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RĪGAS TEHNISKĀ 
UNIVERSITĀTE (RTU) 
IR MŪSDIENĪGA, 
STARPTAUTISKI 
PAZĪSTAMA UN PRESTIŽA 
AUGSTSKOLA - VIENĪGĀ 
DAUDZNOZARU TEHNISKĀ 
UNIVERSITĀTE LATVIJĀ. 

RTU mērķtiecīgi attīstās, 
lai nodrošinātu ne tikai 
augstas kvalitātes izglītību, 
bet arī izcilu pētniecību un 
inovāciju un tehnoloģiju 
pārnesi, tādējādi zinātnes 
sasniegumus iedzīvinot 
praksē. 

DAUDZPUSĪGU IZGLĪTĪBU 
AUGSTAJĀS TEHNOLOĢIJĀS 
UN INŽENIERZINĀTNĒS, 
KĀ ARĪ SOCIĀLAJĀS UN 
HUMANITĀRAJĀS ZINĀTNĒS 
STUDENTI IEGŪST DEVIŅĀS 
RTU FAKULTĀTĒS:

Arhitektūras un
pilsētplānošanas fakultātē

Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģijas
fakultātē

Enerģētikas un
elektrotehnikas fakultātē

Materiālzinātnes un
lietišķās ķīmijas fakultātē

Būvniecības
inženierzinātņu fakultātē

Elektronikas un
telekomunikāciju fakultātē

Inženierekonomikas un
vadības fakultātē

E-studiju tehnoloģiju un
humanitāro zinātņu
fakultātē

Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātē

RTU zinātnieki strādā roku 
rokā ar industrijas pārstāvjiem.
Viņi ir izstrādājuši, piemēram, 
pasaulē unikālu līdzstrāvas 
elektroapgādes sistēmu, kas ir 
energoefektīva un ražošanas 
uzņēmumiem ļaus ietaupīt 
līdz pat 25 % elektroenerģijas; 
tehnoloģiju, ar kuras palīdzību, 
izmantojot ultraskaņu, 
iespējams iegūt dažādu augu 
eļļu ekstraktus; dzeramā 
ūdens attīrīšanas un apgādes 
tehnoloģiju pētnieku darba 
rezultāti ieinteresējuši ne tikai 
Eiropas kolēģus, tie prezentēti arī 
Indijā u. c.  

RTU piedāvātās studiju 
programmas ieguvušas 
starptautisku ekspertu 
pozitīvus atzinumus un ir oficiāli 
akreditētas. RTU sniegtās 
izglītības augsto kvalitāti 
apliecina arī Latvijas darba 
devēji, jau vairākus gadus iesakot 
reflektantiem

RTU KĀ PRIORITĀRO 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDI LATVIJĀ.
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Līdztekus rūpēm par studiju 
kvalitāti un inovatīvu 
pētniecību RTU pilnveido savu 
infrastruktūru. Radīta ērta 
un mūsdienīga studiju vide, 
modernizējot Ķīpsalas studentu 
pilsētiņu. 2015. gadā pabeigts 
lielais Eiropas Savienības 
finansētais projekts. Pēdējos 
piecos gados ir renovētas 
Arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultātes (APF), Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes (ETF) 
un Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultātes (MLĶF) 
ēkas, uzceltas Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātes (EEF) 
un Zinātniskās bibliotēkas ēkas, 
kā arī Laboratoriju māja, kurā 
paredzētas studiju un zinātnes 
laboratorijas Mašīnzinību, 
transporta un aeronautikas 
fakultātei (MTAF) un Valsts 
nozīmes enerģētikas pētniecības 
centram.
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UZŅEMŠANAS
NOTEIKUMI UN
PIETEIKŠANĀS
STUDIJĀM
Svarīgi, lai iepriekšējā izglītība 
atbilstu izvēlētās augstākā 
līmeņa studiju programmas 
prasībām.

Maģistra akadēmisko 
studiju programmās 
uzņem:

• personas, kuras ieguvušas 
izvēlētās studiju programmas 
uzņemšanas prasībām 
atbilstošu akadēmisko 
bakalaura vai profesionālo 
bakalaura grādu;

• personas, kuras ieguvušas 
piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju, ja iepriekšējās 
izglītības profesionālo studiju 
programmās ietverti vismaz 
70% priekšmetu no maģistra 
studijām atbilstošas bakalaura 
studiju programmas obligātās 
daļas.

Arhitektūras maģistra 
akadēmisko studiju 
programmā uzņem personas, 
kuras ieguvušas arhitekta 
profesionālo kvalifikāciju vai tai 
pielīdzinātu izglītību.

Maģistra profesionālo 
studiju programmās 
uzņem:

• personas, kuras ieguvušas 
izvēlētās studiju programmas 
uzņemšanas prasībām 
atbilstošu akadēmisko 
bakalaura vai profesionālo 
bakalaura grādu;

• personas, kuras ieguvušas 
piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju izvēlētajai studiju 
programmai atbilstošā nozarē 
vai apakšnozarē.

Augstākā līmeņa profesionālo 
studiju programmās uzņem 
personas, kuras ieguvušas 
akadēmisko bakalaura grādu 
izvēlētajai studiju programmai 
atbilstošā zinātņu nozarē vai 
apakšnozarē.

RTU Rīgas Biznesa skolas 
īstenotajās studiju 
programmās uzņem personas 
atbilstoši šo programmu 
uzņemšanas noteikumiem.

Personas, kuras iepriekšējo 
izglītību ieguvušas ārvalstīs, var 
pieteikties studijām RTU, ja viņu 
izglītības dokumentu atbilstības 
novērtējumu ir veicis Latvijas 
Akadēmiskās informācijas centrs. 
Izglītības dokumentā uzrādīto 
priekšmetu novērtējumu 
pielīdzināšanu RTU uzņemšanas 
kritērijiem veic Uzņemšanas 
komisija.
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Pieteikties studijām var, personīgi 
ierodoties RTU vai pilnvarojot 
citu personu iesniegt visus 
nepieciešamos dokumentus.

Aizpildītu noteikta parauga 
pieteikuma veidlapu, kurā 
var norādīt trīs vēlamās studiju 
programmas. Tās jāieraksta 
veidlapā reflektanta izvēlētā 
programmu prioritāšu secībā.

Bakalaura vai profesionālās 
augstākās izglītības diploma 
un atzīmju izraksta kopiju 
(oriģināli jāuzrāda). 

Pase vai LR Personas 
apliecība (jāuzrāda). 
Reflektantiem, kuri beiguši 
citu mācību iestāžu bakalaura 
vai profesionālo studiju 
programmas, jāiesniedz pases 
kopija.

Pilnvarotajai personai papildus 
minētajiem dokumentiem 
jāuzrāda arī pilnvara un 
piesakāmā personas 
apliecinoša dokumenta 
kopija.

SVARĪGI ATCERĒTIES!

Ja kādā no iesniegtajiem 
dokumentiem ir cits personas 
uzvārds (vārds) nekā pasē, 
tad jāuzrāda arī dokuments, 
kas apliecina uzvārda (vārda) 
maiņu, piemēram, laulības 
apliecība. 

PIETEIKŠANĀS
STUDIJĀM

RTU Uzņemšanas komisija,
Kaļķu iela 1–121, 
Rīga, LV-1658
Tālrunis: 67089319
E-pasts: uznemsana@rtu.lv

Iesniedzot dokumentus, RTU 
2016. gada absolventiem 
jāsamaksā reģistrācijas maksa 
10 EUR. Pārējiem reflektantiem – 
25 EUR. Atsaucot pieteikumu, 
reģistrācijas maksa netiek 
atmaksāta.

Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas 
maksas.

Uzņemšana notiek atklāta un 
vienlīdzīga konkursa kārtībā. 

Reflektanti konkursā piedalās 
ar bakalaura vai profesionālās 
studiju programmas sekmju 
izraksta vidējo svērto atzīmi. 
Vidējo svērto atzīmi aprēķina kā 
visos priekšmetos iegūtu atzīmju 
un kredītpunktu (KP) reizinājumu 
summu dalītu ar programmā 
apgūto KP summu. Ja KP nav 
norādīti, tad aprēķina kā visos 
priekšmetos iegūto atzīmju un 
kontaktstundu reizinājumu 
summu dalītu ar visu priekšmetu 
kontaktstundu skaitu.
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Ķīpsalas iela 6,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089212
E-pasts: apf@rtu.lv
www.apf.rtu.lv

 - Arhitektūra

Arhitektūras un
pilsētplānošanas 
fakultāte (APF)
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ARHITEKTŪRA

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte (APF)

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Inženierzinātņu bakalaura 
diploms arhitektūrā vai tam 
pielīdzināma izglītība –
ne mazāk kā 3 gadi pilna 
laika studijas arhitektūrā 
universitātes tipa
augstskolāsPilna laika

Latviešu

2
gadi

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Arhitekta kvalifikācija

Studijas akadēmiskajā 
maģistra studiju programmā 
«Arhitektūra» vai citās maģistra 
studiju programmās

Programmas absolventi var sākt 
praktisko darbību sertificēta 
arhitekta vadībā un pretendēt 
uz profesionālās patstāvīgās 
prakses tiesībām saskaņā 
ar starptautisko un vietējo 
reglamentējošo dokumentu 
nostādnēm

Studiju programma ir otrā no 
divām secīgi apgūstamām 
programmām, kas kopumā 
nodrošina nepieciešamo 
izglītību, lai varētu iegūt tiesības 
sākt patstāvīgu profesionālo 
praksi arhitektūrā. Studiju laikā 
tiek iegūtas vispusīgas arhitekta 
profesijai nepieciešamas 
zināšanas

Arhitekta 
profesionālās 
studijas

41

PRAKSE

Arhitektūras grafika un 
estētika, reģionālā plānošana, 
pilsētbūvniecība, mūsdienu 
arhitektūra, reģionālās ainavas 
arhitektūra, restaurācija 
un kultūras pieminekļu 
aizsardzība, apkure, ventilācija 
un gaisa kondicionēšana, 
dzelzsbetona un mūra 
konstrukcijas, būvniecības 
likumdošana un normatīvi, 
būvniecības plānošana un 
organizēšana, menedžments 
un vadības ētika arhitektūras 

projektēšanā, būvniecības 
tehnoloģija, būvakustikas 
pamati, elektroiekārtas un 
elektrotehnika arhitektiem, 
darba aizsardzība būvniecībā 
un arhitektūrā, cilvēka un 
vides ekoloģija, arhitektūras 
morfoloģija un zinātniski 
pētnieciskās metodes, 
arhitektoniski telpiskās vides 
sintēze, interjers un iekārtas 
dizains, biznesa socioloģija, 
sociālā psiholoģija
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Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte (APF)

Inženierzinātņu maģistra grāds 
arhitektūrā

Studijas doktora studiju 
programmā «Arhitektūra»
vai citās doktora studiju
programmās

Programmas absolventi 
var strādāt par pētniekiem, 
asistentiem, lektoriem, kā arī 
veikt praktisko darbību arhitektu 
birojos

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds arhitektūrā un 
arhitekta kvalifikācija vai tam 
pielīdzināma izglītība

Pilna laika

ARHITEKTŪRA
Akadēmiskā maģistra studiju 
programma «Arhitektūra» 
attīsta studējošo pētniecības 
darba iemaņas un prasmes 
ar vides veidošanas mākslu 
saistītajās jomās, kā arī sagatavo 
viņus studijām
doktorantūrā

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

PRAKSE

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma

Latviešu

1,5
gadi

11

Arhitektūras un 
pilsētbūvniecības projektēšana, 
datorizēta projektēšana, 
arhitektoniski telpiskās 
vides ekoloģija, Eiropas un 
ASV jaunākā arhitektūra, 
matemātikas metodes un 
sistēmu teorija, pedagoģija, 
telpisko struktūru reģenerācija 
un plānošana, arhitektūras 
morfoloģija, sintēze un sociālā 
prognostika, projektēšanas 
plānošana, organizācija un 
menedžments, perspektīvā 
pilsētbūvniecība Latvijā, 

arhitektūras objektu 
renovācijas un rekonstrukcijas 
metodika, dzīvojamo 
sabiedrisko telpu interjers un 
iekārta, reģionālās ainavas 
ģenēze Latvijā, tēlotājmākslu 
integrācija arhitektūrā, 
zemes īpašumu vērtēšana un 
taksācija, mazās arhitektūras 
formas un dizains, arhitektūras 
un pilsētbūvniecības vēsture, 
reģionālā plānošana un 
prognostika, arhitektūras 
objektu renovācijas un 
rekonstrukcijas metodika



 - Būvniecība

 - Ģeomātika

 - –Inovatīva 
ceļu un tiltu 
inženierija

 - Siltuma, gāzes 
un ūdens 
tehnoloģija

 - Transportbūves

Ķīpsalas iela 6B/6A,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089112
E-pasts: bf@rtu.lv
www.bf.rtu.lv

Būvniecības
inženierzinātņu 
fakultāte (BIF)
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Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF)

Pilna laika 
studijām

Pilna laika 
studijām

Nepilna laika
studIjām
(neklātiene)

Nepilna laika
studIjām
(neklātiene)

1
gads

2,5
gadi

1,5
gads

3
gadi

Būvdarbu tehnoloģija un 
darba drošība, galīgo elementu 
metode, būvkonstrukciju 
pastiprināšana, metāla 
konstrukcijas, dzelzbetona 
konstrukcijas u. c. akadēmiski 
un nozarei atbilstoši priekšmeti

Profesionālais maģistra grāds 
būvniecībā (pēc 1 vai 1,5 gadu 
ilgām studijām); profesionālais 
maģistra grāds būvniecībā un 
inženiera kvalifikācija būvniecībā 
(pēc 2,5 vai 3 gadu ilgām 
studijām)

