaitis, 

Mg.sc.ing. 

Haralds Deģis, Mg.sc.ing. 
(sakarā ar A.Priževaiša vēlmi 

mazināt daba slodzi LiepU) 

3. 
Loģiskas shēmas un 
mikrokontrolieri 

2 

�

4 

I 

�

 E 

Agris Treimanis, 

Mg.s.cing. 

KRP skaits palielināts uz 4 KRP 
(studiju satura pielāgošana darba 

tirgus prasībām); 
Laimons Virsis, Mg.sc.educ. 
(sakarā ar A.treimaņa vēlmi 

mazināt daba slodzi LiepU) 

3.  

� 

4. 

Diferenciāl-

vienādojumi I  

4 

�

2 

E 

�

I 

Jānis Rimšāns, 

DR.math.;  

Kārlis Dobelis, 

Dr.math. 

KRP skaits samazināts uz 2 KRP 
(nozares specifisko kursu 

īpatsvara palielināšanai) 

3. 
Mērīšanas tehnika 

un sensori 
2 E 

Armands Grickus, 

Dr.sc.ing. 

Eva Reine, Mg.phys. 
(jaunu mācībspēku iesaiste DIF 

akadēmiskajā vidē) 

4. Roboti I 2 I 
Jurijs Kočetkovs, 

Dr.phys. 

Valdis Priedols, Mg.sc.educ. 
(LiepU pamatdarbā strādājošo 

īpatsvara palielināšanai) 
 

14. Informācija par studējošajiem: 

• studējošo skaits 13; 

• pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 7; 
• absolventu nav 
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15.Studējošo aptaujas un to analīze 

2014./2015. Studiju gadā studentu aptauja par studiju programmu nav veikta 

Darba devēji novērt ējot studentu prakses (1.kurss, Prakse I (4 KRP) ) atzīmējuši, ka   
studentu iemaņas darbības plānošanā, studentu prasmes kontaktēties ar darbiniekiem un 
klientiem, teorētiskās un prakstiskās zināšanas prakses uzdevumu veikšanai,  ir ļoti labas un 
labas. 

Profesionālā izaugsme, kurās studenti apliecināja savu profesionālo izaugsmi prakses laikā: 
Auto elektronika;Automehānisko daļu montāža un demontāža;Elektronika, mehānika. 

Kā ieteikumus turpmākajām studijām un darbam darba devēji norādījuši: padziļināt savas 
zināšanas; uzstādīt lielākus mērķus un tiekties pēc tiem; turpināt iesākto. 
Studentu prasmes, kuras ir pietiekamas prakses uzdevumu veikšanai darba devēji norādījuši: 
Saimnieciskā darbība; Praktiskās iemaņas mehānisko darbu veikšanā; Visi uzdotie darbi tika 
veikti prasmīgi. 
Studentu prasmes, kuras ir jāuzlabo prakses uzdevumu veikšanai darba devēji norādījuši: 
tehniskās zināšanas; auto elektronikas pamati; Nebija tādu uzdevumu, ar kuriem netiktu 
galā. 
 

Studenti vērt ējot prakses vietas, norādīja, ka saskarsme ar prakses vadītāju bija ļoti laba,  
dokumentu un informācijas pieejamība, saskarsme ar citiem uzņēmuma/iestādes 
darbiniekiem bija ļoti laba un laba, kā arī uzņēmuma/ iestādes struktūra bija  piemērota 
prakses uzdevumu izpildei.  

 
Prakses vērt ējumi (ar atz īmi 10 ballu sistēmā) 
Balles 1 - 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vērtējumi     1 1  1 

Prakses vietas - IK „Jura auto serviss”, Māra Zūzina serviss, LSEZ SIA „Caljan Rite-Hite 
Latvia” 

 

18.Secinājumi 

1. Studiju programmu saturs ir jāakcentē uz praktiskām lietām un parādībām, vairāk ietverot 
piemērus un problēmas no ražošanas un tautsaimniecības kopumā. Plašāk jāizmanto 
problēmorientētas apmācību metodes. 

