
Projekta nosaukums:  Maăistra studiju attīstība Liepājas 
Universitātē 
 
Īstenošanas laiks: 
 2009. līdz 2012. gads 
 
Projekta partneri: 
 Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centrs 
 
Mērėa grupa: 

Projekta tiešā mērėa grupa: 

1) Profesionālajās augstākās izglītības programmā „Informācijas 
tehnoloăija” studējošie. Prognozētais studējošo skaits nākotnē – 23 
maăistranti gadā. Projekta tiešā mērėa grupa iegūs finansiālu atbalstu 
studiju procesa īstenošanai, kas uzlabos mācību kvalitāti, maăistra 
darbu rezultātus un to rezultātu izmantojamību inovāciju ieviešanā. 

2) Potenciālie studenti profesionālās augstākās izglītības programmā 
„Informācijas tehnoloăija” iegūs informāciju par studiju iespējām LiepU 
un studiju saturu minētajā izglītības programmā, kas dos motivāciju 
pieteikties studijām.  

Projekta netiešā mērėa grupa: 

1) Liepājas Universitātes akadēmiskais personāls, kas iesaistīts studiju 
nodrošināšanā. Akadēmiskais personāls ir tiešā saskarē ar 
maăistrantiem, izstrādājot pētniecības un maăistra darbus. Asociēto 
profesoru un profesoru skaits 2007./2008. mācību gadā Informācijas 
tehnoloăijas maăistra programmā – 6 (kopā ar citiem pasniedzējiem 
18). 

2) LiepU kā augstākās izglītības un zinātnes institūcija, palielinot tās 
atpazīstamību un prestižu Liepājā, Kurzemē, Latvijā un Eiropas 
Savienībā. 

3) Sadarbības partneru projekta īstenošanā mācībspēki un studenti RTU 
Tālmācības studiju centrā gūs jaunu pieredzi sadarbības projektu 
īstenošanā, zinātnes un pētniecības attīstībā. 

4) UzĦēmumi, pašvaldības un valsts iestādes, kas iegūs kompetentus, 
izglītotus IT speciālistus, kas spējīgi ieviest ražošanā augstas 
tehnoloăijas produktus, kā arī izstrādāt un piedāvāt jaunus produktus 
un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. 

5) Sabiedrība kopumā, iegūstot speciālistus, kas spēj radīt kvalitatīvus 
pakalpojumus, jaunas tehnoloăijas un produktus, palīdzot apzināties, 
ka uz inovāciju pamata attīstītai izglītībai ir vērtība.  

 
Projekta m ērėis: 

Attīstīt maăistra studiju programmu pievadājumu un palielināt maăistra 
grāda ieguvušo speciālistu skaitu informācijas tehnoloăiju jomā. 



 
Plānotās aktivit ātes: 

1. Sagatavošanās mērėstipendijas piešėiršanai; 
2. Mērėstipendijas piešėiršanas konkursa norise; 
3. Mērėstipendijas piešėiršana;  
4. Sadarbības īstenošana; 
5. Publicitātes pasākumi; 
6. Projekta vadība. 

 
Paredzamie rezult āti: 

Palielināsies maăistrantūrā studējošo skaits un maăistra grādu 
ieguvušo skaits informācijas tehnoloăiju jomā, palielināsies izstrādāto 
maăistra darbu kvalitāte un to rezultātu izmantošana. 
 

Finans ējums: 
LVL 73 069, t.sk. LVL 62 108 ESF finansējums un LVL 10 961 valsts 
līdzfinansējums. 