Studijas būvniecības nozares 
doktorantūrā

Programmas absolventi 
var sākt patstāvīgu darbu 
būvniecības nozarē, 
izstrādājot būvprojektus, 
veicot būvekspertīzes, vadot 
būvdarbus un darot citus ar 
būvniecību saistītus darbus, kā 
arī strādāt pedagoģisko darbu, 
apmācot jaunos būvniecības 
nozares speciālistus

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Profesionālais bakalaura 
grāds būvniecībā vai 
inženierzinātņu bakalaura 
grāds būvniecībā

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Latviešu

PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 40 KP

PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 100 KP

BŪVNIECĪBA
Programma sniedz izglītību
inženierzinātņu nozares 
būvniecības apakšnozarē, 
sagatavojot studentus darbam 
būvju projektēšanā un būvdarbu 
uzraudzībā un veikšanā, kā arī 
tālākām studijām doktorantūrā, 
augstskolu pedagoģiskajam vai 
praktiskajam darbam

82

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma
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Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF)

Globālās pozicionēšanas 
sistēmas, ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmas, 
datorgrafika ģeomātikā, 
ģeodēzisko datu apstrāde, 
nekustamā īpašuma vērtēšana 
u. c. akadēmiski un nozarei 
atbilstoši priekšmeti

Profesionālais maģistra grāds 
ģeomātikā (pēc 1,5 vai 2 gadu 
ilgām studijām); profesionālais 
maģistra grāds ģeomātikā un 
inženiera kvalifikācija ģeodēzijā 
un kartogrāfijā (pēc 2,5 vai 
3 gadu ilgām studijām)

Studijas doktorantūrā

Pēc studijām ir iespējams dibināt 
savu uzņēmumu, jo absolventi ir 
sagatavoti patstāvīgai darbībai 
ģeodēzijas, mērniecības un 
kartogrāfijas nozarēs. Absolventi 
var strādāt arī būvnozares 
un nekustamā īpašuma 
uzņēmumos

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

ĢEOMĀTIKA
Programma izstrādāta augstākā 
līmeņa speciālistu – ģeodēzistu 
un kartogrāfu – sagatavošanai 
darbam valsts iestādēs (Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas 
dienestā, Valsts zemes dienestā), 
kā arī privātajos uzņēmumos

Pilna laika 
studijām

1,5
gads

Pilna laika 
studijām

2,5
gadi

Nepilna laika
studijām
(neklātiene)

2
gads

Nepilna laika
studIjām
(neklātiene)

3
gadi

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Profesionālais bakalaura 
grāds ģeomātikā, būvniecībā, 
transportbūvēs, siltuma,
gāzes un ūdens tehnoloģijā 
vai inženiera kvalifikācija 
ģeodēzijā un kartogrāfijā; 
inženierzinātņu bakalaura 
grāds būvzinātnē, 
inženierzinātņu bakalaura 
grāds zemes ierīcībā, 
datorzinātņu bakalaura 
grāds, ģeogrāfijas bakalaura 
grāds, vides zinātņu 
bakalaura grāds vai tiem 
pielīdzināma izglītība, 
akadēmiskais bakalaura grāds 
pēc papildprasību izpildīšanas 
profesionālās kvalifikācijas 
iegūšanai atkarībā no jomas, 
kurā iegūts akadēmiskais 
bakalaura grāds

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 62 KP

PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 100 KP

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Latviešu

12
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INOVATĪVA CEĻU UN TILTU 
INŽENIERIJA

1,5
gads

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

Angļu

Inovatīvu ceļa segu konstrukciju 
projektēšana, autoceļu telpiskā 
projektēšana, inovatīvi koka 
un dzelzsbetona tilti, tilta 
konstrukciju izturība, ceļa tīkla 
plānošana u. c. profesionālās 
specializācijas studiju priekšmeti 

Inženierzinātņu maģistra grāds 
transportbūvēs

Studijas doktorantūrā 

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Transportbūvju būvinženieris 
ir kvalificēts speciālists, kurš 
var projektēt ceļus, tiltus un 
citas transportbūves, vadīt 
būvprojektus, uzturēt šīs 
būves ekspluatācijas kārtībā; 
veikt konstrukciju aprēķinus; 
organizēt un vadīt būvlaukuma 
resursus; veikt būvniecības 
un ekspluatācijas procesa 
plānošanu un uzraudzību; 

Programmu realizē RTU un Viļņas 
Ģedimina Tehniskā universitāte 
(VĢTU) saskaņā ar noslēgto līgumu. 
Programmas absolventi ir augsti kvalificēti 
transportbūvju speciālisti, kuri sagatavoti 
gan patstāvīgai zinātniskās pētniecības 
darbībai, gan praktiskai darbībai ceļu 
un tiltu projektēšanā, būvniecībā un 
uzturēšanā Latvijā, Lietuvā vai citās valstīs

8

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Profesionālais bakalaura grāds 
būvniecībā  (VĢTU absolventi) 
vai profesionālais bakalaura 
grāds transportbūvēs (RTU 
absolventi)

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma

PRAKSE

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF)

spēj plānot nepieciešamos 
pasākumus kvalitātes 
nodrošināšanai un darba un 
satiksmes drošībai objektā; 
sastādīt un kontrolēt  būves 
izpilddokumentāciju; kontrolēt 
un analizēt darbu izpildi; var veikt 
zinātniskās pētniecības darbus 
un izstrādāt jaunas celtniecības 
inženierzinātņu teorijas un 
metodes



13

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF)

SILTUMA, GĀZES UN
ŪDENS TEHNOLOĢIJA

1
gads

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

Latviešu

Ēku inženiersistēmu zinātnisko 
pētījumu metodoloģija, 
inženiermatemātika, ēku 
siltuma un mitruma izolācija, 
aukstumapgādes sistēmas, 
gāzes saimniecības iekārtas, 
dzeramā ūdens sagatavošana 
u. c. akadēmiski un nozarei 
atbilstoši priekšmeti

Profesionālais maģistra grāds 
siltuma, gāzes un ūdens 
inženiersistēmās

Studijas doktorantūrā 

Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģiju speciālisti nodrošina 

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

pilsētu un citu apdzīvoto vietu 
infrastruktūru siltumapgādi, 
gāzes apgādi, ūdensapgādi un 
kanalizāciju un veic ēkās iebūvēto 
inženiersistēmu nepieciešamo 
modernizāciju un apkopi. 
Programmas absolventi strādā 
par ekspertiem, konsultantiem 
AS «Latvijas Gāze», «Rīgas 
Siltums», «Rīgas Ūdens» u. c. un 
dibina savus uzņēmumus

Programma sagatavo 
tautsaimniecības vajadzībām
atbilstošus speciālistus siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģijas 
nozarē ar padziļinātām 
zināšanām projektu izstrādē un 
vadībā, kas ir spējīgi konkurēt 
darbaspēka tirgū Latvijā un 
ārpus tās robežām

45

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Profesionālais bakalaura 
grāds siltuma, gāzes un 
ūdens inženiersistēmās un/
vai inženiera profesionālā 
kvalifikācija siltuma, gāzes
un ūdens tehnoloģijā, vai
tam pielīdzināma izglītība

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

PRAKSE
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Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF)

Nepilna laika studijām 
ar profesionālo 
bakalaura grādu 
transportbūvēs

Pilna laika studijām 
ar inženierzinātņu
grādu būvzinātnē

2 
gadi

2,5 
gadi

Pilna laika studijām

1
gads

Mūsdienu materiāli konstrukciju 
projektēšanā, galīgo elementu 
metode, inženierbūvju 
apsekošana un pārbaudes, 
tilti un inženierbūves, ceļu 
būvniecība u. c. akadēmiski un 
nozarei atbilstoši priekšmeti

Profesionālais maģistra grāds 
transportbūvēs (pēc 1 vai 2 gadu 
ilgām studijām); profesionālais 
maģistra grāds transportbūvēs 
un inženiera kvalifikācija 
transportbūvēs (pēc 2,5 gadu 
ilgām studijām)

Studijas doktorantūrā

Transportbūvju būvinženieri 
projektē ceļus, tiltus un 
citas transportbūves, vada 
būvprojektus, uztur šīs būves 
ekspluatācijas kārtībā; veic 
konstrukciju aprēķinus, 
pārzina būvniecības materiālu 
tehnoloģiju un būvdarbu 
vadīšanu; organizē un 
vada būvlaukuma resursus 
profesionālā un no izmaksu 
viedokļa efektīvā veidā; veic 
būvniecības un ekspluatācijas 
procesa plānošanu un 
uzraudzību

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Profesionālais bakalaura 
grāds transportbūvēs vai 
inženierzinātņu bakalaura 
grāds būvzinātnē vai tam 
pielīdzināta izglītība

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Latviešu

TRANSPORTBŪVES
Programma sagatavo augstākā 
līmeņa transportbūvju 
speciālistus, kuri var 
projektēt ceļus, tiltus un 
citas transportbūves, vadīt 
būvprojektus, uzturēt šīs 
būves ekspluatācijas kārtībā; 
pārzina būvniecības materiālu 
tehnoloģiju un būvdarbu 
vadīšanu; var organizēt un vadīt 
būvlaukuma resursus, veikt 
būvniecības un uzturēšanas 
procesa plānošanu un 
uzraudzību

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS Maģistra 

profesionālo 
studiju 
programma

PRAKSE
25



Datorzinātnes
un informācijas
tehnoloģijas
fakultāte (DITF)

 - Automātika un 
datortehnika 

 - Biznesa 
informātika

 - Datorsistēmas 

 - Informācijas 
tehnoloģija

 - Intelektuālās 
robotizētās 
sistēmas

 - Loģistikas 
sistēmu un 
piegādes ķēdes 
vadība

Daugavgrīvas iela 2,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089512
E-pasts: ditf@rtu.lv
www.ditf.rtu.lv
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Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)

2 
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds datorvadībā un 
datorzinātnē

Pilna laika

Latviešu

Studiju laikā studējošie 
iegūst padziļinātas zināšanas 
attiecīgajos informātikas 
fundamentālajos priekšmetos, 
mūsdienu datortehnikā, 
mikroprocesoru sistēmās un 
datortīklos, datorgrafikas, 
attēlu apstrādes un datorredzes 
sistēmās, datorvadības 
teorētiskajās metodēs 
un praktiskajā lietojumā. 
Pēc satura apgūstamos 
priekšmetus var iedalīt trīs 
grupās: attēlu apstrāde un 
datorgrafika, datorvadības 

Inženierzinātņu maģistra grāds 
datorvadībā un datortīklos

Studijas doktorantūrā IT nozarē

Absolventi strādā datorvadības 
sistēmu projektēšanas 
organizācijās, elastīgo ražotņu 
projektēšanas organizācijās, 
datorvadības sistēmu un 
elastīgo ražotņu ekspluatācijā, 
industriālo robotu vadības 
sistēmu projektēšanas un 
realizācijas organizācijās, 
zinātniskajās institūcijās 
datorsistēmu, informācijas 
pārraides, mākslīgā intelekta 
sistēmu jomā, datordizaina un 
reklāmas klipu projektēšanā, 
attēlu apstrādes un datorredzes 
sistēmu projektēšanā

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERAsistēmas, datortehnika un 
tīkli. Tiek attīstītas pētniecības 
darba iemaņas un spējas veikt 
pētījumus izvēlētajā tematikā

AUTOMĀTIKA UN
DATORTEHNIKA

Studiju programmas mērķis ir 
nodrošināt studentiem iespēju 
iegūt akadēmisko maģistra grādu 
datorvadībā un datorzinātnē un 
sagatavot augstas kvalifikācijas 
speciālistus inženierzinātņu 
jomā ar iespēju turpināt 
studijas doktorantūrā. Studenti 
iegūst padziļinātas zināšanas 
datorvadībā un datorzinātnēs, 
kas ļauj viņiem veidot karjeru 
universitātēs un citās augstākās 
izglītības iestādēs, zinātniskajās 
iestādēs un uzņēmumos

10

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS Maģistra 

akadēmisko 
studiju 
programma

PRAKSE
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Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)

BIZNESA INFORMĀTIKA

Pilna laika, 
nepilna laika 

(vakara)

Programmā integrēti dažādi 
biznesa un IKT (informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas) 
studiju kursi. Pēc satura 
priekšmetus var iedalīt 
trīs grupās: IKT priekšmeti 
(piemēram, modernās 
datu tehnoloģijas), biznesa 
priekšmeti (piemēram, biznesa 
ētika) un integrētie priekšmeti 
(piemēram, biznesa procesu 
vadība un inženierija)

Inženierzinātņu maģistra grāds 
biznesa informātikā

Studijas RTU doktora studiju 
programmās: «Datorsistēmas», 
«Informācijas tehnoloģija» 
(virziens – vadības informācijas 
tehnoloģija), «Vides zinātne» 
«E-studiju tehnoloģijas 
un pārvaldība»; Liepājas 
Universitātes doktora studiju 
programmā «E-studiju 
tehnoloģijas un pārvaldība»;
Vidzemes Augstskolas 
doktora studiju programmā 
«Sociotehnisku sistēmu 
modelēšana»

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Absolventi strādā IT u. c. 
uzņēmumos un iestādēs 

Programma tiek realizēta 
sadarbībā ar Bufalo Universitāti 
(ASV) un IBM korporāciju. 
Tā sagatavo sistēmiski un 
inženierzinātniski domāt un 
darboties spējīgus speciālistus, 
kuri prot izmantot, piemeklēt, 
izstrādāt un ieviest informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijā 

sakņotus biznesa attīstību 
veicinošus risinājumus, projektēt 
organizāciju iekšējās un 
starporganizāciju informācijas 
sistēmas un piedalīties 
atbilstošos starpdisciplināros un 
starptautiskos projektos.
http://bi.rtu.lv

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBABUDŽETA 

VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

Nepilna laika 
studijām
(vakara)