2. Studiju infrastruktūra ir pietiekami labi attīstīta, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju 
procesu. Tomēr nepieciešams veikt sagatavošanās darbus, lai sekmīgi piesaistīt Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzekļus IT infrastruktūras tālākai attīstībai. 

3.Studiju programmas realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla kvalifikācija ir atbilstoša 
studiju programmas īstenošanas prasībām. Taču fakultātei jāturpina darbs pie jauno kolēģu 
piesaistes, lai nodrošinātu plašāku studiju kursu piedāvājumu un ļautu studiju programmas 
saturam elastīgāk piemēroties darba tirgus mainīgajām prasībām. 

4. Izvēršami pasākumi, kas tuvina fakultātes akadēmisko vidi darba tirgum 

4. Studentiem ir ļoti labas un labas zināšanas, prasmes un iemaņas prakses uzdevumu 
izpildei. 

5. Studenti ir apmierināti ar prakses norisi.  
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D. Studiju programmas „Inform ācijas tehnoloģija” (ma ģ.) raksturojums 
 

5. Studiju programmas organizācija 

Izmaiņas: 

Studiju 

program

ma 

Se

m. 

Plānotais  Izmaiņas 

Studiju kursa 

nosaukums 

K

R

P  

P

ār

b. Mācībspēks 
 

1.PMit  
(2,5 un 3 

gadi) 

1. Profesionālā saziņa 4 E 

Jeļena Mihejeva, 
Dr.psych.,  
Ausma Klestrova, 

Mg.philol.,  

Jānis Kapenieks, 

Dr.paed. 

Diāna Oļukalne, Mg.psych.,  
Ausma Klestrova, Mg.philol.,  

Jānis Kapenieks, Dr.paed. 

2. 

Ģeogrāfiskās 

informācijas 

sistēmas 

2 I  
Janeks Kreitāls, 

Mg.sc.comp. 

Satura pārvaldības sistēmas, 
2 KRP, E;  
Aigars Alnis, Mg.sc.ing. 
(studiju satura pielāgišanai 

darba tirugus prasīvām) 

1.PMitEN  

1. Profesionālā saziņa 4 E 

Vija Zēlerte, 

Mg.psych.,  

Jānis Kapenieks, 

Dr.paed. 

Jānis Ločmelis, 

Vija Zēlerte, Mg.psych.,  

Jānis Kapenieks, Dr.paed., 

Ērika Lauberga, Mg.sc.educ. 
(LiepU pamatdarbā strādājošo 

īpatsvara palielināšanai) 

 

1., 

2. 

Latviešu valoda 

ārzemju 

studentiem I, II 
8 

I, 

E 

Linda Lauze, 

Dr.philol.,  

Diāna Laiveniece, 

Dr.paed. 

Linda Lauze, Dr.philol.  

(1.sem. 2; 2.sem. 4),  
Diāna Laiveniece, Dr.paed. 

(1.sem. 2) 

2.PMitEN  

4. 

Studiju darbs 

(multimēdiju 

sistēmas izstrādes 

projekts) 

2 I 

Jānis Letinskis, 
Mg.sc.educ.,  
Aigars Alnis, 

Mg.sc.ing. 

Aigars Alnis, Mg.sc.ing. 
(jaunu mācībspēku iesaiste DIF 

akadēmiskajā vidē) 

4. 
Augstas veiktspējas 

skaitļošana 
2 I 

Laimonis Začs, 

Mg.sc.educ., 

Mg.sc.ing. 

Patriks Morevs, 
Mg.math. 

Laimonis Začs,  

Mg.sc.educ., Mg.sc.ing. 

Maksims Žigunovs, Mg.sc.ing.  
(nepieciešamība līdzsvarot 

P.Moreva darba slodzi) 

 
14.Informācija par studējošiem: 
14.1.Studējošo skaits 

Informācijas tehnoloģija [2,5 gadi] 22, t.sk., 1 ārvalstu students 

Informācijas tehnoloģija [3 gadi] 2 

Kopā: 24 
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14.2Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto studējošo skaits 
Informācijas tehnoloģija [2,5 gadi] 7, t.sk., 1 ārvalstu students 

Informācijas tehnoloģija [3 gadi] 1 

Kopā: 8 

 
14.3.Absolventi 

Informācijas tehnoloģija [2,5 gadi] 4 

Informācijas tehnoloģija [3 gadi] 1 

Kopā: 5 

 

15.Studējošo aptauja un analīze 
Studiju programmā “Inform ācijas tehnoloģijas” (maģ. 2,5 gadi) aptaujāti 10 studenti un 
visi iestājušies Liepājas Universitātē, lai iegūtu jaunas zināšanas un profesiju šajā specialitātē.  

