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Rīgas Tehniskajā universitātē (tās 
Politehnikas posmā) ir strādājis Latvijā 
un visā Baltijā vienīgais Nobela prēmi
jas laureāts Vilhelms Ostvalds. Laiku 
laikos tās mācību spēki un arī absol
venti bijuši gan savā reģionā, gan visā 
pasaulē atzīti zinātnieki. 

Patlaban Rīgas Tehniskā univer
sitātc pēc pasaules standartiem ir viena 
no nedaudzajām augstskolām Latvijas 
valstī, kuras mācību programmas ir 
starptautiski atzītas. Piemēram, Izraēlas 
darba devējiem izdotajās rekomendāci
jās iesaka atzīt R TU saņemto diplomu. 
R TU absolventi strādā arī citās attīstītās 
valstīs. 

RTU Jūs varat iegūt 

D augstāko akadēmisko izglītību, 
D augstāko profesionālo izglītību, kā 

arī pēcvidusskolas profesionālo iiglī
tību · vairākos inženierzinātņu novirzie
nos (sākot ar 1996.197. m.g.). 

Pie mums jūs varat studēt inže· 
nierzinātnes, arhitektūru, ekonomiku, 
ķīmiju. 

Rīgas Tehniskā universitāte no
drošina Jums visplašākās iespējas iz-_ 
vēlēties sev vispiemērotāko studiju vei
du jebkurā studiju posmā! 

Sākotnēji Jums jāizvēlas vai nu aka
dēmiskās studijas, vai profesionālās stu
dijas. 

Akadēmisko srudiju zarā pēc pirmā 
posma beigšanas (t.i., ttīs gadu studē
šanas) Jūs saņemsiet bakalaura grādu . 

. taču tā vēl nav pilna augstāka 
Mūsdienās no antīkās Grieķijas po- izglītība- srudijas jāturpina vēl 

lisu un Viduslaiku Ziemejitālijas pil-. ttīs gadus un jāiegūst arī maģis-
sētu republiku klasiskās, vienkātšā ''ba- tra grāds (tālāk varat kjūt arīpar 
ra" demokrātijas ir izveidojusies 'pār- zinātņu doktoru). · · 
stāvniecības demokrātija - tāda tā ir Profesionālo srudiju zarā va-
attīstītākajās pasaules zemēs. R TU ir rat studēt ar bakalaura grādu (tad · 

,,· vieriīgā augstskola mūsu valstī;kur dar- studiju ilgums būs divi gadi), 
boj� mqdemi vadioas principi un vis- vai arī da)ā specialitāšu, kurās 
pārējo' vēlēšanu vietā iekšējās; likum- īpaši nepieciešamispeciālisti, va

. " .,. došanas institūciju - Senā tu L- vēlē, rat sākt ar pēcvidusskolas pro
ievērojot fakultāšu pārstāvniecības prin- fesionālo apmācību RTU kole

,, ,, ·, _ ,., _ cipus. džā un divu gadu laikā iegūt spe,, .. '"'· . .. 
RTU ir pirmā augstskola mūsdie- cialitāti. Ja Jums tas šķiet par 

nu Latvijā, kurā atbilstoši Rietumu aug- maz, varat turpināt un vēl pēc _ 

; . 

visvecāko, 

N2·17 (1082) 
19.04.96. 

_ :visrespektablāko, 
. visdemokrātiskāko 

Latvijas augstskolu 
ar val�tī visplašākajām 
studiju variēšanas 
iespējām! 

2,5 gadiem kjūt par inženiera diploma 
īpašnieku. 

Mūsu universitātes priekšrocības, 
salīdzinot ar citām augstskolām, ir tā
das: 

Pēc ikviena pabeigta studiju pos
ma jebkurā no zariem jūs varat pāriet no 
viena uz otru. Piemēram, gribējāt ātrāk 
sākt strādāt un tāpēc bijāt izvēlējušies 
profesionālās srudijas un nu saņemat 
inženiera diplomu, kas jums šķiet par 
maz, jo ieinteresējusi zinātniskā dar
bība - nekādu raižu, jums ir iespējas 
turpināt studijas maģistratūrā! Vai otrā
di: esat ieguvis bakalaura grādu, taču 
tagad radusies iespēja dabūt labu darba 
vietu - tikai divi gadj klāt, un būsit 
inženieris! Vislieliskākiüs: jūs varat ie
gūt bakalaura gradu vienā specialitātē, 
bet maģistra grādu aizstāvēt citā. 

Pie mums ir· 

Cl. bezmaksas izglītība dienas no-
da)ā, · 

Q iestāšanās bez pārbaudījumiem 
visiem, kas vidusskolā labi mācījušies, 
vai arī viens, iestājpārbaudījums tiem, 
kuriem atzīmes nav bijušas pietiekami 
labas (izņemot arhitektus). 

Q iespējas pirmajā kursā studēt 
krieviski un līdztekus �pgūt latviešu va
lodu 
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Rīgas Tehniskajā universitātē 
1996.gadā 

Stājoties R TU jāizvēlas viens no 
septiņiem studiju profiliem: 

0 arhitektūra (dienas nodaļa), 
0 būvniecība (dienas un neklā

tienes nodaļa), 
0 datorvadība, elektronika un 

enerģētika (dienas un neklātie
nes nodaļa), 

0 datorzinātnes (dienas nodaļa), 
0 ekonomika (dienas un neklā

tienes nodaja), 
0 ķīmija (dienas nodaja), 
0 mehānika (dienas un neklātie

nes nodaļa). 

(Stājoties RTU koledžas nodaļā jā
izvēlas konkrēts studiju virziens.) 

Pirmajā kursā studenti apgūst fun
damentālās zinātnes, ievērojot profila 
specifiku. 

Otra)ā kursā sāk studēt profila in
ženierzinātņu pamatus. 

Trešajā mācību gadā izv ēlas vienu 
no piedāvātajām profila studiju pro
grarnmām, kas saistīta ar kādu noteiktu 
inženierzinātņu apakšnozari. Trešā ga
da studijas noslēdzas ar bakalaura kva
lifikācijas darbu. 

Pēc tam var izvēlēties vai nu in
ženiera (artitektūras bakalauri - arhi
tekta), vai maģistra studijas, kuras pa
beidzot, iegūst attiecīgi inženiera kvali
fikāciju vai maģistra akadēmisko grādu 
izvēlētajā studiju programmas virzienā. 

Inženiera kvalifikāciju RTU var 
iegūt: 

Piecos gados (neklātienē -sešos 
gados). Pirmajos trīs gados (neklātienē 
4,5 gados) paredzētas bakalaura studi
jas un bakalaura akadēmiskā grāda ie
gūšana. Atlikušajos 2 gados (neklātienē 
1,5 gados) - inženiera studijas vēla
maj ā profila virzienā. 

Četros gados (bez bakalaura studi
jām)-būvniecības, datorvadības, elek
tronikas un enerģētikas, ķīmij as vai me
hānikas profilā tehnikumu un tiem pie
līdzinātu mācību iestāžu beidzēji ar pro
filam atbilstošu specialitāti. 

Četros /īdz piecos gados (bez ba
kalaura studijām) -datorvadības, elek
tronikas un enerģētikas, datorzinātņu 
vai mehānikas profilā arī vispārējo vi
dējo mācību iestāžu beidzēji, kas divus 
pirmos gadus mācās RTU koledžā un 
iegūst profesionālo izglītību un kvali
fikāciju. 

Arhitekta kvaliftkāciju var iegūt 
5,5 gados (3,5 gadi arhitektūras ba
kalaura studijas, 2 gadi arhitekta studi
jas). 

Pieteikšanās u'n ieskaitīšanas· · 
noteikumi 

� Tiesības studēt RTU, ja iegūta 
vispārēj ā vidēj ā izglītība, ir katram Lat
vijas pilsonim un iedzīvotājam, kuram 
ir ticsības uz LR izdotu personas aplie
cību, kā arī personām, kurām ir izsnieg
tas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. 

Citu valstu iedzīvotāji var studēt 
uz līguma pamata. 

� Dienas nodaļas studentiem stu
dijas vienā programmā apmaksā no 
vaJsts budžeta, neklātienes nodajā-no 
līdzekļiem, ko iemaksā studējošais vai 
cita fiziska vai juridiska persona. 

No bijušajiem RTU st;udentiem, ku
ri atskaitīti par nesekrnību vai studenta 
necienīgu rīcību, dokumentus studijām 
par valsts budžeta līdzekļiem pieņem 
tikai tad, ja no atskaitīšanas pagājuši ne. 
mazāk kā lO mēneši. 