2,5 
gadi

Pilna laika
studijām

2
gadi

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura grāds 
inženierzinātnēs vai 
dabaszinātnēs,
vai sociālās zinātnēs 
(ekonomikā, vadībzinātnē) vai 
profesionālais bakalaura grāds 
nosauktajām zinātnes nozarēm 
atbilstošās jomās vai tam 
pielīdzināma izglītība. 
Papildprasības: angļu valodas 
zināšanas vismaz vidējās 
izglītības līmenī un šādas 
kompetences: datu bāzes
(2 KP), datortīkli (2 KP), 
augstākā matemātika (2 KP), 
grāmatvedība (2 KP), darba 
aizsardzība (1 KP)

Angļu

–

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS Maģistra 

akadēmisko 
studiju 
programma

PRAKSE

valsts un privātajā sektorā, 
ir kvalificēti, lai strādātu 
par biznesa arhitektiem; 
informācijas arhitektiem; 
informācijas sistēmu 
arhitektiem; informācijas 
inženieriem; informācijas 
sistēmu inženieriem; sistēmu 
analītiķiem un projektētājiem; 
biznesa procesu analītiķiem, 
inženieriem vai vadītājiem u. c., 
kā arī spēj vadīt citas nozīmīgas 
uzņēmumu struktūrvienības un 
veidot savu privāto biznesu.
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DATORSISTĒMAS

Datorsistēmu modelēšana un 
izstrādāšana, programmatūras 
sistēmu konstruēšana, kā 
arī sistēmu teorija, analīze, 
mākslīgā intelekta metodes 
un datu bāzu modernās 
tehnoloģijas. Laboratorijas, 
praktiskie un individuālie 
darbi ļauj studentiem 
apgūt praktiskās iemaņas 
visdažādāko datorsistēmu, it 
īpaši, informācijas, datu bāzu, 
intelektuālo un programmatūras 
sistēmu izstrādāšanā. Nozīmīga 
vieta studiju programmā ir 
zinātniskajiem semināriem, 

Inženierzinātņu maģistra grāds 
datorsistēmās

Studijas doktorantūrā

Absolventi strādā IT uzņēmumos 
(vai citu uzņēmumu IT nodaļās) 
programmatūras izstrādes 
projektos, ieņemot dažādus 
amatus, piemēram, sistēmu 
analītiķu, arhitektu un 
projektētāju, programmētāju, 
testētāju, dokumentētāju, kā 
arī vada izstrādes grupas un 
projektus vai veic zinātnisko 
pētniecību

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

kuros profesoru vadībā tiek 
risinātas aktuālas datorsistēmu 
izstrādāšanas problēmas un 
pilnveidotas zinātniskā darba 
veikšanas iemaņas un iegūto 
rezultātu referēšanas prasme. 
Ir iespēja specializēties vienā no 
trim piedāvātajiem virzieniem: 
datorsistēmu projektēšana, 
lietišķo datorsistēmu 
programmatūras izstrāde, 
lietišķās datorzinātnes

Studiju programma sagatavo 
speciālistus ar padziļinātām zināšanām 
datorzinātnē, programminženierijā un 
datorsistēmu izstrādāšanas teorijā, 
kā arī programmēšanas valodās un 
programmatūras izstrādes vidēs, 
kuri pārzina mākslīgā intelekta un 
datu bāzu jaunākās tehnoloģijas, kā 
arī spēj piedalīties programmatūras 
izstrādes projektā, pildot dažādus (tai 
skaitā – vadītāja) amata pienākumus 
un ievērojot IT nozares standartus un 
profesionālo ētiku

2 
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds datorvadībā un 
datorzinātnē

Pilna laika

Latviešu, 
angļu

35

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS Maģistra 

akadēmisko 
studiju 
programma

PRAKSE

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)
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INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJA

Studiju programmā īpaša 
uzmanība tiek pievērsta sistēmu 
modelēšanai, datu analīzei un 
lēmuma atbalsta sistēmām, 
IT pārvaldībai un projektu 
vadībai un IT lietojumam. Ir 
divi specializācijas virzieni: 
IT pārvaldība un industriālās 
loģistikas sistēmu vadīšana. 
Virzienu kopējā iezīme ir IT un 
vadības zinātnes teorētisko 
un praktisko sasniegumu 
apvienošana biznesa problēmu 
risināšanai elektroniskā vidē

Inženierzinātņu maģistra 
grāds IT

Studijas doktorantūrā

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Absolventi strādā par 
vadošajiem IT konsultantiem, 
lietojumprogrammatūras 
izstrādātājiem, IT 
pārvaldniekiem un sistēmu 
analīzes un modelēšanas 
speciālistiem. Viņi izstrādā 
IT risinājumus un ievieš tos 
uzņēmumos un organizācijās. 
Ir iespēja pievērsties zinātniskās 
pētniecības darbam un 
veidot akadēmisko karjeru 
universitātēs

Studiju programma sagatavo informācijas 
tehnoloģijas speciālistus, kuri ir apguvuši 
datorzinātnes un datortehnoloģiju 
pamatjomas, ieskaitot sistēmu modelēšanu 
un projektēšanu, lietojumprogrammatūras 
izstrādāšanu un datu bāzu vadības 
sistēmas, un spēj izvērtēt un izvēlēties 
optimālus līdzekļus un metodes biznesa 
problēmorientētu IT risinājumu modelēšanai, 
izstrādei un ieviešanai

2
gadi

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds datorvadībā un 
datorzinātnē

Pilna laika

Latviešu

32

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)
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INTELEKTUĀLAS ROBOTIZĒTĀS
DATORSISTĒMAS

Studiju programmā studenti 
attīsta spēju sistemātiski 
domāt, analizēt, iemācās 
izstrādāt un ieviest tehniski 
un ekonomiski pamatotus 
robotizētu un intelektuālu 
sistēmu risinājumus, kas veicina 
organizāciju darba ražīguma 
pieaugumu un izaugsmi

Inženierzinātņu maģistra 
grāds intelektuālās robotizētās 
sistēmās

Studijas inženierzinātņu 
doktora studiju programmā 
«Datorsistēmas»

Absolventi strādā par 
vadošajiem automātikas 
un robotikas speciālistiem 
uzņēmumos ar automatizētām 
ražošanas līnijām, kļūst par 
robotu apkalpošanas vai 
izstrādes inženieriem vai vada 
šādu sistēmu projektēšanas 
un izstrādes darbus. Ņemot 
vērā sniegto zināšanu 
specifiku, viņi bez grūtībām 
var veikt citu tehnisku iekārtu 
programmēšanas, izstrādes vai 
apkalpošanas darbus

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds datorvadībā un 
datorzinātnē, elektrozinātnē, 
mašīnzinātnē vai dabaszinātņu 
bakalaura akadēmiskais 
grāds matemātikā, fizikā, 
vai bakalaura profesionālais 
grāds iepriekš minētajām 
zinātnes nozarēm atbilstošās 
darbības jomās, vai tam 
pielīdzināma augstākā izglītība. 
Lai nodrošinātu studenta 
sagatavotības līmeni, ir jābūt 
apgūtiem šādiem
priekšmetiem:
• elektrotehnika un
elektronika;
• elektriskās mašīnas un 
aktuātori;
• lineāru un nelineāru sistēmu 
vadība;
• gadījuma procesi;
• sistēmu teorijas metodes.
Kā arī vienam no šādiem 
priekšmetiem:
• objektorientēta 
programmēšana;
• risinājumu algoritmizācija un 
programmēšana;
• intelektuālās piedziņas 
vadības sistēmas;
•  mākslīgā intelekta pamati 
vai diskrētās struktūras 
datorzinātnēs

Studiju programma tiek realizēta 
sadarbībā ar Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāti, 
Mašīnzinību, transporta 
un aeronautikas fakultāti. 
Līgums ar Tartu Universitāti 
studentiem nodrošina iespēju 
paplašināt zināšanas un pieredzi 
elektronikā un automātikā, kā 
arī pilnveidoties starptautiskā 
studiju un pētniecības vidē

2 
gadi

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

Latviešu

11

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)
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LOĢISTIKAS SISTĒMU
UN PIEGĀDES ĶĒDES VADĪBA

2
gadi

Studenti mācās izprast un ieviest 
loģistikas sistēmu tehnoloģijas, 
identificēt, analizēt un risināt 
problēmas loģistikas sistēmu 
un piegādes ķēdes jomā, kas 
saistīta ar loģistikas sistēmu un 
piegādes ķēdes projektēšanu, 
ieviešanu, ekspluatāciju un 
vadīšanu, tai skaitā – loģistikas 
informācijas tehnoloģiju un 
sistēmu jomā

Inženierzinātņu maģistra grāds 
loģistikas sistēmu un piegādes 
ķēdes vadībā

Studijas doktorantūrā

Absolventi strādā par 
loģistikas sistēmu ieviešanas 
konsultantiem un piegādes 
ķēdes pārvaldniekiem, kā arī 
loģistikas informācijas sistēmu 
pārvaldniekiem, loģistikas un 
IT projektu vadītājiem, loģistikas 
lietotņu speciālistiem, loģistikas 
sistēmu un piegādes ķēdes 
modelēšanas speciālistiem, 
iepirkumu vai transportēšanas 
vadītājiem

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura grāds 
inženierzinātnēs, 
dabaszinātnēs, sociālajās 
zinātnēs (ekonomikā, 
vadībzinātnē) vai bakalaura 
profesionālais grāds 
nosauktajām zinātnes nozarēm 
atbilstošās praktiskās darbības 
jomās, vai tām pielīdzināma 
izglītība. Nepieciešamas angļu 
valodas zināšanas, kuras 
apliecina TOEFL iegūtie vismaz
630 punkti vai datorizētajā 
versijā vismaz 250 punkti; 
vai IELTS vismaz 6,5 punkti, 
vai «Cambridge Proficiency 
Certificate of English» ar 
novērtējumu C vai augstāk, 
vai sekmīgs vērtējums angļu 
valodā iepriekšējās izglītības 
dokumentā, izņemot 
gadījumus, kad iepriekšējā 
izglītība iegūta angļu valodā

Pilna laika

Angļu

Studiju programma apskata 
aktuālus loģistikas sistēmu 
un piegādes ķēdes vadības 
aspektus, īpaši koncentrējoties 
uz atbilstošu informācijas 
tehnoloģijā sakņotu risinājumu 
izstrādi un ieviešanu. 
Studenti apgūst loģistikas 
IT risinājumus, imitācijas 
modelēšanas metodes un rīkus, 
kas atbalsta tehnisko pieeju 
loģistikas sistēmu un piegādes 
ķēde problēmu risināšanā. 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

PRAKSE

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma

Studiju programma izstrādāta 
un tiek īstenota, sadarbojoties 
ar Universitat Autònoma de 
Barcelona (Spānija), Technische 
Hochschule Wildau (Vācija) 
un Montanuniversität Leoben 
(Austrija).

–

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)
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2,5
gadi

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds datorvadībā un 
datorzinātnē

Pilna laika

Latviešu

Pēc satura priekšmetus var 
iedalīt trīs grupās: attēlu 
apstrāde un datorgrafika, 
datorvadības sistēmas, 
datortehnika un tīkli. Studējošie 
apgūst iemaņas, kā identificēt, 
pamatot un formulēt 
automātikas un datortehnikas 
risinājumu izmantošanas 
iespējas uzņēmumā. Viņi 
iemācās izstrādāt integrētus 
automātikas un datortehnikas 
tehnoloģijas risinājumus 
uzņēmumā ražošanas 
procesu nodrošināšanai. 
Iegūst padziļinātas zināšanas 
scēnu analīzē un datorredzē, 
datorvadības sistēmās, 

Profesionālais maģistra grāds 
datorvadībā un datortīklos un 
programmēšanas inženiera 
kvalifikācija

Studijas doktorantūrā IT nozarē

Absolventi strādā uzņēmumos, 
organizācijās un valsts iestādēs, 
kur vajadzīgi speciālisti ar 
labām zināšanām automātikas 
un datortehnikas tehnoloģiju 
projektēšanā, izstrādē, ieviešanā 
un ekspluatēšanā, ar zināšanām 
datorgrafikā un datordizainā 
darbam reklāmas nozarē, kā arī 
ar zināšanām un praktiskām 
iemaņām datorvadības un 
datoru tīklu jomās. Programmas 
absolventi ir pieprasīti arī 
uzņēmumos, kas izmanto 
elastīgās ražotnes, medicīniskos 
aparātus, industriālos 
robotus u. c., nodrošinot šo 
iekārtu programmēšanu un 
administrēšanu

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERAdatoru tīklos un sistēmās, 
intelektuālajos robotos, 
programmatūras inženierijā, kā 
arī IT projektu vadībā u. c. 