Studijās jaunieši saskata daudzas pozitīvas lietas –laba sagatavošana darba tirgum, kursi ir 
daudzveidīgi, mācībspēki ir labvēlīgi un atvērti sadarbībai. 

Tomēr kopumā studiju programma studentus apmierina daļēji, jo sarežģītās kvalifikācijas dēļ 
pasniedzējiem ir jābūt ļoti kompetentiem, dažas tēmas vairākos kursos dublējas un studentiem 
ne vienmēr ļauts parādīt savu individualitāti, jo bieži tiek vērtēts komandas darbs. 

Patstāvīgos darbus studenti parasti gatavo mājās un ir apmierināti ar lekciju plānojumu nedēļas 
pēdējās dienās. Visi studenti izmanto Moodle, kuru atzīst par ērtu un viegli pārskatāmu, tomēr 
kāds students norāda, ka šī sistēma sāk novecot. 

Studiju darbu un maģistra darbu rakstīšanai studenti izmanto konsultācijas un, ja vajadzīga 
palīdzība no LiepU struktūrvienībām, attieksme pret studentiem bijusi ļoti laba. 

Tikai daži studenti plāno izmantot LiepU piedāvātās iespējas studēt vai veikt praksi ārzemēs. 
Tie, kuri to neplāno, savu izvēli pamato ar nepieciešamību strādāt vai valodas zināšanu 
trūkumu.  

Lielākā daļa studentu lekcijas apmeklē regulāri, tāpēc arī sekmes 80% studentu ir labas un 
teicamas. Gandrīz visi studenti strādā, 70% no viņiem - ar studijām saistītā jomā. Puse studentu 
strādā, lai segtu ikdienas tēriņus, bet vēl vairāk - lai iegūtu pieredzi darba tirgū. Pēc studiju 
beigām 8 studenti plāno strādāt savā jomā Latvijā, bet 1 – ārzemēs.  

Lai uzlabotu LiepU darbību, nepieciešama tehnisko studiju priekšmetu modernizēšana un jaunu, 
entuziastisku pasniedzēju piesaiste. 

Studiju programmā “Inform ācijas tehnoloģijas” (maģ. 3 gadi) 

Studiju programmā studē 1 studente un viņa šo programmu izvēlējusies konkrētās specialitātes, 
labo atsauksmju un iespējas studēt budžeta vietā dēļ. Studente jau strādā ar studijām saistītā 
jomā un viņai svarīgi, ka pēc Universitātes absolvēšanas varēs strādāt labi apmaksātā darbā. 

Studente atzinīgi vērtē studiju programmu kā konkurētspējīgu Latvijā un arī savas iespējas 
konkurēt darba tirgū, pozitīvi vērtē vieslektoru piesaistīšanu un lekciju plānojumu nedēļas 
nogalēs, bet ierosina studiju procesā piesaistīt uzņēmējus, lai vairāk uzzinātu par reālo darba 
vidi.  
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Lai sagatavotos lekcijām, studente velta vairākas stundas dienā, patstāvīgos darbus viņa veic 
mājās un tikai daļēji piekrīt, ka tie visi ir mērķtiecīgi un vērtējums tiek ņemts vērā kursa 
pārbaudījumā.  

Izstrādājot patstāvīgos darbus un studiju darbus, konsultācijas tiek apmeklētas apmēram reizi 
nedēļā. Studente izmanto MOODLE, bet norāda, ka tā jau sāk novecot. 

Praksē vai studijās ārzemēs studente doties neplāno, jo nepieciešams strādāt un nav arī 
pārliecības par savām svešvalodas zināšanām. Regulārs lekciju apmeklējums nodrošina labas un 
teicamas sekmes.  