· · 
� Visi sekmīgic dienas nodaļas 

studenti saņem valsts stipendiju.. :, · 

� Pārējiem abiturientiem jākārto 
iestājpārbaudījumi: 

- matemātikā (rakstos) būvnie
cības, ekonomikas, datorvadības, elek
tronikas un enerģētikas, datorzinātr;m, 
mehānikas profilā, 

-ķīmijā vai matemātikā (pēc abi
turienta izvēles) ķīmijas profilā. 

Iestājpārbaudŗjumi arhitektūras pro
filā - zīmēšanā un matemātikā (rak
stos), 

+ Iestāšanās termiņi: 
Dokumentu iesniegšana: 

dienas nodaļā no 26. jünija !īdz 12. 
jūlijam 

un neklātienes nodaļā no l.augu�
ta !īdz 16. a.ugustam. 

1 estājpāebau tlījumi 

no 15. jiī.lija !īdz 20. jūlijam dienas 
nodaļā 

un no 19. augusta !īdz 23. augus
tam neklātienes nodaļā. � Pirmajā kursā mācības notiek 

latviešu un krievu valodā, arhitektūras 
profilā-tikai latviešu valodā. ,.,, + Ieskaitīšana -/īdz 30. aug�;;_ . , 

tmti. 

� Pieteicolies studijām,jāaizpilda Ieskaita tikai tad, ja iesniegts izglī-
veidlapa "Iesniegums". Var pieteikties tības dokumenta oriģināls,- visus re-. 
vairākos studiju prof!los flekt�tus, kuri. iestājpārbaudījumā ie-

. . ._ . . guvusi vtsmaz IZraudzītajā prof!lā no-� Ptet�tkum�21Japtev!�no : doku�. teikto minimālo puntu skaitu (izņemot ments P� t.epne�_:eJO tz�ht!bu vat �a· : arhitektūras profilu un tos reflektantus, 
�OP!Ja (hdz teskatt�šanat Jate�med?_�n- · kam iestājpārbaud�jumi nav jākārto). 
gmals), 5 fotokartttes (3x4 cm); Jauzc ., . _ .. _ . _ . 
rāda pase (vai personas apliecība - . Ar�!t�k::ur�s P!ot:Ja teska�ta ko�-
iedzīvotājiem). kursa .kart!ba pec ZliTlCŠ.anas parbaudt-

. . _. Jumā te gūto punktu skat ta, Ja matemā-� I�sm�d�ot dokumentus, Jate- tikā iegūts vismaz minimālais punktu 
maksa regtstractjas mak�a. skaits. Ja zīmēšanas pārbaudŗiumā ie

� Bez iestājpārbaudījumiem (iz
ņemot arhitektūras profilu) ieskaita vi
dusskolu absolventus: 

-kuri pēdējo divu gadu laikā ie
guvuši kādu no trim pirrnajām vietām 
Latvijas vai starptautiskā olinipiādē ma
temātikā, fizikā, ķīmijā vai inforrnātikā, 

-kuriem vidējās izglītības doku
mentā (atestātā vai profilam atbilstošā 
diplomā) gada atzīmju summa aJgebrā, 
ģeometri j ā, · fizikā, ķīmijā, inform ātikā 
un svešvalodā nav mazāka par 38, da
torzinātņu pro filā- 40, ( 4-5 gadu inže
nieru studiju cik!ā - 38), ekonomikas 
profilā- 48. 

Tehnikumu un tiem pielīdzināto 
mācību iestāžu absolventiem, kuri iz
vēlējušies 4 gadu inženiera studiju cik
lu, iestājpārbaudījumi nav jākārto, ja 
diploma vidējā atzīme nav zemāka par 
5,5. 

gūts vienāds punktu skaits, priekšroka 
tiek dota: 

- reflektantam, kurš ieguvis lie
lāku punktu skaitu matemātikas pār
baudījumā, 

-:- retlektantam ar augstāku ates
tāta viclējo· atzī.mi. 

Studiju daļa 
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ARHITEKTŪRAS 
fakultāte 

Fakultate ir viena no vecakajam Ri
gas Tehniskaja universitatē. Ta dibinata 
1869. gade ka arhitektOras noda ja, un tes 
attistibC saskataml raksturtgi Izaugsmes 
posmi. Pirmais posms saistas ar Rīgas Po
litehnlska lnstitota darblbu lidz 1919. ga
dam. Otrais posms attiecas uz Latvijas 
Universitates periodu no 1920. gada lidz 
1944. gadam. Nakošais, trešais posms 
salstas ar Latvijas valsts unlversitati. Šaja 
perioda ka negatlvs fakts ļēim in fa kult ātes 
likvldēšana 1952. gada, kad Arhitektoras 
fakultate tlka.lekjauta lnženlercettnlecr
bas fakultctes sastovo kO nodaja ar ka
tedras statusu. Ceturtais Latvijas arhltek
toras skolas periods salstOms ar Rīgas Po
lltehniskC instltota atjaumošanu 1958. ga
da ndz 1990. gadam, kad tika atjaunota 
patstCviga ArhitektOras fakultOte. Neska
toties uz visam šim svarstībam laika grie
žos fakultate ir saglabajusi savas laba kas 
tradlcljas studentu apmOclba un zinatnis
kas pētnieclbas darba. 

Šodien fakultatē darbojas tris kated
ras: ArhttektOras vēstures un projektēša
nas teorijas, Arhitektoras un pllsētbov
niecibas, Tēlotajas makslas. 

1990. gada sakusl attlstities aktīva 
sadarblba ar Eiropas un Amerikas arhitek
toras augstskolom. Notiek studentu un 
mcclbu spēku apmalņa. stažēšanos un 
studijas Somija. Zviedrija, Igaunija. Danijc. 
VaciJC, Austrija. Anglija, ltalija. Francijo, 
Holandē, Polija, AustrOiijā, f>.SV un Ka
nodo. 

Fakultcte ir Eiropas Planošanas skolu 
asociCcljas (AESOP) locekle. 

BŪVNIECĪBAS 
fakultāte 

3 
studiju laikO RTU Arhitektūras fa- Aprnācības laikā ( 1 ,5 gadi) viņl 

kultāte studenti apgūst sekojošus pa- iegūst arhitektūras maģistra grqdu, 
matdisclplinu galvenos ITI<X:ibu priekš- kas paver lespejas strēldāt par mo
metus: arhitektūras vesturi un teoriju, cībspeku vai zinātnlsko darbinieku. 
projektešanas metodes un praksi. te- Fakultāte lr habilitOcljas padome, 
lotoļmCkslu pamatus gleznlecibā, kura pl�ņem alzstcve§anaitllsertoci
grafikā, vei došanā, pllsetbovniecī- ļas arhitektūras doktora un hapiliteta 
bas un reģionālās vides veidošanas arhitektūras doktora zlnātnisko ·grā-
teoriju, inženiertehniskOS disciplīnas- du Iegūšanai. 

· 
materiālu pretestibu un būvstatiku, ApmOcības slstēma balstos uz 
būvmateriālus un ēku konstrukcijas, latviešu tautas nacionāiCs ldentitā
ēku inženiertehniskOS iekārtas, trans- tes apzināšanos, savas zemes dabas 
porta un vides labiekOrtoļuma ele- un telpiskas vides īpatnību, sociālo 
mentus, celtnlecības tehnoloģlju, vi- un ekonomisko problemu pazīšahu; 
des un cilveka aizsardzības pama- arhitektūras un mākslas vēsturlskā 
tus, ekonomiku un menedžmentu. mantojuma apgūšanu, jaunāko stilis-

Atbllstoši RTU Senotc apstiprina- tisko novirzienu un attīstības virzienu 
tajam mādbu plānam.Arhitektūras izpratni; arhitektūras profesionālo ie
fakultātē var iegūt akademiskos maņu un CAD slstēmu apgūšanu, 
grodus un profesionclo kvalifikOciju: speciallzejoties (sākot ar 4. kursu) vie-

1. Arhitektūras bakalauts. no no 4 virzieniem: • dzīvoļamo un 

Apmācības lalks-3,Sgadi. 
Ba- sabiedrisko ēku proļektēšanā, • pli-

setos terltoriālā plānošana, • reģiokalaura diploma saņemšanal ļāno- nālās ainavas reģenerācijā, • res-karte visi mācību plānā paredzetle rh eksāmeni .un Ieskaites, projekteša- taurācijO un a itektūras pieminek]u 

nos un telotājmākslas darbi. kO arī aizsardzībā. 