AUTOMĀTIKA UN
DATORTEHNIKA

Studiju programma sagatavo 
speciālistus darbam automā-
tikas un datortehnikas jomā, 
kā arī patstāvīgai zinātniskās 
pētniecības darbībai šādos 
virzienos: attēlu apstrāde un 
datorgrafika; datorvadības 
sistēmas; datortehnika un tīkli. 
Virzienu kopējā iezīme ir 
automātikas un datortehnikas 
zinātnes teorētisko un praktisko 
sasniegumu apvienošana 
rūpniecisko procesu 

vizualizācijas, šo procesu vadības 
un pārvaldības, kā arī inteliģento 
tehnisko sistēmu problēmu 
risināšanai elektroniskā vidē. 
Īpaša uzmanība pievērsta 
datorvadības sistēmām un 
to projektēšanai, datu un 
signālu apstrādei sensoru tīklu 
un iegulto sistēmu izveidē 
un īstenošanā, inteliģento 
robotizēto sistēmu tehnoloģijām 
un programmēšanas inženierijai

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma 13

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)
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DATORSISTĒMAS
Studiju programma sagatavo 
programmēšanas inženierus (lietišķo 
datorsistēmu programmatūras un lietišķo 
datorzinātņu virzieniem) vai sistēmanalītiķus 
(datorsistēmu projektēšanas virzienam) 
ar padziļinātām zināšanām un prasmēm 
datorzinātnē, programminženierijā, sistēmu 
analīzē, datorsistēmu izstrādē, datu bāzu 
tehnoloģijās, programmēšanas valodās, 
programmatūras izstrādes vidēs

Profesionālais maģistra grāds 
datorsistēmās

Profesionālais maģistra 
grāds datorsistēmās 
un sistēmanalītiķa vai 
programmēšanas inženiera 
kvalifikācija

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 62 KP 

STUDIJU
ILGUMS

STUDIJU
ILGUMS

PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 104 KP

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Profesionālais bakalaura grāds 
datorsistēmās

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds datorvadībā un 
datorzinātnē

Pilna laika

Latviešu

1,5
gadi

2,5
gadi

Ir trīs specializācijas virzieni: 
datorsistēmu projektēšana; 
lietišķo datorsistēmu 
programmatūra; lietišķās 
datorzinātnes. Galvenie obligātie 
priekšmeti: intelektuālo 
sistēmu projektēšanas 
metodes; datorsistēmu 
projektēšanas rīki; lietišķā 
datorgrafika; lietotāja adaptīvā 
interfeisa programmatūra; 
vizuālā programmēšana; 

Studijas doktorantūrā

Absolventi strādā IT uzņēmumos 
(vai citu uzņēmumu IT nodaļās) 
programmatūras izstrādes 
projektos par sistēmanalītiķiem, 
arhitektiem un projektētājiem, 
programmētājiem, testētājiem, 
dokumentētājiem, kā arī vada 
programmatūras izstrādes un 
projektus

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERAmoderno programmēšanas 
valodu praktikums; CASE 
rīki datu bāzu projektēšanā; 
programmatūras izstrādes 
tehnoloģiskie līdzekļi. Katrai 
specializācijai ir atšķirīgi 
obligātās izvēles priekšmeti. 
Studiju programma uzņem 
studentus gan ar profesionālā 
bakalaura, gan akadēmiskā 
bakalaura grādu 

31

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)
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2,5 
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds datorvadībā un 
datorzinātnē

Pilna laika

Latviešu

Studējošie apgūst augstākā 
līmeņa IT zināšanas un iemaņas, 
kas ir prasītas IT projektu 
vadītāja profesijas standartā, 
piemēram, IT projektu vadību, 
vadības informācijas sistēmas 
un tīklus, sistēmu analīzi un 
projektēšanu, programmatūras 
izstrādi un tehnoloģijas, 
praktisko projektu vadību u. c.

Profesionālais maģistra grāds 
informācijas tehnoloģijā un 
informācijas tehnoloģijas 
projektu vadītāja kvalifikācija

Studijas doktorantūrā IT nozarē

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Absolventi strādā par IT projektu 
vadītājiem, kas plāno, organizē 
un kontrolē programmatūras 
izstrādes, ieviešanas, 
uzturēšanas, IT konsultāciju 
vai informācijas sistēmu audita 
projektus atbilstoši nozares 
standartiem un kvalitātes 
prasībām. Viņu pārziņā ir 
sarežģītu IT risinājumu izstrāde 
un ieviešana uzņēmumos un 
organizācijās

INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJA

Dažāda veida uzņēmumi 
un organizācijas izmanto 
informācijas tehnoloģijas (IT) 
biznesa problēmu risināšanai. 
IT speciālista uzdevums ir 
nodrošināt piemērotāko 
risinājumu izvēli, izveidi, 
integrāciju un uzturēšanu 
atbilstoši lietotāju vajadzībām. 
IT plaši izmanto projektorientēto 
pieeju, un projektu vadībai 
ir būtiska loma sekmīgā IT 
ieviešanā

40

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

PRAKSE

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)



Elektronikas un 
telekomunikāciju 
fakultāte (ETF)

Āzenes iela 12,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089245
E-pasts: etf@rtu.lv
www.etf.rtu.lv

 - Elektronika

 - Telekomunikācijas

 - Transporta 
elektronika un 
telemātika
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Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF)

Datorelektronika, diskrētā 
shēmtehnika, funkcionālo un  
loģisko shēmu modelēšana 
(FPGA programmēšana), 
signālprocesoru lietošana 
(iegulto sistēmu izstrāde),  
mikroviļņu tehnika, signāli 
un  sistēmas, projektēšanas 
tehnoloģijas (spiesto plašu 
projektēšana), projektēšanas 
datorizācija (CAD programmu 
apgūšana),  integrālo shēmu 
izstrāde u. c. akadēmiski un 
nozarei atbilstoši priekšmeti 

Inženierzinātņu maģistra grāds 
elektronikā

Studijas doktorantūrā

Absolventi strādā dažādu 
uzņēmumu projektēšanas 
un izstrādes struktūrās («SAF 
Tehnika», «Hanzas Elektronika», 
«EUROLCDS», «Mikrotik», 
«UAV Factory», «Latvenergo»), 
zinātniskās pētniecības iestādēs 
(Elektronikas un datorzinātņu 
institūts, «Baltic Scientific 
Instruments»), augstskolās (RTU 
un tās filiāles, Rīgas Tehniskā 
koledža, Aeronavigācijas 
institūts), dažādos elektronisko 
iekārtu  ražošanas un 
ekspluatācijas, kā arī IT 
uzņēmumos («Lattelecom», 
«LMT», «Tele 2», «Bite», 
«Accenture»)

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

ELEKTRONIKA
Elektronika ir ienākusi praktiski visās 
mūsu dzīves jomās: medicīnā, aviācijā, 
specializētajā tirdzniecības un 
pakalpojumu sfērā, tehnoloģiskajos 
centros, laboratorijās, datortehnikā 
un telekomunikācijās u. c. Programma 
gatavo plaša profila augstas 
kvalifikācijas elektronikas speciālistus 
darbam uzņēmumos un organizācijās, 
kas nodarbojas ar daudzveidīgas 
elektroniskās aparatūras izstrādi, 
projektēšanu, tās lietojumu iespēju 
pētniecību un ekspluatāciju

2
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds elektrozinātnē vai tai 
radniecīgā nozarē

Pilna laika

Latviešu

15

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

PRAKSE

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma
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Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF)

Matemātiskā statistika, 
informācijas optiskās apstrādes 
fizika, elektrosakaru teorija, 
telekomunikāciju un datoru 
tīkli, pārraides sistēmas, 
sakaru sistēmu projektēšana 
un tehniskā ekspluatācija u. c. 
nozarei atbilstoši priekšmeti

Inženierzinātņu maģistra grāds 
telekomunikācijās

Studijas doktorantūrā studiju 
programmā «Telekomunikācijas»

Absolventi strādā Latvijas 
lielākajās elektronikas un 
telekomunikāciju nozares 
organizācijās («Lattelecom», 
«Latvenergo telekomunikācijas», 
«Tele2», «LMT», «BITE», 
«Citrus Solutions»), slavenu 
pasaules firmu pārstāvniecībās 
(«Baltronic», «EXFO», «Agilent 
technologies», «Corning», 

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

«ADVA» un «Huawei»), 
augstskolās un zinātniskās 
pētniecības institūcijās gan 
Latvijā, gan ārzemēs. Viņi 
vislabāk izjūt mūsdienu 
pasaules izaicinājumu – sekot 
līdzi pārmaiņām, nemitīgi 
attīstīt savas spējas, papildināt 
zināšanas un būt globālās 
informācijas sabiedrības 
aktīvam loceklim

TELEKOMUNIKĀCIJAS
Programma sniedz akadēmisko 
izglītību inženierzinātņu nozares 
telekomunikāciju apakšnozarē 
atbilstoši jaunākajām 
tendencēm un sagatavo 
tālākām studijām doktorantūrā 
un patstāvīgai pētniecības 
un profesionālajai darbībai 
vadošajos telekomunikāciju 
uzņēmumos

Iespējama brīvās 
izvēles sadaļā 

2 
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds elektrozinātnē vai tai 
radniecīgā nozarē

Pilna laika

Latviešu, 
angļu

55

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

PRAKSE

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma
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Radiolīnijas, radioelektronisko 
shēmu modelēšana un analīze, 
mobilo sakaru sistēmas, 
radiouztvērēji, datu pārraides 
interfeisi un protokoli, inovāciju 
menedžments, projektu 
plānošana un vadīšana u. c. 
akadēmiski un profesionāli 
nozarei atbilstoši priekšmeti 
un studiju projekti. Studijas 
beidzas ar praksi uzņēmumā un 
maģistra darbu, kurā iekļauta 
elektroniskas ierīces projekta 
izstrāde

Profesionālais maģistra grāds 
elektronikā un inženiera 
kvalifikācija elektronikā

Studijas doktorantūrā

Absolventi strādā «SAF Tehnika», 
SIA «Mikrotīkls», «Arcus 
Elektronika», «Radiotehnika-
RRR», Latvijas Radio un 
televīzijas centrā, Latvijas 
Radio un Latvijas Televīzijā, 
«Lattelekom», «Latvijas Mobilais 
Telefons», «Tele2», Elektronisko 
sakaru direkcijā, AS «Alfa», SIA 
«Hanza Elektronika», kā arī 
dibina savus uzņēmumus

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

ELEKTRONIKA
Programma sagatavo 
augstākās kvalifikācijas 
speciālistus elektronikā un 
mobilos sakaros ar profesionālā 
maģistra grādu un elektronikas 
inženiera kvalifikāciju, 
kuri strādā elektroniskās 
(tai skaitā IT) aparatūras 
pētniecības, izstrādes, 
uzstādīšanas, ekspluatācijas un 
modernizācijas jomā

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Nepilna laika
studijām

3
gadi

Pilna laika
studijām

2,5
gadi

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU ILGUMSPROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA Inženierzinātņu bakalaura 

grāds elektrozinātnē vai tai 
radniecīgā nozarēPilna laika un 

nepilna laika 
(neklātienes)

Latviešu, 
angļu

16

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF)
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Programmmas versijā 
ar 60 KP – profesionālais 
bakalaura grāds transporta 
elektronikā un telemātikā 
un/vai 5. līmeņa profesionālā 
kvalifikācija vai tam 
pielīdzināma izglītība;
programmmas versijā ar 
100 KP – inženierzinātņu 
bakalaura grāds 
elektrozinībās

TRANSPORTA
ELEKTRONIKA UN
TELEMĀTIKA

Radiolīnijas, radioelektronisko 
shēmu modelēšana un analīze, 
mobilo sakaru sistēmas, 
radiouztvērēji, datu pārraides 
interfeisi un protokoli u. c. 
akadēmiski un profesionāli 
nozarei atbilstoši priekšmeti un 
studiju projekti

Profesionālais maģistra grāds 
elektronikā un inženiera 
kvalifikācija elektronikā

Studijas doktorantūrā

Transporta elektronikas 
un telemātikas inženieri 
nepieciešami lielajām transporta 
organizācijām – «Latvijas 
Dzelzceļam», «Rīgas Satiksmei» 
un «Latvijas Gaisa satiksmei», 
kā arī daudzajām Latvijas 
auto pārvadātāju firmām un 
Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Pilna laika studijām

Pilna laika studijām

Nepilna laika studijām
(neklātiene)

Nepilna laika studijām
(neklātiene)

1,5
gadi

2,5
gadi

2
gadi

3
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Latviešu

PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 60 KP

PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 100 KP

Programma apvieno vairākus 
zinātnes virzienus: elektroniku, 
kriptogrāfiju, telekomunikācijas 
un datorzinātni. Tas nodrošina 
plaša profila speciālistu 
sagatavošanu, kuri spēj risināt 
daudzfunkcionālus uzdevumus 
un izstrādāt jaunas elektroniskās 
ierīces transporta telemātikas 
sistēmām

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

12

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF)
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Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF)

ELEKTROTEHNOLOĢIJU 
DATORVADĪBA

Elektroenerģijas elektronisko 
pārveidotāju teorija, elektrisko 
procesu modelēšana, 
komutējamie pārveidotāji, 
automatizētā elektriskā 
piedziņa, industriālie frekvences 
pārveidotāji u. c. akadēmiski un 
nozarei atbilstoši priekšmeti

Inženierzinātņu maģistra grāds 
elektrozinātnē

Studijas doktora studiju 
programmā «Elektrotehnoloģiju 
datorvadība»

Absolventi ir augsti kvalificēti 
speciālisti elektrisko tehnoloģiju 
un to automatizācijas jomā. 
Viņi strādā arī ar elektrozinātni 
saistītajās zinātniskajās 
institūcijās par zinātniskajiem 
asistentiem un mācību iestādēs 
par mācībspēkiem

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Studenti apgūst elektrisko 
tehnoloģiju efektīvas lietošanas 
veidus visās tautsaimniecības 
nozarēs, izmantojot 
datorizētās elektrotehniskās 
iekārtas, pusvadītāju 
pārveidotājus, automatizāciju, 
programmēšanu, projektēšanu 
un ekspluatāciju. Programmā 
ietverta padziļināta IT apguve

2
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds elektrozinātnē

Pilna laika

Latviešu,
angļu

7

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

PRAKSE

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma
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Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF)

ENERĢĒTIKA UN
ELEKTROTEHNIKA

Elektroenerģētisko sistēmu 
stabilitāte, elektrisko 
staciju un apakšstaciju 
elektriskā daļa, matemātiskā 
modelēšana elektromehānikā, 
elektroapgādes sistēmu 
projektēšana, elektrisko staciju 
enerģijas ražošanas un pārvades 
procesu automatizācija u. c. 
akadēmiski un nozarei atbilstoši 
priekšmeti

Inženierzinātņu maģistra grāds 
enerģētikā un elektrotehnikā

Studijas doktora studiju 
programmā «Enerģētika un 
elektrotehnika»

Programmas absolventi 
strādā par vadošajiem 
speciālistiem elektroenerģijas 
ražošanas, pārvades vai 
sadales uzņēmumos, kā arī 
elektrisko mašīnu un aparātu 
projektēšanas vai ražošanas un 
realizācijas uzņēmumos

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Enerģētika ir viena no 
saimniecības svarīgākajām 
nozarēm, bez kuras nav 
iespējama citu nozaru attīstība. 
Studiju programma paredz 
apgūt fundamentālo zinātņu 
priekšmetus, kā arī nozares 
speciālos priekšmetus trīs 
specializācijas virzienos: 
elektroapgāde; elektriskie tīkli 
un sistēmas; elektriskās mašīnas 
un aparāti

2
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds elektrozinātnē

Pilna laika

Latviešu

70

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

PRAKSE

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma
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Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF)

Vides tehnoloģijas, 
energotehnoloģija, vides 
pārvaldība, vides politika 
un ekonomika, ekodizains, 
eksperimenta plānošana un 
procesa modelēšana, enerģijas 
pārveidošana un racionāla 
izmantošana u. c. akadēmiski un 
nozarei atbilstoši priekšmeti

Vides zinātņu maģistra grāds

Studijas doktora studiju 
programmā «Vides zinātne»

Absolventi strādā par vides 
un enerģētikas vadošajiem 
speciālistiem, projektu 
vadītājiem uzņēmumos, 
pašvaldībās, ministrijās, 
vides kvalitātes pārraudzības 
iestādēs, kā arī par pētniekiem 
zinātniskajos institūtos u. c.