 
Studentu aptauja pieejam LiepU KVS sistēmā: 

https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=%2FCiti+KVS+pievienotie+dokumenti%2FStudentu+apt
aujas%2F2015.gads/ 

 

Darba devēji novērt ējot studentu prakses (1.kurss, Kvalifikācijas Prakse I (8 KRP)) 
atzīmējuši, ka   studentu iemaņas darbības plānošanā, studentu prasmes kontaktēties ar 
darbiniekiem un klientiem, teorētiskās un prakstiskās zināšanas prakses uzdevumu veikšanai,  ir 
ļoti labas un labas. 

Darba devēji norādījuši, ka  studentu iemaņas darbības plānošanā ir teicamas. 80 - 90% 
gadījumu visu paspēj izdarīt laikā, spēj ļoti precīzi novērtēt situāciju un pateikt, cik laika būs 
nepieciešams, lai atrisinātu problēmu. Patstāvīgi māk plānot savu darbība slaiku, kā arī 
uzdevumus izpilda laikā. Labas iemaņas darbību plānošanā. Iemaņas tika uzlabotas arī prakses 
laikā. Studentiem ir iemaņas sava darba un darbību plānošanā. Patstāvīgi veica plānošanu 
uzdotajiem darba uzdevumiem. 
Studentu prasmes kontaktēties ar darbiniekiem un klientiem studenti parādīja sevi kā cilvēks, 
kuram piemīt spējas demokrātiski risināt problēmas, piedāvāt savus variantus un pamatot savu 
izvēli, studenti labprāt ieklausās citu viedoklī un spēj argumentēt savu. Studenti ir spējīgi 
darboties komandā, kur var būt gan kā līderi, gan kā izpildītāji. Studenti strādāja ar padotajiem 
darbiniekiem, veiksmīgi deleģējot uzdevumus un nepieciešamības gadījumā tiem palīdzot. 
Sazinājās ar klienta pārstāvjiem klātienē un elektroniski.  
Studentu prasmes izvēlēties atbilstošu darbības jomu, metodi, stratēģijas, teorētiskā 
sagatavotība darba devēji norādīja kā atbilstošas prakses uzdevumiem viekšanai, studenti ir 
spējīgi teorētiski sagatavoties pietiekami ātri un kvalitatīvi. Studenti bija labi sagatavojusies gan 
teorētiski, gan praktiski. Dažiem studentiem tika uzteiktas ļoti laba tehniskās rakstīšanas 
zināšanu bāze (lietotāju dokumentācija, programmatūras projektējumi). Ir pamata zināšanas par 
objektorientētu programmēšanu un tīmekļa lietojumu izstrādi. 
Profesionālā izaugsme pakses laikā jomā darba devēji norādījuši: projektu vadību, 
programmēšanu, testēšanu, programmatūras izveidi, projekta vadība, tā plānošana, darbu 
organizēšana, komunikācija ar klientiem un darbiniekiem. Ir gūta praktiska pieredze darbā, kas 
noderēs praktikanta nākotnes darba vietās. Informācijas tehnoloģiju projektu vadība, 
dokumentācijas rakstīšana, programmēšana, datu analīze, lietotāju dokumentācija, projektējumi, 
datu bāzes skriptu izstrāde, testēšana. 
Kā ieteikumus turpmākajām studijām un darbam darba devēji norādījuši: turpināt pilnveidot 
savas zināšanas un  attīstīties savā darbības jomā tādā pašā tempā kā līdz šim brīdim. Kļūt 
pārliecinātākiem komunikācijā ar klientu un uzņēmuma vadību. Turpināt izglītoties un strādāt 
IT jomā. Turpināt pilnveidot savas zināšanas gan teorētiskie, gan praktiski. Papildināt zināšanas 
par .NET programmatūras atkļūdošanu un lietojumu izstrādi balstoties uz servisu orientētu 
arhitektūru. 
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Studenti vērt ējot prakses vietas, norādīja, ka saskarsme ar prakses vadītāju bija ļoti laba,  
dokumentu un informācijas pieejamība, saskarsme ar citiem uzņēmuma/iestādes darbiniekiem 
bija ļoti laba un laba, kā arī uzņēmuma/ iestādes struktūra bija  piemērota prakses uzdevumu 
izpildei.  