jāaizstāv bakalaura darbs. Latvijas arhitektūra ar specifisko 

A hit kt- bak 1 d 
formas atturību un mieru, ar sev raks-

r e uras a aurs var ar-
boties savā specialitātē, bet nevar turīgo iek]aušanos Baltijas piekrastes 

ainava bagātlna pasaules, tai skaitā 
iegūt arhitektūras prakses licenci. Eiropas arhitektūras daudzveidību. Turpinot mccības vel divus gadus un T ā ne tikai estetlski iepriecina Ikvienu, izstrādOjot un alzstāvot diplompro- kas apciemo mūsu republiku, bet lr 
jektu, bakalaurs saņem arhitekta arī lepnums un sociOis ieguvums kat-diplomu. ram republikas ledzīvotājam. Jāat-

2. Arhitektūras maģlstrs zīme, ka šo arhitektūru ir radijls un 
Studenti. kas mācību laikā izrO- rada galvenokārt republikā audzis 

dījušl spejas nodarboties ar zīnātnis- . un lzgiTtojies arhitektu kolektīvs, kura 
kiem petījumlem, pec bakalaura pārstāvjl šodien strādā dažādos pro
grāda iegūšanas un arhitekta kvall- jektešanas birojos, pllsētu un rajonu 
flkācljas saņemšanas var tikt ieskaitītl pašpārvaldes, izglītības un zlnātnes 
maģlstratūrā. iestādes. 

ciālistu, Jums būs iespēpms istenot būv
inženiera darba pamatmērl,<i - radt dro
šas, funkcionāli lietderigas un estētiski 
dailas būves cilvēkiem un sabiednbas va
jadZĪbām. lzvēlieties un Jūs būsiet vap-
dzīgi Latvijas atpunotnei! 

rekonstrukcija; transportbūves; kons
truktīvā geometrija un datorgrafika; 
inženierpedagoģija. Doktorantūrā: Būv
niecība un rekonstrukcija; būvma
teriāli; transportbūves. 

Būvniecibas fakultāte ir vecākā in- Bakalaura programma (3 ga-
Siltuma, gāzes un ūdens teh

no/oģijas studiju programmas 
virzieni. lnlenierstudijās: siltuma un 
gāzes tehnologija; ūdens apgāde 
un kanalizācija. Maģistratūrā: siltu
ma un gāzes tehnologija; ūdens teh
nologija. Doktorantūrā: siltuma un 
gāzes tehnologija; ūdens tehnolo
gija. 

ženiertehniskās izglitibas mācibu iestā- di). Iegūstamā kvalifikācija: pirmais 
de, kur gatavo plaša profila būvinženie-. akadēmiskais grāds - inženierzi
rus ar akadēmisko un augstāko profe- nātņu bakaulaurs būvniecībā. 
sionālo izgiTbbu. Pralctiskā būvinženiera pro-

Būvniecība ir fakultātes studiju gramma (tehnikuma vai tiem pie
profils, un tam pieskaņota tās struktūra, līdzinātu mācJ.bu iestāžu beidzējiem 
studiju plāni, un mācibu sistēma ir or- ar profilam atbilstošu specialitāti -ganizēta atbilstoši Eiropas standartiem. 4 gadi). · · ' 

Studējošo rīcībā
.
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Cienījamie reflektanti! Būvnie;ī;. · :�:. :'B�vŗJi�ības S!udiju P.��r�� 
bas fakultātes mācibu spēku vadibā Jūs •. ·!!las v�rz1�n1. lnlef}_lerstu_diJ"!_�· c1�110 
iegūsiet stabilas inženiertehnislc.ās zinā- � eku _bu�.me�ība; bu�uzņemeJ�; b�v
šanas, atbilstoši jaunākajiem būvmate- .u.�erneJS buvmatena.lu r�otajs; bu�
riālu un būvkonstrukcij.J veidiem, būv- mecība �n reko�strukCIJa;

, �
utoc

_
el�; 

niecibas tehnoloģijām un būvzinātņu sas- d���z�e!1; o�tu 
_
buves. �agŗstratura: 

niegumiem. tqūstot par būvniecibas spe- CIVIlo eku buvmecība; buvmecība un 

Ģeodēzijas un kartogrāfijas 
studiju programmas virzieni. lnle
nierstudijās: ģeodēzija, kartogrāfija 
un nekustamā īpašuma vērtēšana; 
Maģistratūrā: geodēzija un karto
grāfija. 

_Adrese: Rīga, LV-1048 Ķīpsa
la, Azenes iela 16, 2.stāvs, 235 tel
pa.Tālr. 611278. 
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transports, kurā tad, trešo gadu nobei- ist., t.7224186 -lietišķā un medicīnas 
dzot, tiek iegūts bakalaura grāds. zinātne . . . ' 

· 
Tālākā studiju gaitā ir iespējami . Siltumenerģ�tik8s kated�, vaQī- . 

divi varianti: tājs D.Turlajs, Ausekļa ielā·· 7, · t. 
1) divgadīgas inženieru studijas .iz- 7320668,-siltumtehnika. 

vēlētajā virzienā; AparlltbOves un ražošanas auto-
2) trīsgadīgas maģistra studijas izvē- matizllcijas institots, direktoŗs J,Ru-

· ' ·RTU Mašīnzinību fakultāte piedā- !ētajā virzienā. · dzītis, KaļķU ielā la, 440.ist., t.7228083 , 
Vi:l-·. studi,iu i·esnP.ias se'·oiošos virzienos : • . dā .. . . . -aparātu inž. enie.rija� . . 

. . .
. � r-J 1\C J Dazos no pie -vāta]tem Virzie-.. 

/ietišķā mehānika, /ietišķii un me- niem var iegūt pedagoga un nodarbi- Ražošanas automatizllcijas kat- . 
dicīnas fizika, siltumtehnika, mašīnbū- nātības pamatu inženiera profesiju. edra, vadītājs A.Šul�s, Kaļķu ielā l a, 
ve, aparātu inženierija, ražošanas au- 143.ist., t.7203352,.....,:. ražošanas auto-

. tomatizācija un pārstrādes tehnika, ma- . matizācija un pārstrādes tehnika .. 
teriālu tehnologija, ražošanas iekārtas B. Praktisko inženieru studiju cikls. Industrilllll biznesa institots, di-
un projektēšana, apstrādes instrumenti rektorS T.Ķirsis, Cēsu ielā 11, t.3715§0; 
un tehnologija, kl:alitātes nodro!i'!.āša- · Uzņem person� ar vidējo speciālo · -materiālu tehnologija, ražošanai; ie- · 
na �n vadība� ŗazotņu ekspl,u_'!tacl}a un izglīt.ību atbilstoši .. RTU uzņemšanas kārtas un projektēšana, apstrādes· ins
dros!'ms, C:P_gerbu tehnolog_lJa, f!Zod:_s ' noteikUmiem. Cikls paredzēts inženieru trurnenti un tehnologija. · 
u'!. .terpu zzmbas� �pavu u� ādas zzs_tŗ�� sagatavošanlii 4 gados, ievērojot priekš- Ražošanas kvaUtiltes institlits·; 
daJun:zu ���nologlJ'!: �ekstzltehno_loE?_lJa, zināšanas, kas iegūtas vidējās speciālā.s direktots N.Salenieks, Ausekļa ielā $, 
tekstzlmasmu mehamka, amatmeczbas mācību iestādēs. t.7320000- kvalitātes nodrošināšana· 
tehnologij{J, autotransports un pārva- p· ._ dā d . - - - un vadība, ražotņu ekspluatācij�: w1.·· _ dājumi dzelzceļa transports. . JrrnaJa !!a . stu entJ. macas .pec drošums. ·· ·· · : . _ . . . _ Vienotas meharukas profila praktisko , ... , . 

. "Visos �netaJos Y�ien�� M�m- inžetüeru studiju programmas. Nobei- · Tekstila un· apģ�rbu tehnoloģi-z�nību fakultate orgaruze studiJas d1vos dzot pirmo kursu, jāizvēlas virziens, at- jas institflts, ·direktors A.Kļaviņš, . · ciklos: bilstoši vidējā speciālā mācību iestādē Kaļķ:u ielā l a,'225. ist., t.7211337,- . 
A. Akadēmisko studiju cikls. iegūtaī specialitātei. apģērbu tehnologija, mod!!s. un.•tēi'pu 
B. Praktisko inženieru studiju cikls. ziruoas, apavu un ādas· ižstrādājurnu 

. A.Aka�misko studiju cikls. 
Pieņ.em personas ar vidējo izglī

tību atbilstoši RTU uzņemšanas notei
kumiem. 