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

VIDES
ZINĀTNE

Programma sagatavo vides 
aizsardzības speciālistus ar 
padziļinātām zināšanām 
inženiertehniskos jautājumos 
darbam dažādu nozaru 
uzņēmumos, zinātniskajās un 
valsts pārvaldes institūcijās.
Tā ir labi apvienojama ar 
iepriekšējo citu nozaru 
inženiertehnisku izglītību, jo 
sniedz integrētas zināšanas 
par dažādu nozaru un procesu 
ietekmes uz vidi vērtējumu un 
vides slodzes samazināšanu

2
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Vides zinātņu vai 
inženierzinātņu bakalaura 
grāds

Pilna laika

Latviešu,
angļu

40

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

PRAKSE

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma
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Programmas versijā ar  
40 KP – inženiera kvalifikācija 
elektrotehnikā,enerģētikā vai 
elektronikā;
programmas versijā ar  
80 KP  – inženierzinātņu 
bakalaura grāds 
elektrozinātnē

Elektroenerģijas elektronisko 
pārveidotāju teorija, 
automatizācijas sistēmas ar 
mikroprocesoriem, regulēšanas 
tehnika ar mikroprocesoru 
kontrolleriem, datoru lietošana 
elektroiekārtu projektēšanā u. c. 
akadēmiski un nozarei atbilstoši 
priekšmeti

Profesionālais maģistra grāds 
elektrotehnikā (pēc 1 vai 1,5 gadu 
studijām); profesionālais 
maģistra grāds elektrotehnikā 
un elektroinženiera kvalifikācija 
(pēc 2 vai 2,5 gadu studijām)

Studijas doktora studiju 
programmā «Elektrotehnoloģiju 
datorvadība»

Programmas absolventi 
strādā par augsti kvalificētiem 
speciālistiem elektrisko 
tehnoloģiju un to automatizā-
cijas jomā ikvienā uzņēmumā, 
zinātniskās pētniecības un 
izglītības iestādēs

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programma sniedz augstāko 
profesionālo izglītību elektrotehnikā 
un sagatavo augstākā līmeņa 
speciālistus ar inženiera kvalifikāciju 
un maģistra grādu, kas spēj formulēt 
un risināt sarežģītus elektrotehnisko 
iekārtu automatizācijas uzdevumus 
dažādās tautsaimniecības nozarēs, 
pētniecības iestādēs un uzņēmumos

Nepilna laika
studijām
(neklātienes)

Nepilna laika
studijām
(neklātienes)

Pilna laika
studijām

Pilna laika
studijām

1,5
gads

2,5
gadi

1
gads

2
gadi

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Latviešu

PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 40 KP

PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 80 KP

ELEKTROTEHNOLOĢIJU 
DATORVADĪBA

45

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF)



35

Elektroapgādes sistēmu 
projektēšana, elektroenerģētisko 
sistēmu automātikas mērīšanas 
iekārtas, elektrisko staciju 
un apakšstaciju elektriskās 
iekārtas, enerģētisko sistēmu 
drošums u. c. akadēmiski un 
nozarei atbilstoši priekšmeti

Inženiera kvalifikācija enerģētikā 
un elektrotehnikā

Studijas maģistra akadēmisko 
studiju programmā «Enerģētika 
un elektrotehnika»

Absolventi strādā 
elektroenerģētisko sistēmu 
un tīklu vai elektrisko mašīnu 
un aparātu projektēšanas 
izbūves vai montāžas un 
ekspluatācijas uzņēmumos vai 
iestādēs, kā arī organizācijās, 
kur ir nepieciešama 
elektroenerģētisko iekārtu 
darbības nodrošināšana

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

ENERĢĒTIKA UN
ELEKTROTEHNIKA

Programma sagatavo Latvijas un 
pasaules darba tirgū konkurētspējīgus 
elektroenerģētikas un elektrotehnikas 
speciālistus ar padziļinātām zināšanām 
elektroenerģētisko sistēmu un to iekārtu 
darbībā, kas spēj izvēlēties, izveidot un 
uzturēt elektroenerģētiskajām sistēmām 
vai elektroenerģijas patērētājiem 
piemērotus risinājumus elektroenerģijas 
pārvadīšanā, sadalē un izmantošanā 
vai arī atsevišķu elektrisko mašīnu un 
aparātu izbūvē un ekspluatācijā

Profesionālo studiju 
programma reflektantiem ar 
bakalaura akadēmisko grādu

2
gadi

PROGRAMMAS VEIDS 
UN LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU ILGUMSPROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds elektrozinātnē

Pilna laika

Latviešu

30

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF)



E-studiju
tehnoloģiju un
humanitāro
zinātņu fakultāte
(ETHZF)

Kronvalda bulvāris 1,
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67089604, 67089501
E-pasts: ethzf@rtu.lv

 - Tehniskā tulkošana
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E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (ETHZF)

Iepriekš iegūts 
akadēmiskais bakalaura 
grāds tulkošanā vai 
angļu filoloģijā

Iepriekš ir iegūts 
profesionālais bakalaura 
grāds tehniskajā tulkošanā 
vai tam pielīdzināts 
bakalaura grāds 
tulkošanā, vai otrā līmeņa 
augstākā profesionālā 
izglītība tehniskajā 
tulkošanā

Nepieciešamās teorētiskās 
zināšanas un praktiskās 
iemaņas profesionālai augsta 
līmeņa mutiskai un rakstiskai 
tulkošanai, vispusīgas 
zināšanas translatoloģijā. 
Tiek pilnveidota rakstiskās 
un mutiskās izteiksmes 
precizitāte speciālā lietojuma 
svešvalodā, komunikācijas 
prasmes multikultūrālā vidē, 
izkopta mācīšanās stratēģija un 
patstāvīgā darba iemaņas

Profesionālais maģistra grāds 
tehniskajā tulkošanā. Absolvējot 
divgadīgo studiju programmu, 
tiek iegūts profesionālais
maģistra grāds tehniskajā 
tulkošanā un tehniskā tulka
referenta profesionālā
kvalifikācija

Studijas doktorantūrā

Absolventi profesionāli veic 
mutiskās un rakstiskās 
tulkošanas darbus (lietišķās 
sarakstes, zinātnisko un 
tehnisko tekstu tulkošana) 
dažādās Latvijas, ārvalstu 
un privātajās institūcijās, 
kopuzņēmumos, tulkošanas 
birojos, ārvalstu projektos 
Latvijā, kā arī visur citur, kur nav 
iespējams iztikt bez zināšanām 
svešvalodā, inženierzinātņu 
pamatzināšanām, radošas 
pieejas darbam, prezentācijas 
prasmēm un tulkošanas 
iemaņām 

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Studiju programmā tiek apmācīti tehniskie 
tulkotāji mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, 
materiālzinātņu, IT, telekomunikāciju, 
būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, 
inženierekonomikas un citās nozarēs. No 
humanitārā virziena tulkošanas programmām šī 
programma atšķiras ar papildu ievirzi lietišķajā 
lingvistikā. Programmas īstenošanā piedalās ne tikai 
filologi, bet arī atbilstošo tehnisko nozaru un tiesību 
zinātņu speciālisti

TEHNISKĀ
TULKOŠANA

Paredzēta tikai
divgadīgajā
programmā

1,5 
gadi

2 
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBASTUDIJU ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA Profesionālais vai akadēmiskais 

grāds tehniskajā tulkošanā 
vai tam pielīdzināts bakalaura 
grāds tulkošanā vai angļu 
filoloģijā, vai otrā līmeņa 
augstākā profesionālā izglītība 
tehniskajā tulkošanā

Pilna laika

Latviešu,
angļu

–
PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

PRAKSE

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma



 - Ekonomika

 - Uzņēmējdarbība un 
vadīšana

 - Uzņēmējdarbības 
finanses

 - Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā 
īpašuma vadīšana

 - Darba aizsardzība

 - Pilsētu un reģionu 
inženierekonomika

 - Muitas un nodokļu 
administrēšana

 - Inovācijas un 
uzņēmējdarbība

 - Starptautisko 
ekonomisko sakaru 
organizēšana un 
vadīšana

 - Visaptverošā 
kvalitātes vadība

 - Ugunsdrošība un 
civilā aizsardzība

Kalnciema iela 6,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089394
E-pasts: ievf@rtu.lv
www.ievf.rtu.lv 

Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte 
(IEVF)
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Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)

EKONOMIKA

Mikroekonomikas un makro-
ekonomikas analīze, Latvijas 
tautsaimniecības vēsture un 
aktualitātes, valsts ekonomiskā 
politika, ekonomisko un 
komercaprēķinu metodes, tirgus 
ekonomikas problēmas un 
politika, starptautiskā valūtas 
un finanšu sistēma u. c. nozarei 
atbilstoši priekšmeti

Sociālo zinātņu maģistra grāds 
ekonomikā

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

Studijas doktorantūrā

Absolventi ir sociāli atbildīgi 
un augsti kvalificēti speciālisti, 
kuru zināšanas, prasmes un 
kompetences ļauj analizēt un 
kritiski izvērtēt ekonomikas 
procesus vietējās un 
starptautiskās valsts institūcijās 
un privātā sektorā, kā arī 
speciālisti, kuri spējīgi veikt 
zinātniskās pētniecības darbu

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programma nodrošina iespēju 
iegūt akadēmiskam maģistra 
grādam un akadēmiskās izglītības 
valsts standartam atbilstošas 
padziļinātas teorētiskās zināšanas 
ekonomikas jomā, kā arī attīsta 
pētniecības prasmes un sagatavo 
ekonomisko procesu analītiķus un 
nozares speciālistus ekonomikas 
problēmu risināšanai un lēmumu 
pieņemšanai mūsdienu mainīgajos 
ekonomikas apstākļos

Iespējama 
ierobežotās izvēles 

sadaļā

2 
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds ekonomikā vai 
vadībzinātnē vai tam 
pielīdzināma izglītība

Pilna laika

Latviešu

18

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

PRAKSE

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma
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Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)

Ekonomikas teorija, stratēģiskā 
vadīšana, ekonomiskās 
analīzes teorija, investīcijas 
un finansēšana, kvantitatīvās 
metodes vadīšanā, elektroniskā 
komercija un e-uzņēmējdarbība
u. c. akadēmiski un nozarei 
atbilstoši priekšmeti

Sociālo zinātņu maģistra grāds 
vadībzinātnē

Studijas IEVF doktora studiju 
programmā «Vadībzinātne un 
ekonomika», kā arī citu Latvijas 
augstskolu doktora studiju 
programmās

Absolventi ir augsti kvalificēti 
un sociāli atbildīgi speciālisti 
ekonomikas, uzņēmējdarbības 
un vadībzinību jomā, kuru 
zināšanas, prasmes un 
kompetences ļauj analizēt un 
izvērtēt ekonomikas procesus 
vietējās, starptautiskās un valsts 
institūcijās un arī privātajā 
sektorā, kā arī speciālisti, 
kuri spējīgi veikt zinātniskās 
pētniecības darbu

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN 
VADĪŠANA

Programma sagatavo 
patstāvīgai zinātniskās 
pētniecības, pedagoģiskai un 
praktiskai darbībai vadībzinātnē, 
attīstot efektīvu vadības 
lēmumu pieņemšanas loģiku 
un darba tirgum nepieciešamās 
vadības iemaņas un prasmes

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Sociālo zinātņu bakalaura 
akadēmiskais grāds 
ekonomikā, sociālo zinātņu 
bakalaura akadēmiskais 
grāds vadībzinātnē vai tam 
pielīdzināma izglītība

2
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

Latviešu,
angļu

21
PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

PRAKSE

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma
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Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
FINANSES

Finanšu tirgi un investīcijas, 
finanšu riski, korporatīvās 
finanses, mūsdienu problēmas 
mārketingā un stratēģiskajā 
vadīšanā, ekonomisko procesu 
prognozēšana, banku darbības 
aktuālās problēmas u. c. 
akadēmiski un nozarei atbilstoši 
priekšmeti

Sociālo zinātņu maģistra grāds 
uzņēmējdarbības finanšu vadībā

Studijas doktorantūrā

Absolventi veic pētījumus 
uzņēmējdarbības finanšu 
vadības jomā, kā arī strādā 
finanšu resursu vadībā 
tautsaimniecības dažādu 
nozaru uzņēmumos un finanšu 
investīciju vadībā finanšu 
pakalpojumu sfērā