Studenti komentāros norādīja, ka : Prakses vietā ir ļoti draudzīgs kolektīvs, prakses vieta ir tieši 
tāda vieta, kur var pielietot savas zināšanas programmatūras izstrādē un dokumentācijas izveidē, 
prakses vieta atbilst visiem kritērijiem. Uzņēmumā bija iespēja kaut nedaudz piedalīties 
dinamiskajā biznesa pasaulē un izjust dažādas stresa situācijas. Uzņēmuma prakses konsultants 
sniedza praktikantam iespēju darboties kā projekta vadītājam un iegūt vērtīgu pieredzi. Nav 
bijušas nekādas problēmas ar prakses vadītāju un citiem darbiniekiem. Informācija ir ļoti daudz 
un nav īsti sistēmas, kā vieglāk pārvaldīt. Prakses periods pagājis ļoti daudzsološi un pilnvērtīgi, 
iegūtas jaunas praktiskās zināšanas un iemaņas, kas saistītas ar jaunu programmatūru un tehniku 
apgūšanu. Rasts priekšstats par reālu IT projektu realizēšanu uzņēmumā un izveidota saikne ar 
uzņēmuma darbiniekiem. Prakses laikā veiktie uzdevumi atbilst un ir saistīti ar iegūstamo 
kvalifikāciju „IT projektu vadītājs”, kā rezultātā praksē pavadītais laiks vērtējams pozitīvi un 
sniedzis jaunas iemaņas un darba pieredzi. 

Kā priekšlikumus prakses pilnveidošanai studenti norādījuši: Uzņēmumam- izstrādāt pilnu 
uzņēmuma kvalitātes un citu procesu nodrošināšanas dokumentāciju, lai darbiniekiem 
situācijās, kad ir nepieciešamība pēc tiem, ir iespēja tajos ieskatīties, pieņemt uzņēmuma 
vadības iepriekš noteiktus lēmumus, veikt iepriekš noteiktas darbības u.c. Tādā veidā netiks 
lieki traucēta uzņēmuma vadība, darbiniekiem būs lielāka skaidrība par veicamajiem darbiem 
un palielināsies uzņēmuma produktivitāte. Universitātei- prakses laikā saglabāt ciešu saikni ar 
studentiem, tiekoties ar tiem, piemēram, reizi mēnesī, obligātās, iepriekš noteiktās tikšanās 
reizēs. Tajās, piemēram, atgādinot par praksē veicamajiem darbiem, rīkot nelielus prakses 
atskaišu punktus, u.c. aktivitātes, tādā veidā motivējot studentus strādāt cītīgāk un nepārtraukti, 
kas ļoti iespējams ļautu izstrādāt kvalitatīvākus prakses dokumentus.  

 
Prakses vērt ējumi  (ar atzīmi 10 ballu sistēmā)  
Balles 1 - 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vērtējumi 0 0 0 0 0 0 2 2 

 
 
Prakses vietas - SIA „Donaco”, SIA „Advanced Technology Solutions”, SIA „High Five”, 
LiepU ZIP, AS „Exigen Services Latvia 

 
Darba devēji novērt ējot studentu prakses (2.kurss, Kvalifikācijas Prakse II (12 KRP)) 
atzīmējuši, ka   studentu iemaņas darbības plānošanā, studentu prasmes kontaktēties ar 
darbiniekiem un klientiem, teorētiskās un prakstiskās zināšanas prakses uzdevumu veikšanai,  ir 
ļoti labas un labas. 