Pirmajos trijos gados paredzētas 
bakalaura studijas un bakalaura akadē
miskā grāda iegūšana, no kuriem pir
majos divos gados notiek vispārīgā sa
gatavošana ·. · p'ēc vienotas. mehānikas 

Mašīnzinību fakultāti beigušie at
bilstoši interesēm un kvalifik:ācijai var 
strādāt ražošanā, zinātnē, privātvirzienā, 
kā arī papil'dināt savas zināšanas Rie
tumu val�tu augstskolās. 

Bez tam pēc maģistra grāda ie
gūšanas visps piedāvātajos virt:ienos, 
turpinot izglītību, var iegūt zinātņu dok
tora grādu: · 

tehnologija, tekstiltehilciloģļja, )eĶstil
mašīnu mehānika, amatniec1baS tehno-
loģija. · 

· 
. 

· ·' 
Autotransporta katedra, vadī

tājs G.Liberts; 'Ausekļa ielā 5, t. 
7320066, - ·autotransports un pār-
vadājurni. . ' · . 

DzelzceJa. 
· 
. .t:ŗans

.
porta i�stitots, 

direktors D.Sergejevs;. Indriķa ielā 8, t. 
7234339,-dz'elzceļa t;ransports. ; · ,L ' 

profila�studiju prograrnrnas. . 
· Mašīnziilību fakultātē ir sekojoši 

Apmācību procesu -organizē Me- institūti \.Ill-katedras , kas nodrošina spe- • .. '• Sikāku ip.formāciju par uzņemša-
hānikas studiju departaments, Kalķti · ciālistu sagatavošanu atbilstošajos vit-: nas noteikumiem. var. saņemt : 
ielā 1, 307. ist., direktors I.Odītis , tālr. zienos pēc vispārējās sagatavošnas : 
7212209. 

Šeit tiek apgūti sekojoši mācību 
priekšmeti: matemātika, fizika, ķīmija, 
datorzĪilātne, svešvaloda, materiālzinī-

. bas, · tīesību pamati u.c. Otrā mācību 
gada· beigas · Sfudenti izvē las kādu me
hānikas profila studiju programmu -
inženiermehānika, ražošanas tehnolo
gija, tekstila un apgērbu tehnologija, 

RTU uzņemšanas kornisijā, 
Mehllnikas institots, direktors E. Kaļķu ielā 1 , 12l.ist.;t. 7228582 ; 

Lavendelis, Kaļķ:u ielā l a, 354.ist., t. · 
7�27873 - lietišķā mehānika, �ašīn-'· Mehānikas studiju departamentā , � buve. . .,Kaļķ:u ielā 1, 307.ist., t.7212209. 

Elektrotehnisko un elektrņnisko. 
materiillu un tehnoloģiju institfits, di-
rektors J.Dehtjars, Kalķu ielā l a, 348. Attē/ā: RTU Studentu pilsētiņa 

�·.' 
Ķipsalā · · 
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Veidosim konkurētspējīgu �īmisko . un fannaceitisko razošanu! 
Latvija ķīmiskās un farmaceitiskās rūp

nieciskās ražošanas pamati likti 19. gadsimti!, un 
tālāk ST nozare attīstrjusies kil. smalko (neliela 
apjoma, darbietilpīgu) ķīmisko produktu un arst
niecības līdzekļu ražošana, ka stikla, stiklšķiedras, 
keramikas, plastmasas izstrād�innu. laķu un krā�: 
su ražošana, kā mežķTmijas, sadzīves :ķīmijas; 
tekstilķīmijas, elektroķ īmijas u.c. ķīmijas un ķīmi
jas tehnoloģijas novirzieni. ŠT nozare vienmēr ir 
bijusi nozīmīga Latvijas ekonomiki!, un rakstu
rīgi, ka tajā arT vienmēr eksistējis atbilstošs z�niit
niskais potenciāis un laba augstākā iZgl1ti'ba : 

Pēc LR neatkarības atgūšanas ķūniska un 
farmaceitiskā ražošana, tapat kā visas ražošanas 
nozares, ievērojami sašaurinil.jās. Neap�aubāmi, 
ražošanas izraisītais vides piesārņojums sama
zinājies, taču var strīdēties, vai līdz ar to uzlabo
jusies vides kvalitāte, jo ar vides k-valitāti saprot 
arī visu, kas nodrošina sabiedrības stabilu eksis
tenci un attīstību. Diemžēl stabila eksistence un 
attrstība bez ražošanas ir tikpat neiespt!jama kā 
mūžīgais dzinējs. Šķiet, arT sabiedrībā šī sapratne 
ir tuvu. "Finanse� ;--:-- tās ir ekonomikas asinis, bet 
asinis bez ķcrņ�eua, t.i., reil.Iās ražošanas, pašas no 
sevis nev,ar pulsēt" saka als,Ŗīgas,komercbanka 
prezidents V.Kuļiks rakstā aviü "Diena". Līdzīgi 
spriedumi un veiksmīgi saimnieciskas darbības at
jaWJošanas mēģinājumi kļūst aizvien biežāki. Arī 
ķüniskās un farmaceitiskās ražošanas jomā. To
mēr jāsaprot, ka atjaWJot veco nav iespējams. 
Katrs elements iŗ jāveido no jaWJa un citādāks, 
piemi!rots šqdi�rtas situācijai. Un šodienas si
tuācija rakstUrojas ar vairākiem "jauniem" ele
mentiem, piemi!rarn,_ nepieciešamību pātzināt tir
gus stāvokli un prasības un sekot tām, energoie-

AUTOMĀTIKAS UN 
SKAITĻOŠANAS 

TEHNIKAS 
· FAKULTĀTE 

�-. . 

tilpīgu procesu neperspektivitāti, vietējo izejvielu 
maksimālas izmantošanas nepieciešamību un c_i
tu. Republikā ir lieli mežu resursi, :n!=pietiekami 
izpt!tnas zemes dziJu bagātīb'as, Ventsp)is naftas 
vads. Ir arī pietiekami daudz augsti kvalifieetu 
ķīmiķu, �t trūkst·. ķīmiskās prodUkcijas tirgus 
speciālistu, ražošanas organizatoru, k'valitātes nci
drošinManas speciālistu, augsti k-valificētu teimo
logu. Nav atīstītu komplekso pētfjumu, un līdz ar to 
nav" nozares attīsti'bas stratēģijas: 

Lielu trūkumu daļu var novi!rst, izveidojot 
un nodrošinot k-valitatīvu ķīmijas un ķīmijas teh
noloģijas izglītīb_u. Tā ir sarežģ� un arī diD:�a 
sistēma, kura vispirms sākas ar to, ka pietie� 
daudz skolnieku skolās un vidējās mācību iestiidēs 
mācās tādus priekšmetus kā matemātika, fizika,. 
ķīmija un bioloģija. Sajā sistēmā neapšaubāmi ie-· 
tilpst arī Ķünijas tehnoloģijas fakultāte, kura šogad 
133. reizi uzņems jaimo papildinā jumu, nodrošinot 
J..-valitatīvas studijas ·studiju prognimmās "Ķīmija'; 
W1 "ĶTmijas tetinoloģija". · 

Uzņemšana notiek gan bakalaura, gan inže
niera, gan maģistra un doktora grāda iegūšanas 
studijās. Vienlaicīgi norit jauno studiju plānu iz
strādāšana un integrācija ar Latvijas ZinMņu aka
di!mijas institūtiem, lai šīs studijas nodrošinātu. 
Pašreiz apstiprinātie studiju virzieni doti pievielio
taja uzskaitfjumā, taču tie noteikti paplašināsies. 
Jādomi!, ka tuvākajā laikā studijas tiks uzsaktas arī 
virzienā "Koksnes piirstrade (žāvēšana, aizsardzība, 
saplākšņu, kokskaidu w1 kokšķiedru plātņuņžoša
na)", kam varētu sekot arī citu aktuālu virzief!u 
atvēršana. 

Profils �Ķīmija.. · 

5 

Biomateriālu ķīmija un tehnologija. 
Atbildīgie: Y.Kasjanovs, RCimdiņš, L.Bēr-

� ; ·' • • • :• < � ·.1 • <{· • ::Q ņ.a... , ' .. .· . . 
. · ·· Koksnes, celulozes un papīra ķīmijh 
un tehnoloģija. Atbildīgie: V. Sčerbaks, J. 
Avotiņš, J.Ozoliņš. 
,; - Elektroķīmiskii te�'noioģija un metā!JI 

dizsardzī'fki'pret koroziju. Atbildīgie: S.Čor-
naja, H.Kr!i:stsi A.Vo�ekalns. 