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programma nodrošina iespēju 
iegūt akadēmiskam maģistra 
grādam un akadēmiskās izglītības 
valsts standartam atbilstošas 
padziļinātas teorētiskās zināšanas 
uzņēmējdarbības finanšu vadībā, 
kā arī attīsta pētniecības prasmes, 
izglītojot uzņēmumu finanšu 
vadītājus un finanšu investīciju 
pārvaldīšanas speciālistus finanšu 
problēmu risināšanai un lēmumu 
pieņemšanai mūsdienu mainīgās 
uzņēmējdarbības vides apstākļos

2
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds ekonomikā vai 
vadībzinātnē vai augstākā 
profesionālā izglītība atbilstoši 
studiju programmām, kurās 
ir ietverta bakalaura studiju 
programmas obligātā daļa 
(bez bakalaura darba) 
ne mazāk kā 70 KP apjomāPilna laika

Latviešu,
angļu

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

PRAKSE

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma

–
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Nekustamā īpašuma 
ekonomika, investīcijas 
īpašumu attīstībā, būvniecības 
projektu ekonomiskā vadīšana, 
komerctiesības, tirgvedības 
stratēģiskā vadīšana būvniecībā, 
būvuzņēmējdarbības 
loģistika u. c. akadēmiski un 
nozarei atbilstoši priekšmeti

Profesionālais maģistra grāds 
būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma vadīšanā
(pēc 1,5 vai 2 gadu ilgām 
studijām); profesionālais 
maģistra grāds būvuzņēmēj-
darbības un nekustamā īpašuma 
vadīšanā un nekustamā 
īpašuma ekonomista 
kvalifikācija (pēc 2,5 vai 3 gadu 
ilgām studijām)

Studijas doktorantūrā

Absolventi strādā pašvaldībās, 
valsts institūcijās, finanšu 
un apdrošināšanas jomās, 
komercsabiedrībās, 
nevalstiskajās, starptautiskajās 
un nacionālajās organizācijās

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

BŪVUZŅĒMĒJDARBĪBAS 
UN NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA VADĪŠANA

Programma sniedz zināšanas 
būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma attīstības 
un vadīšanas jomās un sagatavo 

kvalificētus speciālistus darbam 
pašvaldībās, valsts institūcijās, 
finanšu un apdrošināšanas 
jomās, komercsabiedrībās, 

(ar profesionālo bakalaura grādu 
un piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju)

Pilna laika 
studijām

Nepilna laika
studijām

1,5
gadi

2
gadi

(ar sociālo zinātņu bakalaura 
grādu)

Pilna laika 
studijām

Nepilna laika
studijām

2
gadi

3
gadi

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

STUDIJU 
ILGUMS

BUDŽETA VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Profesionālais bakalaura grāds 
un piektā līmeņa profesionālā 
kvalifikācija, kas iegūta, 
pabeidzot programmu šādās 
izglītības programmu grupās: 
vadība un administrēšana; 
finanses, banku lietas un 
apdrošināšana; grāmatvedība 
un nodokļi; tiesību zinātne; 
arhitektūra un pilsētplānošana; 
būvniecība un civilā celtniecība 
vai tam pielīdzināma 
izglītība. Sociālo zinātņu 
bakalaura grāds ekonomikā; 
vadībzinātnē; tiesībzinātnē 
vai inženierzinātņu bakalaura 
grāds būvzinātnē

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Latviešu,
angļu

6

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

PRAKSE
Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

nevalstiskajās, starptautiskajās 
un nacionālajās organizācijās, 
kā arī zinātniski pedagoģiskajam 
darbam

Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)
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DARBA 
AIZSARDZĪBA

2
gadi

Darba aizsardzības tiesību 
pamati, arodveselība un darba 
medicīnas pamati, zinātniskie 
semināri, uzņēmējdarbības 
vadīšana, darba psiholoģija 
un ergonomika, bīstamās 
iekartas un elektrodrošība u. c. 
akadēmiski un nozarei atbilstoši 
priekšmeti

Profesionālais maģistra grāds 
darba aizsardzībā

Studijas Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātes 
doktora studiju programmā 
«Vides zinātne»

Programmas absolventi strādā 
valsts, pašvaldību iestādēs un 
komercuzņēmumos par darba 
aizsardzības speciālistiem, kā arī 
ir tiesīgi veikt pedagoģisko darbu 
savā specialitātē

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programma sagatavo 
speciālistus ar profesionālām 
zināšanām un prasmēm darba 
aizsardzības sistēmas vadīšanas, 
organizēšanas un uzraudzības, 
darba vides risku, analīzes, 
prognozēšanas jomās, kuri 
spēj izvirzīt projekta mērķi, 
piedalīties tā izstrādāšanā un 
realizēšanā, veikt aprēķinus, 
pieņemt lēmumus darba 
aizsardzības sistēmas 
pilnveidošanā un tos realizēt

Otrā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība darba 
aizsardzībā vai vides 
aizsardzībā vai profesionālais 
bakalaura grāds un inženiera 
kvalifikācija, vai inženiera 
kvalifikācija, kas iegūta 
pēc vismaz 4 gadu studiju 
programmas un 2 gadu 
praktiskās darba pieredzes 
darba aizsardzības jomā, 
vai otrā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība ķīmijā, 
fizikā, darbmācībā un 
juridiskajās zinātnēs, kas 
iegūta, pabeidzot vismaz 
4 gadu studiju programmu, un 
vismaz 3 gadu praktiskā darba 
pieredze darba aizsardzības 
jomā

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

STUDIJU
ILGUMS

PRAKSE

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Nepilna laika 
(neklātienes)

Latviešu

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

–

Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)
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Bakalaura profesionālais 
grāds un/vai piektā līmeņa 
profesionālā kvalifikācija 
ekonomikas, vadības 
un administrēšanas, 
grāmatvedības un nodokļu, 
finanšu inženierijas nozarēs 
vai tam pielīdzināma 
izglītība; bakalaura 
profesionālais grāds un/vai 
piektā līmeņa profesionālā 
kvalifikācija arhitektūras un 
pilsētplānošanas, būvniecības 
un civilās celtniecības nozarēs 
vai tam pielīdzināma izglītība; 
bakalaura grāds ekonomikas, 
vadībzinātnes, dabaszinātnes 
vai būvzinātnes nozarēs

PILSĒTU UN REĢIONU
INŽENIEREKONOMIKA

Pilna laika 
studijām

Nepilna laika 
studijām
(neklātiene)

1,5
gadi

2
gadi

Pilna laika 
studijām

Nepilna laika 
studijām
(neklātiene)

2,5
gadi

3
gadi

Makroekonomikas un mikro-
ekonomikas analīze, reģionālā 
pārvaldība, pilsētu ekonomika 
un sociālā vide, reģionālā infra-
struktūra, energoapgādes ilgt-
spējīga attīstība, arhitektūras 
socioloģija, ES līdzfinansēto 
projektu vadīšana u. c. nozarei 
atbilstoši priekšmeti

Profesionālais maģistra grāds 
ekonomikā (pēc 1,5 vai 2 gadu 
ilgām studijām); profesionālais 
maģistra grāds ekonomikā un 
ekonomista kvalifikācija (pēc 
2,5 vai 3 gadu ilgām studijām)

Studijas doktorantūrā

Programmas absolventi strādā 
valsts institūcijās, pašvaldībās, 
kā arī tautsaimniecības nozarēs 
ekonomikas jomā un privātā 
sektorā

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE
PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika un 
nepilna laika

Latviešu,
angļu

PROGRAMMAS 
VERSIJĀ AR 60 KP

PROGRAMMAS 
VERSIJĀ AR 100 KP

Programma sniedz maģistra 
profesionālo izglītību pilsētu 
un reģionu attīstības jomā, 
sagatavo sociāli atbildīgus un 
augsti kvalificētus speciālistus, 
kuru zināšanas, prasmes un 
kompetences ļauj pieņemt 
inženiertehniski pamatotus 
ekonomiskus lēmumus, plānot 
un koordinēt teritoriju attīstības 
ekonomiskos un pārvaldības 
procesus, kā arī veikt pētniecības 
darbu

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma 25

Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)



45

MUITAS UN NODOKĻU 
ADMINISTRĒŠANA

Pilna laika 
studijām

Nepilna laika
studijām

(ar sociālo zinātņu bakalaura 
grādu)

2,5
gadi

3
gadi

Pilna laika 
studijām

Nepilna laika
(neklātienes un
vakara)

(ar profesionālo bakalaura 
grādu un/vai piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju muitas 
un nodokļu administrēšanā, 
ekonomikā vai vadības zinībās 
un administrēšanā, vai tam 
pielīdzināmu izglītību)

1,5
gadi

2
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Profesionālais bakalaura 
grāds un/vai piektā līmeņa 
profesionālā kvalifikācija 
muitas un nodokļu 
administrēšanā, ekonomikā 
vai vadības zinībās un 
administrēšanā, vai tam 
pielīdzināma izglītība; sociālo 
zinātņu bakalaura grāds

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Latviešu

Progamma sniedz augstāko profesionālo izglītību muitas un nodokļu 
jomā un sagatavo speciālistus zinātniski pedagoģiskajam darbam, 
kā arī praktiskajam darbam muitas iestādēs, loģistikas, transporta 
un citos uzņēmumos, vidējā un augstākā līmeņa vadītājus darbam 
VID iestādēs. Studiju programma izveidota sadarbībā ar Pasaules 
muitas organizāciju un pilnībā atbilst starptautiskajiem muitnieku 
profesijas standartiem.

Nodokļu analīze un 
prognozēšana, muitas un 
starptautiskās uzņēmējdarbības 
aktualitātes, nodokļu 
plānošana, valsts ieņēmumu 
politika un valsts ekonomiskās 
drošības aspekti, muitas iestāžu 
darba organizēšana un vadīšana 
u. c. akadēmiski un nozarei 
atbilstoši priekšmeti

Profesionālais maģistra grāds 
muitas un nodokļu adminis-
trēšanā (pēc 1, 5 vai 2 gadu 
ilgām studijām); profesionālais 
maģistra grāds muitas un 
nodokļu administrēšanā un 
nodokļu ekonomista vai muitas 
iestādes struktūrvienības 
vadītāja kvalifikācija (pēc 2,5 vai 
3 gadu ilgām studijām)

Studijas doktorantūrā

Absolventi strādā par augstākā 
un vidējā līmeņa vadītājiem 
muitas un nodokļu iestādēs, 
kā arī transporta, loģistikas, 
muitas brokeru un ražošanas 
uzņēmumos un iestādēs, kas 
nodarbojas ar ārējo ekonomisko 
darbību, veic analītisko darbību 
un pieņem patstāvīgus lēmumus 
muitas un nodokļu jomā

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

15

Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)
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INOVĀCIJAS UN 
UZŅĒMĒJDARBĪBA

Vadības grāmatvedība un 
projektu analīze, tehnoloģiju 
un jaunu produktu mārketings, 
stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana, uzņēmējdarbība 
un plānošana, inovāciju 
tehnoloģijas, produktu dizains 
un attīstība u. c. akadēmiski un 
nozarei atbilstoši priekšmeti

Profesionālais maģistra grāds 
uzņēmumu un iestāžu vadībā
(pēc 1,5 vai 2 gadu ilgām 
studijām); profesionālais 
maģistra grāds uzņēmumu un 
iestāžu vadībā un uzņēmumu un 
iestāžu vadītāja kvalifikācija (pēc 
2,5 vai 3 gadu ilgām studijām)

Studijas doktorantūra

Absolventi strādā par 
uzņēmumu vadītājiem, kuri 
plāno, organizē un vada 
uzņēmuma darbu atbilstoši 
uzņēmuma stratēģijai, misijai
un mērķiem īpašnieku un
sabiedrības interesēs, kontrolē
darbu izpildi, motivē darbiniekus 
un nodrošina komunikāciju ar 
ieinteresētajām pusēm; pārzina 
un kontrolē uzņēmuma darbības 
funkcionālās jomas

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Pilna laika 
studijām

(ar bakalaura grādu ekonomikas, 
vadībzinātnes, dabaszinātnes vai 
būvzinātnes nozarēs)

2,5
gadi

Nepilna laika
studijām

(ar bakalaura akadēmisko grādu 
sociālo zinātņu jomā vai tam
pielīdzināmu izglītību un vismaz
3 gadu uzņēmēja pieredzi vai 
pieredzi vadošā amatā)

3
gadi

Pilna laika 
studijām

Nepilna laika
(neklātienes un
vakara)

(ar bakalaura profesionālo grādu 
un/vai otrā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību un vismaz 
2 gadu uzņēmēja pieredzi vai 
pieredzi vadošā amatā)

1,5
gadi

2
gadi

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura profesionālais 
grāds un/vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā 
izglītība un vismaz 2 gadu 
uzņēmēja pieredze vai 
pieredze vadošā amatā; 
bakalaura akadēmiskais 
grāds sociālo zinātņu jomā 
vai tam pielīdzināma izglītība 
un vismaz 3 gadu uzņēmēja 
pieredze vai pieredze vadošā 
amatā

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes 
un vakara)

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

Latviešu,
angļu

–

Programma attīsta radošo 
domāšanu un spēju radīt jaunas 
vērtības, sagatavo uzņēmējus 
un vadītājus darbam dažāda 
lieluma un jomu uzņēmumos un 
organizācijās

Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)
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STARPTAUTISKO
EKONOMISKO SAKARU
ORGANIZĒŠANA UN VADĪŠANA

Ar profesionālo bakalaura grādu 
un/vai piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikācija sociālo zinātņu jomā 
(vismaz 4 gadu izglītību) vai tam 
pielīdzināmu izglītību

Ar sociālo zinātņu 
bakalaura grādu 
ekonomikā vai vadībā

1,5
gadi

2,5
gadi

Starptautiskās uzņēmējdarbības 
prognozēšana, starptautiskās 
tirgzinības, uzņēmējdarbības 
loģistika, pasaules ekonomikas 
attīstība, uzņēmējdarbība 
transportā, starptautisko 
pārvadājumu vadīšana 

Profesionālais maģistra grāds 
starptautisko ekonomisko 
sakaru vadīšanā (pēc 1,5 gadu 
ilgām studijām); profesionālais 
maģistra grāds starptautisko 
ekonomisko sakaru vadīšanā un 
ārējo sakaru struktūrvienības 
vadītāja kvalifikācija (pēc
2,5 gadu ilgām studijām)

Studijas doktorantūrā

Absolventi veido karjeru 
starptautiskās uzņēmējdarbības 
un tirdzniecības jomā, kā 
arī dažādos ražošanas, 
tirdzniecības un pakalpojumu 
uzņēmumos, piedalās 
starptautisku mārketinga 
stratēģiju veidošanā, strādā 
uzņēmumos, kas nodarbojas 
ar loģistiku, starptautiskiem 
un vietējiem kravu vai 
pasažieru pārvadājumiem, 
vairumtirdzniecību, 
mazumtirdzniecību u. c.