Darba devēji norādījuši, ka  studenti parādījuši labas prasmes visu uzdoto uzdevumu un darba 
plānošanu un izpildi, kā arī uzdotie darbi tika izpildīti apzinīgi un profesionāli. 
Veiksmīgi spēj saplānot darbības mērķu sasniegšanai: plānu realizācijai tiek ņemti vērā gan 
projekta ieviešanas nosacījumi, gan termiņi, gan arī sadarbība ar partneriem. Studenti prata labi 
saplānot savu darbu, spēja pabeigt plānotos darbus paredzētajā laikā. 
Studentiem bija ļoti labas prasmes izstrādājot darbu plānu, kurš saprotamā veidā tika izklāstīts 
darbiniekiem un vadībai. Ļoti laba komunikācija ar darbiniekiem, kas palīdzēja veiksmīgi 



28 

precizēt veicamā projekta prasības, no kā var secināt, ka ir komunikabls un atsaucīgs. Studenti 
veiksmīgi iekļāvās kolektīvā, profesionāla sadarbība ar uzņēmuma darbiniekiem. Neradās 
nekādas problēmas rīkotajās uzņēmuma sapulcēs ar darbiniekiem noskaidrojot un uzdodot 
nepieciešamo uzdevumu izpildi, kā arī precizējot nepieciešamības un vēlmes. Sadarbība ar 
kolēģiem, darbiniekiem un klientiem ir ļoti profesionāla - studenti veiksmīgi spēj definēt savas 
vēlmes un prasības, kā arī iedziļināties problēmās un risināt tās. 
 
Darba devēji teorētiskās zināšanu vērtēja kā ļoti labas, kas tiek mācītas mācību programmā. 
Studentiem ir augstas zināšanas un nepieciešamās prasmes, lai veiktu uzticētos uzdevumus. 
Plašas zināšanas ne tikai savā darbības jomā, kā arī laba teorētiskā sagatavotība. Teorētiskā 
sagatavotība ir pietiekama, lai spētu darbus veikt patstāvīgi. 
Par praktiskām iemaņām darba devēji norādījuši, ka  darba izpildi studenti veica ar lielu 
atbildības sajūtu gan pret veicamajiem darba uzdevumiem, gan pret uzņēmuma izpēti un analīzi. 
Studenti spēj darbus veikt patstāvīgi, kā arī koordinēt citu darbinieku darbus. Studenti prata 
izvēlēties pareizu pieeju viņam uzticētā projekta izstrādei. 
Profesionālā izaugsme tika novērota projekta darba organizēšanā un vadība tika organizēta 
perfekti. Studenti iemācījās nedaudz ko jaunu par reinženieriju. Dokumentu izstrāde, patstāvīga 
laika plānošana, jaunu rīku apgūšana, prasību analizēšana. Studenti apliecināja savu profesionālo 
izaugsmi tīmekļa informācijas sistēmu izpētē un mobilo aplikāciju izstrādes pamatprincipos. 
Apliecināja profesionālo izaugsmi programmēšanas un lietotāja saskares jomā. Izaugsmi 
apliecināja, izstrādājot programmatūras PPP, PPS, PPA un programmatūras iepirkuma tehniskās 
specifikācijas. Apguva jaunas zināšanas programmēšanas sfērā, kas viņam būs noderīgas nākotnē. 
Praksē iegūtās zināšanas prata izmantot projekta izstrādē. 
Darba devēju ieteikumi turpmākajām studijām un darbam: turpināt strādāt šajā jomā., vairāk 
izzināt projekta izstrādes tehniskās puses, pilnveidot tālāk prakses laikā apgūtās prasmes, 
tādējādi papildinot praktiskās iemaņas izvēlētās profesijas apguvē, neapstāties pie sasniegtā, 
turpināt nostiprināt teorētiskās zināšanas praksē. 
Darba devēji norādījuši, ka studentie ir visas nepieciešamās prasmes, lai veiktu 
prakses uzdevumus: plānošanā, dokumentēšanā, patstāvīgā laiku plānošanā. Ir mērķtiecīgi, 
izrāda iniciatīva. Nebaidās paust savu viedokli, ir komunikabli. Patstāvīgi izzina neskaidros 
jautājumus.  
Studentu prasmes, kuras ir jāuzlabo prakses uzdevumu veikšanai darba devēji norādījuši: 
zināšanas par iespējamiem programmēšanas valodu risinājumiem, vairāk uzmanību veltīt koda 
izstrādei.  
 