· 
Orģ��{skiis"sintēzes un naftas /j.īmisT 

kii tehnoloģija. Atbildīgi�: V.Kampars,, �. 
AVcitiĢš, J.Kreicberga. - "·� · 

Polimēru materiālu un kompozītu teh
nologija. Atbildīgie: M.Kalniņ.š, L. Mālers, 
J.Kajaks. 

Silikiitu un augsttemperatūras mate
riālu ķīmija un tehnoloģija. Atbildīgie: U. 
Sedmalis, J.Boļšijs, O.Baumanis. ' 

Vides inženierzinības. Atbildīgie:. S. 
Valtere, J.Mālers, R.Švinka. . · . 

Vispārīgā ķīmijas-tehnologija .. At
bildīgie: L.Osipovs, I.Dreijers, J.Lemba. 

Programma �Ķünija.. . 
Programmas direkt9r� S.Trusoys. 

Ķīmija. Atbildīgie: S.Trusovs, M. Dril-
le, V.Kokars. .. 

Fizikiilā ķīnfi}q. Atbildīgie: P. Paukšs, . 
A.Ruplis, M.Utināris .. ' 

Organiskiī ķt,;,,ijp. Atbildīgie: 0. Nei
lands, R. Valters, I.Lielbriedis. 

Pedagogija. Atbildīgie: E.Gudrinie
ce, l.Meirovics, G.Rurnba Programma: «Ķīmijas tehnoloģija» 

programmas direktors VKamparJ Ķīmiskiis ražošanas organizācija. At" 
Biologiski akJīvās vielas un to zāļu ·bildīgie: J.Millers, B.Pētersone, J: Roman- · 

cēviča. · 
formas. Atbiļdīgie: A.Strakovs, M.Jure., Ē. 
Bizdēna. Konserilāclja un restaurācija. Atbil

dīgie: M.Dzenis, S.Reihmane; 1. Vītiņa. · 

.Ar,l99p./97. mācību .gadu fakultātē ir · : · Pēc; inženierzinātņ!J bakalaura diplo-
šādas studiju .programmas; . ' rila iegūšanas, ir iesp�jas turpināt studijas 

. datorzirfātņu·profllā -'--· informācijas 
· · � divgadīgas inženierstudiju vai tnsga- ·"' 

tehnologija (profilē ITI), lietišķās datorsis- dīgas maģistra studiju programmas. . . 
tēmas (profiiē LDI); 

datorvadības, elektronikas un ener- Šīs programmas dalās virzienos . 
. . , gētikas projilā - automātika un datorteh- Paredzamie studiju virzieni informāci-

ASTF n9drošina studijasdatorzinātņu nika (profilē AI, LAS katedra un ST ka- jas tehnoloģijas proģrammā ifšādi: vadibas 
projilā un datorvadibas, elekJronikos un en- tedra). ' zinātne; lietišķā statistika un aktuārtehno-
ergētikos projilā. Trīs gadu bakalaura studijas ir orga- ·Joģija, · 

Fakultāti veido: nizētas tādējādi, ka pirmajā mācību gadā Paredzamie studiju.virzierii iietišķo da-. visiem studentiem ir kop īgs mācību plāns to· rsistēmu program· · rriā: ir šādi: lietišķāS d"-Automiltikos institQts (AI), kura sa- .. 
dīb . un, nobeidzot 1. kursu, studenti var brīv.t · · torzinātnes,· lietišķo ·datorsistēmu program. -stāvā ir: Automātiskās va 1 as katedra, C1- · · · 

pāriet uz tiemRTU profiliem, kuros piešķir tnatūra·, datorsistērriu proiektēšana. 
· 

paru vadības un robottehnikas katedra, ak J inženierz;inātņu b ,alaura akadēmisko grā- P-aredzamie studiiu virzieni autom_ ati-InformAcijas tehnoloģijas institots d · 
· " 

(ITI), kura sastāvā ir: Modelēšana:s un imi-
u. kas un datortehnikas programmā ir šādi: 

Otra}ā kursā ir kopīgs mācību plims datorvadības sistēmall,·'vadības tehnolog' iia; tācijas katedra, Operāciju pētīšanas katedra, " 
Matemātiskās statistikas profilinstitūts,. vienā proti!ā studējošiem. Praktiski tas no- lēmumu atbalsta sistēmas;�·datortehnika un 

zīmē, ka kopī gs macību plāns ir tiem ·studen- uldi. · · ·· · · · . . ·: Liiiil{w datorsistlmu institats (LDI), tiem, ka5 studēs pec informācijas tehno-
kura sastāvii ir: lnformatikas un program- loģijas un datorsistēmu studiju programmēšanas katedra, Sistēmu teorijas un projek�. mām, bet atš ķ(ribas būs mācību piānā tiem tēšanas katedra,_Lietišķo datorzinātņu pro.tü� studentiem, kas izvēlējušies automātikas un 
institūts. - . · . . ' . datortehnikas studiju programmu. 

Unwtai aibaJslll sisaMt katedra (lAS) Pēc otra kursa beigšanM studijas norit. 
Skaitļofanas tehnikas luJtedra (ST) saskaņā ar'mā.Cību plāniem, kil,S.il' iitšķirīgi 
fnž.eniermatemlltikos katedra (IM) katrai studiju programma{ · · 

Savukārt inženierzinātņ.u maģistriem 
ir iespējas turpināt izgiītību trīsgadīgā dok
tbrantūrā, lai iegūtu inženierzinātņu doktora 
aķadēmisko grādu.Studiju virzieni rāda, ka 
AST fakultātē iespējams apgūt plašu prob-· 
·.i:ēmu spektru datorzinātnēs. 
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EEF dibināta 1958. gadā. Fa
kultātē strādā 14 profesori un 45 
docenti. Darbības galvenie virzieni: 
* studentu apmācība, * zinātniskais 
un pētniecības darbs, * praktisku pro
jektu izstrādāšana, * jaunu iekārtu 
un aparātu izstrāde, • speciālistu kva
lifikācijas celšana. 

EEF studijas notiek pēc jau
nām studiju programmām, kas tu
vinātas Eiropas studiju shēmai. Sa
gatavoti jauni speciālie studiju priekš
meti un mācību līdzekli. Fakultātē 
izveidotas trīs datoru klases ar 486. 
un Pentium procesoru datoriem, un 

gādes optimizācija; elektroenerģē
tisko sistēmu automatizācija; elek
triskās stacijas, tikli un sistēmas; 
elektriskās mašīnas un aparāti; 
e/ektriskā piedziņa un automātika; 
energoelektronika; elektroniskās ie
kārtas; dzelzceļa transporta auto
mātika un datorvadība; elektro
transports; dzelzceļa transporta sa
karu un informācijas sistēmas. 

Apgūstot elektroapgādes un 
elektroieklrtu, energoapgādes op.
tlmizācijas novirzienus kjūst par elek · 
troapgādes inženieriem, kam pave
ras loti plašs darbības lauks: tos ai
cina darbā valsts akciju sa:biedrība 
«Latvenergo•• , ārzemju elektroteh
nisko firmu pārstāvniecības, proje.k
tēšanas biroji, kā arī dažādi ražo
šanas un komunālie uzņēmumi. · 

1996. g. 19. aprīlis 

'· 
Fakultātes ēka Kronvalda bulvārī 1 

komunālajā saimniecībā, transpor
tā, lauksaimniecībā, celtniecībā un 
citās nozarēs. 

darbojas Digital Alfa serveris, kas Energoelektronikas, elektronl· 
pieslēgts Internet tīklam. Studentiem Elektroenerģētisko .slsiēmu sko iekārtu special itāšu inženieru 
ir iespēja strādāt «On-line» režīmā automatizācijas, elektrisko sta�. darbs saistits ar stiprās strāvas' · 
un izmantot visas elektronisko tiktu ciju, tīklu un sistēmu speciālisti · .elektronisko iekārtu aprēķiniem un 
iespējas, nosūtīt un saņemt infor- strādā dažādu Latvijas ener- . konstruēšanu, to vadības un re- · 
māciju no visas pasaules. gosistēmas objektu projektēšanā, gulēšanas sistēmu izstrādi, eksplu-

Par vienu no sava� darbības celtniecibā un ekspluatācijā. Liels ·· atāciju;·elektriskās piedzinas sistēmu 
svarīgākajiem aspektiem EEF uz- inženieru skaits strādā valsts akciju · automātisko vadību, tehnoloģisko un · 
skata sacļarbību ar citu valstu augst- sabiedrības «Latvenergo» uzņēmu- · . ražOšanas procesu automatizāciju, 
skolām. Sī sadarbība izpaužas stu- mos, kā arī apvienotās energosis- enerģijas pārveidošanu un taupīša
dentu apmācībā, zinātniskā sadar- tēmas «Baltija» modernajā dispe- nu. 
bībā kopīgu projektu un zinātnisku čeru centrā Rīgā, kas koordinē Lat-
darbu izstrādē, kopīgās publikāci- vijas, Igaunijas' un Lietuvas ener- Dzelzceta transporta institūts 
jās, piedalīšanās zinātniskās konfe- $ētisko sistēmu kopējo darbu. Ener- veic attiecī go specialitāšu pilnu ap- . 