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Studiju programma sagatavo 
augstākā līmeņa starptautisko 
sakaru vai loģistikas un 
transporta ekonomikas 
speciālistus, struktūrvienību un 
uzņēmumu vadītājus atbilstoši 
globālā darba tirgus prasībām.

Ir divi specializācijas virzieni:
• starptautisko ekonomisko
sakaru vadīšana;
• uzņēmējdarbības loģistika
un transporta ekonomika.
Daļa studiju priekšmetu tiek 
realizēti angļu valodā

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Profesionālais bakalaura 
grāds un/vai piektā līmeņa 
profesionālā kvalifikācija 
sociālo zinātņu jomā (vismaz 
4 gadu izglītība) vai tam 
pielīdzināma izglītība; sociālo 
zinātņu bakalaura grāds 
ekonomikā vai vadībā

Pilna laika

Latviešu, 
angļu

15
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STUDIJU ILGUMS PROGRAMMAS 
VERSIJĀ AR 60 KP

STUDIJU ILGUMS PROGRAMMAS 
VERSIJĀ AR 100 KP

Stratēģiskā vadīšana, 
ekonomika vadītājiem, 
korporatīvās finanses, 
komerctiesības, audits u.c. 
akadēmiski un nozarei atbilstoši 
priekšmeti

Profesionālais maģistra grāds 
uzņēmējdarbībā un vadīšanā 
(pēc 1,5 vai 2 gadu ilgām 
studijām); profesionālais 
maģistra grāds uzņēmējdarbībā 
un vadīšanā un ekonomista 
kvalifikācija (pēc 2,5 vai 3 gadu 
ilgām studijām)

 Absolventi var strādāt jebkurā 
tautsaimniecības nozares 
uzņēmumā, kura darbība 
saistīta ar ekonomikas, 
uzņēmējdarbības un vadībzinību 
jomām 

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

KARJERA

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN 
VADĪŠANA

Programma sagatavo sociāli 
atbildīgus un kvalificētus 
speciālistus, kuru zināšanas, 
prasmes un kompetences 
ļauj strādāt valsts institūcijās, 
pašvaldībās, privātā sektorā, 
finanšu un apdrošināšans sfērās 

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

Latviešu

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2014./2015.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Profesionālais bakalaura grāds 
uzņēmējdarbībā un vadīšanā; 
finanšu inženierijas nozarēs, 
sociālo zinātņu bakalaura grāds 
ekonomikā vai uzņēmējdarbībā 
un vadīšanā, dabaszinātnēs vai 
tam pielīdzināma izglītība

Pilna laika

21

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

PRAKSE

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Pilna laika 
studijām

Nepilna laika
studijām

(ar sociālo zinātņu bakalaura grādu 
ekonomikā,  uzņēmējdarbībā un 
vadīšanā, dabaszinātnēs vai tam 
pielīdzināmu izglītību)

2,5
gadi

3
gadi

Pilna laika 
studijām

Nepilna laika
studijām

(ar profesionālo bakalaura grādu 
uzņēmējdarbībā un vadīšanā, 
finanšu inženierijas nozarēs vai tām 
pielīdzināmu izglītību)

1,5
gadi

2
gadi

attīstīt zinātniskās pētniecības 
darbu, efektīvas vadības 
lēmumu pieņemšanas loģiku, 
darba tirgum nepieciešamās 
inovatīvas vadības iemaņas un 
prasmes

Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)
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Kvalitātes vadība, integrētās 
vadības sistēmas, atbilstības 
novērtēšana, jaunu produktu 
un procesu izveides metodika, 
resursu un kvalitātes izmaksu 
analīze, stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana, korporatīvā sociālā 
atbildība un biznesa ētika u. c.

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

Profesionālais maģistra grāds 
kvalitātes vadībā (pēc 1 vai 1,5, 
2 vai 2,5 gadu ilgām studijām); 
profesionālais maģistra grāds 
kvalitātes vadībā un kvalitātes 
vadītāja kvalifikācija (pēc 3 vai 
3,5 gadu ilgām studijām)

Studijas doktorantūrā

Absolventi strādā par kvalitātes 
vadītājiem un integrēto 
sistēmu vadītājiem, kvalitātes 
inženieriem un kvalitātes 
vadības sistēmu speciālistiem

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

VISAPTVEROŠĀ
KVALITĀTES VADĪBA

Ar profesionālo bakalaura grādu 
kvalitātes vadībā vai tam 
pielīdzināmu izglītību 

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām

1
gads

1,5
gadi

Ar profesionālo bakalaura grādu 
un/vai otrā līmeņa profesionālo 
augstāko izglītību 

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām

2
gadi

2,5
gadi

Ar akadēmisko bakalaura grādu

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām

3
gadi

3,5
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Profesionālais bakalaura 
grāds kvalitātes vadībā vai 
tam pielīdzināma izglītība; 
profesionālais bakalaura 
grāds un/vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība; 
akadēmiskais bakalaura grāds

Pilna laika un nepilna laika
(studijas notiek darba dienu vakaros 
un sestdienās moduļu veidā)

Latviešu

Programma attīsta 
profesionālās, radošās un 
pētniecības prasmes darbam 
kvalitātes vadības un atbilstības 
novērtēšanas jomā un sagatavo 
speciālistus, kuri nodrošina 
organizācijas kvalitātes un 
procesu vadību, efektīvu jaunu 
tehnoloģiju, metodoloģiju un 
sistēmu izveidi, īstenošanu un 
vadīšanu

PRAKSE
Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

8
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UGUNSDROŠĪBA UN 
CIVILĀ AIZSARDZĪBA

Ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības tiesību pamati, 
tehnogēnās vides drošības 
organizāciju darbības 
pamati, darba aizsardzība un 
darba drošība, objekta risku 
novērtēšana, ārkārtējo situāciju 
vadība un modelēšana u. c. 
nozarei atbilstoši priekšmeti

Ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības inženiera 
kvalifikācija

Studijas maģistra profesionālo 
studiju programmā «Darba 
aizsardzība»

Absolventi veic ugunsdrošības 
un civilās aizsardzības 
speciālistu funkcijas, strādā 
pašvaldību, iestāžu, organizāciju 
un komercsabiedrību 
ugunsdrošības, ugunsdzēsības, 
glābšanas un civilās aizsardzības 
dienestos un formējumos

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Profesionālo studiju
programma reflektantiem 
ar pirmā līmeņa augstāko 
(koledžas) izglītību

1,5
gadi

PROGRAMMAS VEIDS 
UN LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU ILGUMSPROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pirmā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība 
(reflektantiem, kuri absolvējuši 
programmu 80 KP apjomā, ir 
jāizpilda papildprasības vismaz 
20 KP apjomā) – ceturtās 
profesionālās kvalifikācijas 
līmenis ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības jomāPilna laika

Latviešu

20

Programma sniedz profesionālo 
augstāko izglītību ugunsdrošībā un 
civilajā aizsardzībā, lai nodrošinātu 
profesijas standartam un otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 
prasībām atbilstošu teorētisko 
zināšanu un praktisko iemaņu 
kopumu, kas ļauj sākt ugunsdrošības 
un civilās aizsardzības inženiera 
profesionālo darbību

Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)



 - Inženiertehnika, 
mehānika un 
mašīnbūve

 - Ražošanas 
tehnoloģija

 - Automobiļu 
transports

 - Aviācijas 
transports

 - Dzelzceļa 
transports

 - Dzelzceļa 
elektrosistēmas

 - Transporta 
sistēmu 
inženierija

 - Medicīnas 
inženierija un 
fizika

 - Nanoinženierija

 - Siltumenerģētika 
un siltumtehnika

Ezermalas ielā 6k,
Rīgā, LV-1006
Tālrunis: 67089711
E-pasts: tmf@rtu.lv
www.tmf.rtu.lv

Mašīnbūves, transporta 
un aeronautikas fakultāte 
(MTAF)
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INŽENIERTEHNIKA,
MEHĀNIKA UN
MAŠĪNBŪVE

Tehnisko sistēmu svārstības 
un stabilitāte, termodinamika 
un gāzes dinamika, kompozītu 
materiālu mehānika, robotu 
mašīnas, datorizēta mašīnu 
mehānisko sistēmu analīze, 
netradicionālie enerģijas avoti 
u. c. akadēmiski un nozarei 
atbilstoši priekšmeti

Inžernierzinātņu maģistra grāds 
mehānikā un mašīnzinātnē

Studijas četrgadīgā pilna laika 
doktorantūrā līdzīga nosaukuma 
programmā vai RTU citās 
doktorantūras programmās, kā 
arī līdzīgās studiju programmās 
ārzemēs

Pēc inženiertehnikas, mehānikas 
un mašīnbūves maģistriem 
ir liels pieprasījums gan 
vietējos, gan starptautiskos 
uzņēmumos, kur nepieciešama 
pieredze sadegšanas, 
trokšņa un vibrācijas vadības 
procesos, enerģijas iegūšanas 
tehnoloģijās, robotikā, 
bioinženierijā, kosmonautikā, 
šķidruma mehānikā, ūdens 
apgādē, mašīnu un mehānismu 
apkopes plānošanā, patēriņa 
produktu dizainā, piesārņojuma 
kontrolē un jaunu materiālu 
sintēzē

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds mašīnzinātnē

Programma sagatavo 
speciālistus, kuri ir 
konkurētspējīgi Latvijas un 
Eiropas Savienības modernajā 
inženierzinātņu darba tirgū, 
tautsaimniecību orientējot uz 
augstāko ekonomikas attīstības 
līmeni – starptautisko jeb 
globālo saimniekošanas sistēmu

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

PRAKSELatviešu

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma

2
gadi

Pilna laika

22
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RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJA

Nepilna 
laika

studijām

Pilna laika
studijām

2,5
gadi

2
gadi

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU ILGUMSPROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA Inženierzinātņu bakalaura 

grāds mašīnzinātnē

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Absolventi strādā uzņēmumos, 
kuros veic mašīnbūves 
izstrādājumu un metālu 
konstrukciju, mehānisko iekārtu 
un tehnisko ierīču, izstrādājumu 
datorizētu projektēšanu, 
izgatavošanu, piestrādi, 
apkalpošanu un remontu

Studijas doktorantūrāInženierzinātņu maģistra grāds 
mašīnbūves tehnoloģijā

Virsmu statistiskā mehānika, 
tribosistēmu aprēķini, 
mērīšanas tehnloģijas jaunākie 
virzieni, mašīnbūvniecības 
tehnoloģijas, materiālu zinātne, 
detaļu apstrāde uz mašīnām ar 
ciparvadību u. c. akadēmiski un 
nozarei atbilstoši priekšmeti

Programma sniedz padziļinātas 
teorētiskās zināšanas, 
attīsta pētniecības iemaņas 
un sagatavo augsta līmeņa 
speciālistus ražošanas un 
mašīnzinību nozarēs, kā arī 
sagatavo studējošos doktora 
studijām

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

15

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

PRAKSELatviešu

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma



54

Mašīnbūves, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

AUTOMOBIĻU TRANSPORTS
Programma nodrošina 
profesionālo maģistra izglītību 
automobiļu transporta nozarē, 
lai, balstoties uz studiju 
programmas absolventu 
padziļinātajām zināšanām, 
radošo domāšanu un 
pētniecības iemaņām, sekmētu 
ilgtspējīgu augstas kvalitātes 
automobiļu transporta nozares 
darbību un attīstību, nodrošinot 
sabiedrību ar drošiem, videi 
draudzīgiem un efektīviem 
mobilitātes risinājumiem

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

Pētniecības metodes 
autotransportā, automobiļu 
remonts, automobiļu tehniskā 
ekspluatācija, satiksmes 
drošība, autopārvadājumi, 
transporta sistēmu uzbūve 
u. c. akadēmiski un nozarei 
atbilstoši priekšmeti

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Profesionālais bakalaura 
grāds un/vai piektā līmeņa 
kvalifikācija automobiļu 
transportā vai transporta 
nozarē(s); inženierzinātņu 
bakalaura grāds automobiļu 
transporta vai transporta 
nozarē; profesionālais 
bakalaura grāds un/vai piektā 
līmeņa kvalifikācija tehnisko 
zinātņu vai ekonomikas jomā

Latviešu

1,5
gadi

2,5
gadi

1,8
gadi

Ar profesionālo bakalaura grādu 
un/vai piektā līmeņa kvalifikāciju 
automobiļu transportā vai 
transporta nozarē