Studenti vērt ējot prakses vietas, norādīja, ka saskarsme ar prakses vadītāju bija ļoti laba,  
dokumentu un informācijas pieejamība, saskarsme ar citiem uzņēmuma/iestādes darbiniekiem 
bija ļoti laba un laba, kā arī uzņēmuma/ iestādes struktūra bija  piemērota prakses uzdevumu 
izpildei.  

Studenti komentāros norādījuši, ka prakses norises vieta pietiekami atbilst studenta 
vajadzībām|: izpildīt ar praksi saistītos uzdevumus un iegūt darba pieredzi programmatūras 
projektu pārvaldībā. Prakses vieta labi piemērota programmētajiem. Prakses laika daudz laika 
tiek veltīts dažādu projektu izstrādei, kas prakses uzdevumus padara interesantākus. Studenti  
apmierināti ar prakses vietām un iesaka arī tās citiem studentiem. 

Kā priekšlikumus prakses pilnveidošanai studenti norāda: nākamajā prakses laikā būtu 
vēlme pilnībā novadīt kādu mazāku projektu no sākuma līdz beigām, taču, lai to paveiktu, 
nepieciešams ilgāks prakses laiks vai salīdzinoši mazs projekts. 
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Prakses vērt ējumi  (ar atzīmi 10 ballu sistēmā)  
 
Balles 1 - 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vērtējumi 0 0 0 0 0 0 3 5 

 

Prakses vietas -  LiepU ZIP, IK Jānis Valdmanis, SIA „AE Partner”, SIA „IT Līderis”, 
pašvaldības iestāde „Ventspils Digitālais centrs”, SIA „LOKIS”, TM Travel Ltd. 
and Socinet Ltd. - LinkedAge 

 
16.Absolventu aptauja un analīze 
Aptaujāti 7 par valsts budžeta līdzekļiem studējušie absolventi. 6 no viņiem strādā saistībā ar 
absolvēto studiju programmu un atzīst, ka studiju laikā iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas 
ir daļēji pietiekamas, lai veiktu savus darba pienākumus. Tomēr kopumā profesionālās 
sagatavotības līmenis ir labs. Gandrīz visi absolventi iesaka šo studiju programmu arī citiem. 
Absolventi iesaka studijās vairāk izmantot praktiskus uzdevumus un mācot teoriju, vairāk 
izmantot jaunāko informāciju,  kā arī lektora darbā iesaistīt nozares speciālistus. 

Apsolventu aptauja pieejam LiepU KVS sistēmā: 

https://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=%2FCiti+KVS+pievienotie+dokumenti%2FAbsolventu+a
ptaujas%2F2015/ 

 

18.Secinājumi 
1. Studiju infrastruktūra ir pietiekami labi attīstīta, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu. 
Tomēr nepieciešams veikt sagatavošanās darbus, lai sekmīgi piesaistīt Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzekļus IT infrastruktūras tālākai attīstībai. 

2.Studiju programmas realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla kvalifikācija ir atbilstoša 
studiju programmas īstenošanas prasībām. Taču fakultātei jāturpina darbs pie jauno kolēģu 
piesaistes, lai nodrošinātu plašāku studiju kursu piedāvājumu un ļautu studiju programmas 
saturam elastīgāk piemēroties darba tirgus mainīgajām prasībām. 

3. Pieaicināt vairāk nozares pārstāvjus. 

4. Pārskatīt studiju saturu, lai novērtu tēmu dublēšanos un pārskatīt komandas darbu vērtēšanas 
metodiku. 

5. Izvēršami pasākumi, kas tuvina fakultātes akadēmisko vidi darba tirgum. 

6. Studentiem ir ļoti labas un labas zināšanas, prasmes un iemaņas prakses uzdevumu izpildei. 

7. Studenti ir apmierināti ar prakses norisi. 
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E. Studiju programmas „E-studiju tehnoloģijas un pārvald ība” 
raksturojums 
 

14. Informācija par studējošajiem: 

• studējošo skaits 14; 

• pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 3; 
• absolventi: 2014./2015.s.g. programmā eksmatrikulēti 2 studējošie kā teorētisko 

kursu apguvuši. 