. rencēs un semināros, mācību spēku gētiķi iegūst labas zināšanas skait- mācības ciklu un ir vienīgā iestāde . 
stāžēšanās un studentu studijās ār- !ošanas tehnikā un praktiskā darba Baltijas republikās, kur var iegūt aug- ·. 
zemju augstskolās un praksēs ār- iemaņas ar personālajiem datoriem. stāko izglītību dzelzc�!a transporta 
zemju finnās. EEF ārzemju partneri ir ,...--------------, specialitātēs. DzTI par' vienu no dar- · 
Zviedrijā - Karaliskais Tehnoloģijas Daudzi studenti jau jaunākajos bībcis galvenajiem vir�ieniem uz
institūts Stokholmā, Čalmeras T ehni- kursos noslēdz līgumus ar valsts a/s skata sadarbību ar VAS "Latvijas 
skā augstskola Gēteborgā;Vācijā - «Latvenergo» - tas dod iespēju vi- Dzelzcejš» ,  sagatavojot mūsdienu. Brēmenes Tehniskā augstskola, Pa- ņiem saņemt speciālas, vaiŗākkārt prasībām atbilstošus speciālistus, 
derbomas Universitāte; ASV- Mas- liel ākas stipendijas par valsts r1o- . kā arī veicot izstrāi:fnes dzelzce!a sačūseitas Tehnoloģiskais institūts teikto un garantē darba vietas pēc sistēmu · tehniskajai nodrošināša- · Bostonā, Missuri Rolla universitāte, studiju pabeigšanas. · · ·  · · nai. DzTI pastiprināti tiek apgūta da-
Sietlas Universitāte; Čehijā Čehu Aug- tortehnikas izmantošana tehnisku · 
stākā tehniskā skola; Ungārijā Buda- ' un vadības problēmu risināšanā, 
peštasTehniskāuniversitāte; Ķīnā Ksia- Elektrisko mašīnu un apa- dzelzceja transporta ekonomika un nes universitāte; Krievijā :- Sankt- rātu speCiālisti tiek sagatavoti dar- menedžments. DzTI studijas pēc 
pēterburgas Valsts Tehniskā univer- bam, kas saistīts ar elektrisko ma- otrā kursa notiek· tris virzienos: 
sitāte, Maskavas Enerģētiskais insti- šinu _ un aparātu .. !ažo�nu un mo- dzelzce!a transporta automātika un 
tūts; Spānijā Madrides Tehniskā uni- demam t�hn�loģiJam, razošan_c:s va- datorvadība, elektrotransports un versitāte; Portugālē Lisabonas Teh- dību, proļeķ,tēšanu_ ur:' k?nst�e?an�, dzelzceja transporta sakaru un  inniskā universitāte; Somijā: Mikeli Po- e�spluataCIJU un pet��eclbu. �!lņl stra; . .  formācijas sistēmas: DzTI paver ielitehniskais institūts; ltālijā: Padovas da te�.�elektro�taC:I!as uņ hl.dr?Siek- spējas apgūt modernu un intereuniversitāte.. !rostacl)as, kur lpasl �epl�esa':Tlc:s santu profesiju ,  pēc kuras šodien i r  

Pēc vidusskolas vai pēc vidē- Jaunas darba rokas.! rup�lcas, pllse- paaugstināts pieprasījums: .. legūtās 
jās speciālās izQiītības iegūšanas, tas elektrotransportā un Citur. specialitātes dod iespēju J strādāt 
lai studētu Energētikas un elektro- VAS «Latvijas Dzelzce!šs> .struktūr- · 
tehnikas fakultātē ir jāiestājas dator- Elektriskās pledziņas un au- vienībās, pilsētas .elektrotransportā, · 
vadības, elektronikas un enerģēti- tomltlkas specialitātes inženie- kā arī citās 9rganjzācijās; kas spe
kas proti!ā. riem darbs saistīts ar visas taut- cializējas elektrovilcienu ,  tramvaju ,  

Pirmajā kursā visi studenti mā
cās pēc vienādiem plāniem, bet at
rajā kursā jāizvēlas viens no seko- · 
jošiem studiju virzieniem: elektroap
gāde un elektroiekārtas; energoap-

saimniecības nozaru elektriskās trolejbusu un to atsevišķu sistēmu 
piedziņas un sistēmu izstrādi, ap- ekspluatācijā, remontā, izstrādē un 
rēķinu, konstruēšanu un eksplua- ražošanā. 
tāciju ,  to automātiskās vadības sis-
tēmu izveidi, kā arī dažādu tehno-
loģisko un ražošanas procesu auto-
matizāciju gan rūpniecībā; gan arī 
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RADIOTEHNIKAS 
UN SAKARU 
FAKULTĀTE 

Līdzās datortehnikaī un informāti
kai visstraujākā attīstība novērojama ra
dioelektronikas un telekomunikāciju no
zarē. Vai kāds no Jums šodien var ie
domāties savu dzīvi bez modernajiem 
radioelektronikas un telekomunikāciju 
līdzekļiem? Lai pieminam kaut vai mo
bilo telefonu un kompaktdiskus, radio
teleksu (peidžeri) un videomagnetofo
nus, ciparu telefoniju un satelīttelevī
ziju, faksus un kamkorderus (kompak
tās videokameras), elektroniskos auto
sargus un mikrovijņu krāsnis. Radio
elektronika un telekomunikācijas izrai
sījušas revolucionāras pārmaiņas dau
dzās dzīves jomās, bet tas ir tikai at
tīstības sākums. 

Jau tagad ar radioelektronikas un 
telekomunikāciju līdzekļu palīdzību da
tortīkli (Internet u.c.) ap jož visu pasauli 
un paredzams, ka tie vēl tālāk attīstīsies 
kjūstot par tā saucamo . «informācijas 
lielceļm>. Izmantojot šos tīklus, mēs nā
kotnē varēsim, sēžot mājās pie video
monitora, pasūtīt interesantu filmu vai 
citu raidi)umu (interaktīvā televīzija) 
vai «šķirstīt» elektronisku «runājošm> 
grārnatu ar kustīgiem attēliem (multi
mēdiji). Varēsim saņemt informāciju 
no datu bāzēm darba vietā vai zemes
lodes otrā pusē, kā arī strādāt un mā
cīties mājās, rezultātus nosütot _.pa te
lekomunikāciju līnijām darba devējam 
vai pasniedzējam 

Lai šos sapņus realizētu, vēl daudz 
jāstrādā radioelektronikas inženierLem, 
maģistriem un zinātņu doktoriem. Sajā 
profesijā vislabāk var izjust mūsdienu 
pasaules izaicinā jumu - sekot !īdzi pār
maiņām; nemitīgi attīstīt savas spējas, 
papildināt zināšanas un būt mūsdienu 
sabiedrības aktīvam loceklim vai arīne
glābjami atpalikt un cīņu zaudēt. 

Pamatu šādai aktīvai darbībai pie
dāvāradiotehnikas un sakaru virziens, 
kas tiek.realizēts Radiotehnikas un sa
karu faktiltātē. Tā ietvaros var apgūt 
mūsdienu informatīvās sabiedrības teh
noloģiju, lai va:tētu piedalīties tās piln
veidošanā ( optiskās un ciparu sakaru 
sistemas, datortīkli, peidžeri, ciparu ra
diofonija, satelīttelevīzija un augstas iz
šķiršanas spējas televīzija). 

Radiofonija pašreiz pārdzīvo re
volücionāras izniaii;l�·. Sākusies 1 996. 
gadā, !īdz pat apmeram 20 1 5 . gadam 
Eiropas valstīs turpināsies 1Jakāpeniska 
pāreja U:z T�DAB ciparu' radiofoniju, 
kuras projektu izstrādājis Eiropas val
stu konsor9ijs Eureka- 1 47. Tas nozünē, 
ka j ebkutu \1ztverarrio tadioprograrnmu 
ultraīso vijņu vai decimetru vijņu diapa
zonā- var-· klausīties ar viaugstāko t.s. 
kompaktdisku (CD) kvalitāti. Turklāt 
šādu kvalitāti nodrošina jebkurš šīs sis
tēmas radioaparāts, gan braucot pa šo-

seju, gan atpūšoties jūras vai ezera ma
lā, vai mājās. 

