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ties reformu plānošanā.

augstskolu
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doktorantūras studijas, kā arī

arī universitāšu sadarbību ar

Vienlaikus Rīgas Tehnis

idejas pamatā galvenokārt ir

iespēju robežās koncentrēt

industrijas pārstāvjiem, pie

kā universitāte (RTU) kate

materiālas intereses, nevis
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tātēs jāintegrē arī neatkarīgie
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su Latvijā īstenoto studiju

cijas plāniem un piedāvā

kur, veicot investīcijas, lī·

optimizācijai un palīdzētu
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programmu audits un dub

koncentrēt Latvijas tehnis
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izveidot modernu, konku
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lējošos programmu apvie
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zinātņu programmas un

tātes infrastruktūru, kas

ķis Ivars Knēts, RTU zināt
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sagatavojusi projektu par

to īstenošanai nepiecieša·

turpinātu vēl vairāk pie·

ņu prorektors akadēmiķis

bas reformām.

niecībā nepieciešamāko

vienotā

mo infrastruktūru.
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