15.Studējošo aptaujas un to analīze 

2014./2015.s.g. aptauja nav veikta 
 
18.Secinājumi. 
1.Analizējot doktorantu iesniegtās atestācijas lapas, paralēli studiju darbam tiek veiktas 
šādas aktivitātes: akadēmiskais darbs, dalība projektos, piedalīšanās LiepU un RTU 
doktorantu skolas un Izglītības un zinātņu institūta organizētajos semināros. 

2.Nepieciešams palielināt programmas Padomes (LiepU un RTU) aktīvu darbību.  

3.Stiprināma mērķtiecīga sadarbība noslēgto līgumu ietvaros, pievēršot uzmanību 
pētniecības rezultātu atbilstībai sabiedrības konkurētspējas nodrošināšanā. 

4. Nepieciešams motivēt teorētisko kursu beidzējus turpināt promocojas darbu izstrādi un 
aizstāvēšanu. 

5.Nepieciešams pārskatīt un pilnveidot promociju darbam plānoto kredītpunktu sadalījumu 
(darba izstrāde, konferences, publikācijas u.c. aktivitātes) un piedāvātos specializācijas 
kursus. 
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III.  Secinājumi (par studiju virziena att īstības plāniem) 
 

1. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Liepājas domi par vieslektoru piesaisti, kas nodrošina 
ārzemju un Latvijas vieslektoru līdzdalību studija programmās. Plānotais izpildīts. 

2. Jāturpina darbs pie pamatdarbā strādājošo docētāju skaita ar doktora grādu palielināšanas. 
Nepieciešamas ieplānot finanses jaunu un esošu studiju programmu kvalitatīvai realizācijai, 
tai skaitā,  nepieciešams atbalsts pamatdarbā strādājošiem docētājiem. 

3. Aktīvi darbojušies studenti, mācībspēki un darbinieki sabiedrisko attiecību un mārketinga 
aktivitātēs. Organizētas gan olimpiādes, gan nodarbības, gan dažādi pasākumi u.c. 
aktivitātes. Plāns izpildīts. 

4. Ir noorganizētas 2 konferences (no 3 plānotām). Plānotais izpildīts daļēji. 
5. Jāturpina izstrādāt starpvalstu maģistra studiju programmu inženierzinātņu jomā. Plānotais 

termiņš pagarināts līdz 2018.gadam. 
6. Jaunas doktorantūras „Datorzinātnes” izveide ir jāatliek līdz būs skaidra doktarantūras 

koncepcija valstī. 
7. Jāturpina darbs pie ārvalstu studentu piesaistes iesaistot jau LiepU studējošos. Plānotais nav 

izpildīts. 
8. Ir pilnveidota studiju procesa materiāli tehniskai nodrošinājumu. Ir nepieciešams turpināt 

prototipēšanas laboratorijas iekārtošana un nomainīt mēbeles (galdus un krēslus) 
auditorijās. Plānotais izpildīts daļēji. 

9. Jāplāno finanses pakāpeniskai datorklašu atjaunošanai. Vidēji nepieciešams 20 000 EUR 
katru gadu. Plānotais nav izpildīts. 

10. Daļēji ir izdevies piesaistīt projektu finansējumu. Jāturpina darbs pie projektu izstrādes. 
Plānotais izpildīts daļēji. 

11. Jāmeklē iespēja paplašināt sadarbības tīklu ar diviem Latvijas un diviem ārvalstu 
pētniecības institūtiem datorzinātnes, informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu un 
atjaunojamo energoresursu jomā. 

12. Jāturpina strādāt pie žurnāla izveides un izdošanas matemātiskās modelēšanas un augstas 
veiktspējas skaitļošanas jomā. 

13. Mācībspēku publikāciju skaits ir palielinājies sakarā ar pieejamo finansējumu. 
14. Studentu atbirums saglabājas iepriekšējo gadu līmenī, kā arī saglabājas galvenie studiju 

pārtraukšanas iemesli - nepareizi izvēlēts studiju virziens, profesija. 