Televīzijā pēc diviem gadiem, t. i . ,  
no 1 998. gada, !īdz apmēram 2020. ga
dam Eiropā pakāpeniski ieviesīs DVB 
ciparu televīzijas pārraides. Tas nozī
mē, ka visaugstākās kvalitātes krāsu at
tēlu ar stereo skaņas pavadījumu varēs 
skatīties ar jaunās · paaudzes televizo
riem, un kvalitāte nebūs atkarīga no te
levizora ekrāna izmēra. Šādu kvalita
tīvu attēlu var iegūt, apmēram divas 
reizes palielinot attēlu veidojošo rindu 
skaitu un pilnīgi visu attēlu apstrādi īs
tenojot ar specializētu mikroskaitļotāju 
- signālprocesoru - palīdzību. 

Jau šogad mobilo telefonu lietotāji  
saņems jaunus izstrādājurnus, kuros vi
sas signālu uztveršanas un noraidīšanas 
operācijas, kā arī visa radiotelefona va
dību veiks viens joti jaudīgs signālpro
cesors. Šī procesora signālu apstrādes 
iespējas ir lielākas kā "Pentiurn" tipa 
universālajam procesoram. · 

Šādu radioiekārtu un mobilo ra
diosistēmu darbību var iepazīt un studēt 
"Radiosistēmas ar mikroprocesoriem 
un datoriem " un "Radiofonijas un te
levīzijas "  inženieru specializācijās Ra
diotehnikas un sakaru fakultātes Elek
tronikas institutā. Mēs piedāvājam stu
dentiem iepazīt pasaules vadošo elek
tronikas izstrādātāju un ražotāju firmu 
Intel, Philips, Motorola un Texas In
struments signālu apstrādes un vadības 
procesoru apgūšanu Elektronikas insti
tūta !aboratorijās. 

Mācības norisinās galvenokārt Ķip
salā, Radiotehnikas un sakaru fakultā
tes ēkā. Priekšmetu pasniegšanā iesais
tīti gan štata pasniedzēji (ar lielu darba 
pieredzi, papildinājušies arī ārzemēs 
ASV, Kanādā, Vācijā, Zviedrijā u.c.), 
gan arī augstas klases speciālisti no ci
tām atbilstoša profila organizācijām. 
Kopš 1 992. gada fakultātē notiek arī 
ārvalstu studentu apmācība angju valo
dā. 

Elektronikas studiju programma 

RTU Elektronikas institūtā studen
ti turpina studijas pēc divu gadu mā
cībām Datorvadības, elektronikas un 
enerģētikas departamentā. Programmas 
ietvaros iespējams iegūt izglītību gan 
akadēmiskajā (bakalaurs - maģistrs -
zinātņu doktors), gan arī profesionālajā 
(inženieris, praktiskais inženieris) jo
mā. Akadēmiskā jomā bakalaura ap
mācību kopīgais ilgums - 3 gadi, ma
ģistram - vēl trīs gadi. Apmācības pro
fesionālā jomā inženierim kopā - pieci 
gadi, praktiskam inženierim - četri 
gadi, ja iepriekš pabeigts tehnikums vai 
tehniskā koledža. 

Konsultācijas par apmācību pro
cesu sniedz elektronikas institūta direk
tors J.Jankovskis - tel.6 1 2298 vai ra
dioiekārtu katedras vadītājs G.Balodis 
- tel. 6 1 7536. 

Bakalaura studijas notiek divos no
virzienos: * radioelektronika, * radio-

7 

elektroniskās aparatūras konstruēšana 
un telmoloģija. 

Pēc pamatu sekmīgas apgūšanas . 
trešā kursā jaunie bakalauri inženierstu
dijās var apgūt zināšanas specializāci
jās: * radiofonija, televīzija un mobilie 
sakari; * radioelektroniskās sistēmas ar 
mikroprocesoriem un datoriem; * inte
grētā elektronika un shēmtehnika ; * 
radioelektroniskās aparatūras konstru- . 
ēšana un tehnologija. 

Kopumā izglītība radioelektroni
kas novirzienos ir pietiekoši plaša un 
dod pamatu pārejai uz citu specialiā
ciju atbilstoši pieprasījurnam un iespē
jām. Novirzienu absolventi atrod darbu 
specialitātē ne tikai tieši ar radioelek
troniku saistītos uzņēmumos (Radio
tehnika, Alfa, Lattelekom, VEF, Mobi
lais telefons, Latvijas Radio, Televī;zija, 
Latvijas radio un televīzijas centrs, u.c.), 
bet arī daudzos citos, jo elektronika ir 
ienākusi praktiski visās dzīvesjomās un 
radījusi attiecīgu pieprasījumu (medi
cīnas elektronikā, aviācijā, datortehni
kā, specializētā tirdzniecības un pakal
pojumu srerā, tehnoloģiskajos centros, 
laboratorijās u.c.). Mūsu absolventi ne
reti ieņem nozīmīgus vadošus amatus 
visdažādāk<ijās darbības jomās. 

Tuvākajos gados sagaidāma strau
ja datortīklu attīstība, privāto elektrbni
kas ftnnu, komercradio un televīzijas 
raidstaciju skaita pieaugums, kas radīs 
papildus pieprasījurnu pēc elektronikas 
speciālistiem. 

Telekomunikāciju studiju 
programma 

RTU Telekomunikāciju institūtā 
studenti uzsāk mācības pēc seknūgi pa
beigta divgadīga apmācību kursa Da
torvadības, elektronikas un enerģētikas 
departamentā. Telekomunikāciju vir
ziena sekmīgiem studentiem ir iespē
jarns saņemt papildus stipendijas, ko 
nodrošina lielākie nozares uzņēmurni. 
Pēc trešā studiju gada sekmīgs students 
iegūst bakalaura kvalifikāciju ar spe
cializāciju telekomunikāciju j omā. 

Tālāk iespējami divi studiju ceļi. 
Studējot vēl divus gadus Telekomuni
kāciju institūtā var iegūt inženiera kva
lifikāciju specializācijā "Telekomuni
kāciju un datoru tīkli". Studējot trīs ga
dus Telekomunikāciju institūtā var ie
gūt maģistra grādu specialitātē "Tele
komunikāciju un datoru tīkli". 

Mācību laikā students iepazīst un 
apgūst * modernās sakaru sistēmas, ku
ras atbilst 2 l .gadsimta tehnoloģijārn 
(tajā skaitā, pavadoņu un mikrovijņu 
sakaru sistēma), * mobilas sakarus, * 
visjaunākās ciparu telefonu centrāles, * 
telefaksa aparātus, * radiopagarinātāju, 
*šķiedru optikas tehnoloģiju. 

Iegaumē: šodien katras valsts vie
tu un attīstības līmeni vispirms vērtē 
pēc sakaru sistēmas infrastuktūras 
attīstības līmena. Telekomunikāciju 
ierīču skaits pē'c katriem desmjt ga-

(Nobeigums 8./pp.) 
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Radiotehnikas un sa koru fak. ' · Tas· dod pilnī�u pā�skatu par centr�t�.-<l�.; , · k� �atvij�' te�itorii.a tie� no�lāta ar ŗad�o
bību, par bOjāJUmiem, par sarunatn. teb'ļ. V1jņ1em, kada lr to lZplat,t�as, kāds Ir Slg-

