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Arī RTU palielinās inte
rese

par

inženierzināt

nēm

Rigas Tehniskā universi
tāte (RTU) saņēmusi 8928
pieteikumus valsts budžeta
finansētajām studiju vietām,
un vakar tika paziņoti uz
ņemšanas rezuttāti, liecina
informācija augstskolas mā
jas lapā. Analizējot uzņem
šanas rezultātus, RTU zināt
ņu prorektors akadēmiķis
Leonīds Ribickis atzīst, ka
inženierzinātņu popularitāte
pamazām palielinās.
.Pieteikumu skaits, saiT
dzinot ar 2008./2009. aka
dēmiskā gada uzņemšanu,
šogad RTU faktiski nav mai
nijies un ir vērtējams kā sta
bils. lr pārliecība, ka pēc re
flektantu reģistrēšanās stu
dijām visas valsts budžeta
finansētās studiju vietas
RTU tiks aizpilditas, kā arī
pastāv iespēja, ka inženier
zinātņu programmās būs
30-40% studentu, kas stu
dijas segs no personīga
jiem ITdzek!iem. Ņemot vērā
demogrāfisko situāciju val
sti, var secināt, ka vidējās
izgiTtības iestāžu absolventi
arvien vairāk izvēlas inže
nierzinātņu un dabaszināt
ņu studijas universitātēs,"
izvērtējot RTU uzņemšanas
rezultātus, atzist L. Ribickis.
RTU studentu uzņemša
nas statistika rāda, ka inže
nierzinātnēs populārākās
fakultātes ir Transporta un
mašinzinību fakultāte, Da
torzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultāte un
Materiālzinātnes un lietiš
ķās ķīmijas fakultāte.
lāpat kā parasti, liels re
flektantu konkurss ir pro
grammā Arhitektūra", kur
"
uz vienu valsts finansētu
studiju vietu pretendē devi
ņī cilvēki. Neparasti liels
konkurss šogad ir vairākās
inženierzinātņu program
mās - Aviācijas trans
"
ports", kur uz vienu valsts
finansētu studiju vietu pre
tendēja četri cilvēki, bet
programmas .Ģeomātika",
.. Ķīmijas tehnoloģija", Me
"
hatronika" konkurss bija
tris cilvēki uz vienu valsts fi
nansētu studiju vietu.
Liels pieprasijums bijis
jaunajai starpdisciplinārajai
RTU pamatstudiju pro
grammai Finanšu inženie
"
rija", kur uz vienu valsts fi-
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nansētu studiju vietu pre
tendē seši cilvēki. Jauno
programmu izveidoja RTU
Oatorzinātnes un informāci
jas tehnoloģijas fakultāte un
lnženierekonomikas un va
dības fakultāte. Program
mas absolventi iegūs profe
sionālo bakalaura grādu fi
nanšu inženierijā un finanšu
anaiTtiķa kvalifikāciju. Uz
ņemšana programma šo
gad notiek pirmoreiz.
Kaut arī ir notikusi eko
nomikas lejupsiTde, vēl ar
vien joti pieprasīta ir arī
RTU lnženierekonomikas
un vadības fakultāte. Liels
konkurss ir programmā
.Starptautisko ekonomisko
sakaru organizēšana un
vadība", kur uz vienu valsts
finansētu studiju vietu pre
tendē 19 cilvēku, program
ma Uzņēmējdarbības lo
"
ģistika", kur uz vienu valsts
finansētu studiju vietu bija
12 cilvēku, programmā
.Muitas un nodok!u admi
nistrēšana", kur uz vienu
valsts finansētu studiju vie
tu bija 9 cilvēki.
Toties, saiTdzinot ar ie
priekšējo gadu, samazinā
jies konkurss programma
.Būvniecība", kur šogad uz
vienu valsts budžeta finansē
tu studiju vietu pretendē tris
cilvēki, pēm - pieci cilvēki.
Reģistrēšanās studijām
par maksu pilna laika (die
nas) pamatstudiju program
mas RTU notiks 13.-14. au
gus!ā un 17.-18. augus!ā.
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