(Sükums 7.lpp.) kuras izmainas centrāle.� darbibā iespējama� nāla lielums, u.c.} •nep.ieciešams pielietot 
diem dubultoja� Sakaru nozares dar- tikai ar pdsonālā skaiļotāja (qatora) pali- modemus projektēšimas tidzekjus. Līdz ar 
binieku vi�ējās darba ·algas ievērojami dzību. Rīgā tiek veidots cenlŗalizētais teh- to vajadzīgi speciālisti, kuri prot orientēties 
pārsniedz vidējo algu līmeni valstī. niskā� ekspluatācijas centrs. · Elektroniskās ne tikai modemlljās ciparsignālu centrālēs 
Praktiski visu Latvijā esošo sakaru nozaru centrdle.� darboj;:1s jau Ventspilī un Cē�īs. Šo- (arīradiotelefon'a GSM tiklā sarunas signāls 
firmu un uzņēmumu daudzi vadošie spe- · gad paredzēta vecā� centrāles nomaina. Li�· . tiek p�eidots ciparsignālā), bet arī pi lnībā 
ciālisti ir mūsu Telekomunikāciju institūta pājā. , '· · . .. prot darboties ar datorprogrammām. 
absolventi. Latvij� sekmīgi darbojas tādas Satiksmes ministrija . izsludinājusi; Šādu speciālistu sagatavošanu veic 
k
sl.av

s
e�a� firmas, Vk� Motor1 ŗ)ll�k�lca�l, "!_o- konkursu, lai republikā izveidotu otru mod- RTU Radiotehnikas un sakaru fakultāte. 
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Š _ _ . . . .. . . . ģijā, Zviedrijā, Anglijā) gadu noris kolosāli rekonstrukcijas darbi . .. ogad Ces·I.s t!ka !�Veidots v1en�ta!� · . _ . . · _ . . _ . 
Pagājušajā gadā vien republikā ir nomai- LatviJas te�e.fona J�Ziņ���enests. lr uzstād1t\ . Telekom�mkaCIJU ntd1e�a - ta 1r 
nītas vecās centrāles ar kopējo apjomu 40_ personahe skaitjotaJI, �uru�.apka1po �P�.· · m1kroelektromka un datortehnika! 
1 20000 numuri uz modernajām elektro- �eraŗn �0 opera�oru. �kaltjOtāJa d�tu baz� ' '  Kolektīvi iepazJties ar fakultllti 
niskajām centrālēm. Elektroniskajā cipar- tiks Ievte!otas VISas Ziņas, kuras Interese 'var jebkurā darbdienā (arī brīvlaikā), 
signālu centrālē visus komutācija� procesus telefona tikla abonentus. . iepriekš piesakoties fakultātes dekānam 
vada ar mikroprocesoriem. Centrāles de- Lai veiktu projektēšanas darbus (no- J.S/aidiņam pa tālruni 6 14280. 
žuranta darba vieta ir personālais skaiļotājs. teiktu telefona sarunu plūsmas, aprēķinātu, 

INŽENIER
EKONOMIKAS 

FAKULTĀTE 

Šogad RTU lnženierekonomikas 
fakultāte svin savas dibināšanas 30 ga
du jubileju. Zīmīgs ir fakts, ka fakultāte 
šobrīd neizjūt grūtības studentu kontin
genta komplektācijā. Pagājušajā gadā, 

· piemēram, bakalaura studijas uzsāka 
vairāk nekā 300 bakalauri (pieteikumus 
iesnieguši bija pāri par tūkstoti reflek
tantu). Minētā situācija liecina par lielo 
un stabilo pieprasījumu pēc ekonomi
kas un uzņēmējdarbības vadīšanas spe
ciālistiem Latvijas tautas saimniecībā. 
Tāpat, tā ir atziniba par fakultātē sagata
voto speciālistu kvalitāti, jo tirgus eko
nomikas apstākļos fakultātes beidzē- · 
j iem nav problēmu ar darba vietu at
rašanu. Mūsu absolventi saskaņā ar sa
vām interesēm strādā gan Latvijas fi
nanšu sektorā, gan lielos un ':'idējos ra
žošanas un servisa uzņēmumos, turklāt 
arī ikvienam nelielajam uzņēmumam 
nepieciešami speciālisti ar ekonomikas 
zināšanām. 

Inženierekonornikas fakultāte 
1 996./97.m. gadā izsludina uzņemšanu 
divās bakalaura studiju programmās: 
ekonomika; uzņēmējdarbība un vadī-
šana. 

Pirmajos divos kursos bakalauri 
apgūst gan vispārējos RTU obligātos 
mācibu priekšmetus (matemātika, fizi
ka, ķīmija, svešvaloda, datorzinības 
u.c.), gan ekonomiķas profila speciālos 
priekšmetus (rnikroekonomika, makro-

.
.
.. ekonomika, Latvijas tautsaimniecīqa, · .� Maģistratarā uzņemšana notiks 

tirgzinības u.c.). . , visos iepriekš minētajos studiju virzie-
Pē.c otrā kursa\ sekmīgas pabeig- ' JlOS, �zņerhot reģionāl<: ekonomik�, ��

šanas studenti specializējas vienā no se- fmmat�ku _ un_ mo�el':_�anu uzņemeJ
kojošiem stl:ldiju virzieniem: tautsaim- · d��P'a, ka, art .�emeJ_darbī!>as or��
niecības ·ekonomika; reģionāla ekono- ŗuz:�an� . . Stu_di�u no,s.leguma toposte 
mika; vides ekonoinika; uzņērrŗējdarbī- ŗnagtstn . t�strad!i �a�1stra �ar�u, pēc 
bas vadīšana; informātika uri mode/ē- kura .se�t�s. atzstāvešanas 1egust eko
šana uzņēmējdarbīb.ā,' transporta eko- �om1k� �a�IS!_I:a (Mc:ster of Ec�nom
nomika im orgatzizēšana; utņēmēj- , zcsJ

, ya1 . UzņemeJdarbtbas. un vadtša�a.s 
darbībru ekonomi�a; starptautisko eko- mag1stra (Mas_ŗer, of Bu�mess Admml

nomisko sakaru vadīŅana; biivuzņmēj. stratwn) akaden.usko gradu. 
darhības ekonomika. i(n. organizācija: Tiem tehnisko spe.cialitāšu baka-
uzņēmējdarbības oŗgaņizēšana. lauriem, kuri vēlas iegūt ekonomikas 

Trīsgadīgo s�ctu'u
' 
•noslēglimā jā- vai uzņēm�jdarbibas _un ��dīš�nas ba

izstrādā un jāaizstāv :bakalaura darbs. k�laura ,gr�du, dota �e�eJa vtena pa
Programmmas beidzēji saņem atb il sto- , · pt�du �tudtJU gada l!itk.a apgūt e�ono
ši ekonomikas bakalaura (IJ'ai:helor of . m1kas_ profil�m ��piecteš�� zm�a
Economics) vai uzņētnējdarbības: un nas.Pec � tespeJams �mat studijas 
vadīšanas bakalaura (Bacheldr of Busi- ekonomikas profila magtstratūrā. 
ness Administration) nosaUkumu, · Vēl tehnisko specialitāšu bakalau-

Pēc bakalaura �tudiju beigšanas ri�� n�oš�.ā �ā�īb� ga� tiek pie
studentiem iespējams izvēlētie's mācību d�vata tespeJ� 17gu� mže

.ņt�ra orga
turpināšanu inženieru (2 gadi) vai. :ma- mzat?ra �pec.tali�ti � st:dtJ.u tlĶwns 
ģistru (3 gadi) studiju virzienā. IriŽ<G- 2 �ad1). ša.�a}e,ppeJa tev:_roJ� paaug
nierstudiju gaitā pastiprināti tiek apgū�: · sh�a s�ec�al�sta ko.nkuretsp�JU dar�a
tas praktiskas ievirzes zinības, kamēr.· c· sp��a tU:�·)O _paptl_dus .labam t�hms: 
maģistri vairāk vēnoas velta zināthisko; .. kaJam pna�anam vtņ� rr apgu.vts aŗt 
pētījumu veikšanai ekonoiniķas un va,. men��era te_?Iaņas. L1dz ar to )aunats 
dīšanas jomā. · : . : spec1ah�ts �ec aug_st�kolas b�1g��nas 

1 v • t d··- 1996 197 · var ķerttes p1e patstavtgas uzņemeJdar-
. 

. nzeme_rs u lJa� . · .  :�·g. bības orgailizēšanas, lai atdzīvinātu paš-tiek uzņemtl studenti atbilstoši vts1em · t '- . .  _ · kl š L tv" -
· · kš · - . . 

d" · . . · retz s agnactJa 1e uvu o a IJas rup-�epne mmetapell}.stu IJU virziem.em, · niecību. tzņemot tautsaimniecības ekonomtkas · 
virzienu. Pēc teorēŗiskā kursa beigšanas , . Fakultātē dar�?jas_ �a�ilitācija� 
topošie inženieri iziet praksi - prak- pad�J?e (ar pro��CIJU tl��tbam), km:a 
tisko darbu ražošanas vai servisa uznē- JCSpeJams atzstavet LatvijaS Repubh
mumos, kā arī izstrādā inženierprojek- . k�s �kono�ikas doktor� (Dr. oec) zi
tu. Pēc inženierprojekta sekmīgas aiz- · ,na����o.:.gradu un. LatviJas Repubhkas 
stāvēšanas absolventi iegūst inženiera- h�b1hteta eķo_?OJ?ikas �oktora (��· h�-

ekonomista kvalifikāciju. ·- . . bll. oec.) zmatmsko gradu. StudiJU Il-
. . . . . gums doktorantūrā - 3 gadi. 1 ' .· ! 
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