Ar inženierzinātņu bakalaura 
grādu automobiļu transporta 
vai transporta nozarē

Ar profesionālo bakalaura 
grādu un/vai piektā līmeņa 
kvalifikāciju tehnisko zinātņu 
vai ekonomikas jomā

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Profesionālais maģistra 
grāds automobiļu transportā 
(pēc 1,5 gada studijām); 
profesionālais maģistra 
grāds automobiļu transportā 
un inženiera kvalifikācija 
automobiļu transportā 
(pēc 2,5 gadu studijām); 
profesionālais maģistra grāds 
automobiļu transportā (pēc 
1,8 gadu studijām)

Studijas doktorantūrā

Absolventi strādā pētniecības, 
izglītības un projektēšanas 
iestādēs, valsts un pašvaldību 
pārvaldes organizācijās, 
ekspertu birojos, transporta 
uzņēmumos un organizācijās, 
kas nodarbojas ar kravu un 
pasažieru pārvadājumiem, 
transporta līdzekļu tirdzniecības, 
remonta, tehniskās 
ekspluatācijas, autosporta 
un ceļu satiksmes drošības 
nodrošināšanas un uzlabošanas 
darbu organizāciju, veikšanu, 
vadību un uzraudzību

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Pilna laika

15
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AVIĀCIJAS TRANSPORTS

Ar inženierzinātņu 
bakalaura grādu 
mašīnzinātnē vai 
elektrozinātnē

Ar profesionālo 
bakalaura grādu 
aviācijas transportā 
un/vai piektā 
līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju aviācijas 
transporta nozarē

3
gadi

2
gadi

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Profesionālais bakalaura 
grāds aviācijas transportā 
un/vai piektā līmeņa 
profesionālā kvalifikācija 
aviācijas transporta nozarē; 
inženierzinātņu bakalaura 
grāds mašīnzinātnē 
(studijām aviācijas 
transporta specializācijā) 
vai elektrozinātnē (studijām 
avionikas specializācijā)

Standartizācija, sertifikācija un 
licencēšana gaisa transportā, 
aviācijas ierīces un sistēmas, 
lidojuma dinamika, aviācijas 
transporta drošuma analīze, 
globālā navigācijas satelītu 
sistēma, aviācijas automātikas 
speciālās elektriskās mašīnas, 
avionikas sistēmas u. c. 
akadēmiski un nozarei atbilstoši 
priekšmeti

Absolventi strādā par gaisa 
kuģu ekspluatācijas inženieriem 
lidostās, inženieriem 
konstruktoriem lidaparātu un 
aviācijas sistēmu ražošanas 
uzņēmumos, inženieriem 
aviācijas remonta uzņēmumos, 
pētniecības centros, gaisa 
transporta loģistikas 
uzņēmumos u. c.

Studijas doktorantūrāProfesionālais maģistra grāds 
aviācijas transportā (pēc
2 gadu studijām); profesionālais 
maģistra grāds aviācijas 
transportā un gaisakuģu 
tehniskās ekspluatācijas 
inženiera mehāniķa kvalifikācija 
vai profesionālais maģistra 
grāds aviācijas transportā 
un gaisakuģu tehniskās 
ekspluatācijas avionikas 
inženiera kvalifikācija

Aeronautikas institūts ir Latvijas 
Civilās aviācijas aģentūras 
sertificēta tehniskās apkopes 
mācību organizācija, kas dod 
iespēju studentiem saņemt visā 
pasaulē atzītus sertifikātus. 
Programma nodrošina 
aviācijas transporta nozarei 
nepieciešamo profesionālo 
izglītību un sagatavo atzītus 
starptautiska līmeņa speciālistus

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

PRAKSE

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

22

Latviešu

Pilna laika

Mašīnbūves, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)
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DZELZCEĻA TRANSPORTS

3
gadi

1,5
gadi

STUDIJU ILGUMS

Nepilna laika studijām
(ar inženierzinātņu 
akadēmisko bakalaura 
grādu mašīnzinātnē)

Pilna laika studijām
(ar profesionālo 
bakalaura grādu 
un/vai piektā 
līmeņā profesionālo 
kvalifikāciju dzelzceļa 
transporta nozarē)

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Profesionālais bakalaura 
grāds un/vai piektā līmeņā 
profesionālā kvalifikācija 
dzelzceļa transporta nozarē; 
inženierzinātņu akadēmiskais 
bakalaura grāds mašīnzinātnē

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Latviešu

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Optimālo risinājumu teorija, 
sistēmanalīze dzelzceļa 
transportā, skaitliskās metodes 
un inženierprogrammas 
transporta uzdevumos, 
dzelzceļa transporta loģistikas 
pamati, dīzeļlokomotīvju 
iekšdedzes dzinēja dinamika, 
kustības drošība un bremzes, 
dīzeļlokomotīvju sistēmu 
automatizācija u. c. akadēmiski 
un nozarei atbilstoši priekšmeti

Studijas MTAF Dzelzceļa trans-
porta institūta doktora studiju 

programmā «Transports», kā arī 
citu Latvijas augstskolu doktora 
studiju programmās

Absolventi strādā dzelzceļa 
transporta uzņēmumos un 
organizācijās, kā arī pētniecības 
un izglītības iestādēs, kas veic 
efektīvu dzelzceļa transporta 
tehnoloģisko sistēmu un 
procesu izstrādāšanu un 
uzturēšanu

Profesionālais maģistra grāds 
dzelzceļa transportā (pēc 
1,5 gadu ilgām studijām); 
profesionālais maģistra grāds 
dzelzceļa transportā un 
inženiera kvalifikācija dzelzceļa 
transportā (pēc 3 gadu ilgām 
studijām)

Programma iemāca studējošos 
patstāvīgi veikt nepieciešamos 
pētījumus jaunu dzelzceļa 
transporta iekārtu, procesu 
un algoritmu izstrādei, kā arī 
attīsta viņu spējas izstrādāt un 
pilnveidot progresīvas dzelzceļa 
transporta tehnoloģiskās 
sistēmas un tehnoloģijas, 
kas organiski iekļaujas 
starptautiskos pārvadājumos

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS Maģistra 

profesionālo 
studiju 
programma

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

15

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

PRAKSE

Mašīnbūves, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)
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DZELZCEĻA
ELEKTROSISTĒMAS

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Transporta sistēmu optimālā
vadība, telemehāniskās 
kontroles sistēmas, 
automatizētās projektēšanas 
sistēmas transportā, transporta 
iekārtu datorprojektēšana, 
dzelzceļa transporta 
mikroprocesoru sistēmas, 
dzelzceļa automātikas un 
telemehānikas iekārtu tehniskā 
diagnostika u. c. akadēmiski un 
nozarei atbilstoši priekšmeti

Profesionālais maģistra grāds 
dzelzceļa elektrosistēmās 
(pēc 1,5 vai 2 gadu studijām); 
profesionālais maģistra grāds 
dzelzceļa elektrosistēmās un 
inženiera kvalifikācija dzelzceļa 
elektrosistēmās (pēc 3 vai 4 gadu 
studijām)

Studijas Enerģētikas un elektro-
tehnikas fakultātes doktora 

studiju programmā «Elektro-
tehnoloģiju datorvadība», kā arī 
citu Latvijas augstskolu doktora 
studiju programmās

Absolventi strādā dzelzceļa 
transporta uzņēmumos un 
organizācijās, kā arī pētniecības 
un izglītības iestādēs, kas veic 
efektīvu dzelzceļa transporta 
tehnoloģisko sistēmu un 
procesu izstrādāšanu un 
uzturēšanu

Programma sagatavo starptautiski atzītus 
speciālistus dzelzceļa elektrosistēmu projektēšanai 
un zinātniskās pētniecības darba veikšanai

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

LatviešuPROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

PRAKSE

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

8

Pilna laika un 
nepilna laika 
(neklātienes)

Pilna laika
studijām

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām

(neklātienes)

2
gadi

Nepilna laika
studijām

(neklātienes)

4
gadi

1,5
gadi

3
gadi

STUDIJU ILGUMS 
PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 60 KP

STUDIJU ILGUMS 
PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 120 KP

Profesionālais bakalaura 
grāds un/vai piektā līmeņa 
profesionālā kvalifikācija 
dzelzceļa elektrosistēmās vai 
tai pielīdzināma izglītība

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds elektrozinībās

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Mašīnbūves, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)
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TRANSPORTA
SISTĒMU INŽENIERIJA

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Pilna laika

Latviešu

Loģistika un transporta 
sistēmas, transporta procesu 
optimizācijas metodes, vadības 
datorizētās sistēmas transportā, 
kvalitātes sistēmu metodoloģija, 
kravu uzglabāšanas un 
apkalpošanas sistēmas, 
transporta tehniskās apkopes 
procesu vadība, transporta 
līdzekļu remonta modernās 
tehnoloģijas u. c. akadēmiski un 
nozarei atbilstoši priekšmeti

Profesionālais maģistra grāds 
transportsistēmu inženierijā 
(pēc 2 gadu studijām); 
profesionālais maģistra grāds 
transportsistēmu inženierijā 
un transportsistēmu inženiera 
kvalifikācija (pēc 3 gadu 
studijām)

Studijas doktorantūrā

Absolventi strādā gan 
transporta uzņēmumos un 
organizācijās, kas veic efektīvu 
transporta tehnoloģisko sistēmu 
un tehnoloģiju, kas saistītas ar 
kravu un pasažieru pārvadājumu 
loģistisko un tehnisko 
nodrošinājumu, izstrādāšanu un 
uzturēšanu, gan pētniecības un 
izglītības iestādēs

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Programma sagatavo 
konkurētspējīgus transporta 
un loģistikas speciālistus, 
nodrošinot plašu, profesionālu, 
praktiskai izmantošanai derīgu, 
padziļinātu izglītību, kas dod 
viņiem iespēju adaptēties darba 
tirgū, iekļauties pētniecības 
darbā transporta jomā un 
izmantot modernās tehnoloģijas 
transporta un loģistikas jomā

PRAKSE

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

33

Mašīnbūves, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Pilna laika
studijām

Pilna laika
studijām

2
gadi

3
gadi

STUDIJU ILGUMS 
PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 80 KP

STUDIJU ILGUMS 
PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 120 KP

Profesionālais bakalaura 
grāds un/vai piektā līmeņa 
profesionālā kvalifikācija 
transporta, mašīnzinātnes, 
mehānikas nozarē vai tam 
pielīdzināma izglītība

Akadēmiskais bakalaura grāds 
mašīnzinātnē vai transportā

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA
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MEDICĪNAS
INŽENIERIJA UN FIZIKA

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Profesionālais bakalaura grāds 
medicīnas fizikā un medicīnas 
fizikālo tehnoloģiju inženiera 
profesionālā kvalifikācija vai 
mašīnzinātnē, elektrozinātnē, 
datorvadībā un datorzinātnēs 
bāzēta otrā līmeņa augstākā 
profesionālā izglītība, kas 
iegūta pēc vismaz 4 gadus 
ilgām studijām

Latviešu

1
gads

Mūsdienu fizika inženierzinātnē, 
modernās inženiertehnoloģijas 
medicīnā, eksperimentālā 
tehnika, medicīnisko tehnoloģiju 
projektu vadība u. c. akadēmiski 
un nozarei atbilstoši priekšmeti

Profesionālais maģistra grāds 
medicīnas fizikā

Studijas doktorantūrā

Medicīnas fiziķis strādā 
ārstniecības iestādēs, 
piedaloties ārstēšanas procesā 
un ar radiāciju saistītu medicīnas 
tehnoloģiju drošā izmantošanā. 
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju 
inženieris strādā ārstniecības 

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

iestādēs: slimnīcās, poliklīnikās, 
doktorātos, veselības centros, 
rehabilitācijas iestādēs, 
specializētajos centros, 
laboratorijās, kā arī medicīnas 
iekārtu izplatītāju, pakalpojumu, 
sertifikācijas, uzraudzības, 
ražošanas, projektēšanas un 
pētniecības uzņēmumos

Pilna laika

Programma sagatavo 
profesionālus medicīnas 
inženierijas un fizikas nozares 
speciālistus ar augstāko izglītību

15
Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

Mašīnbūves, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)
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NANOINŽENIERIJA

2
gadi

Nanotehnoloģiju fizika, mikro 
un nanoierīces, nanoobjektu 
mērījumi, neorganisko nano-
daļiņu ķīmijas un tehnoloģijas 
pamati, nanomedicīna, 
nanobiomimētika u. c. 
akadēmiski un nozarei atbilstoši 
priekšmeti

Profesionālais maģistra grāds 
nanoinženierijā

Studijas doktorantūrā

Nanoinženieri strādā iekārtu 
un tehnoloģiju projektēšanas 
uzņēmumos; ražošanā; 
pētniecības, ārstniecības, 
sertificēšanas un uzraudzības 
iestādēs 

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Profesionālais bakalaura 
grāds un/vai piektā līmeņa 
profesionālā kvalifikācija, kas 
iegūta medicīnas inženierijā 
un fizikā, vai tam pielīdzināma 
izglītība inženierzinātņu un 
tehnoloģiju, kā arī dabas-
zinātņu jomās

Latviešu

Programma sagatavo 
augsta līmeņa speciālistus 
zinātniskās pētniecības darbībai 
nanoinženierijā, dažādu 
nanoinženierijā izmantojamo 
ierīču un tehnoloģiju 
projektēšanā

PRAKSE

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

9

Pilna laika

Mašīnbūves, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)
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SILTUMENERĢĒTIKA 
UN SILTUMTEHNIKA

Termodinamika un gāzes 
dinamika, siltumfizika, siltuma 
elektrostacijas, kurināmā 
tehnoloģija un katlu iekārtas, 
netradicionālie enerģijas avoti, 
energonesēju ražošanas un 
sadales iekārtas u. c. akadēmis-
ki un nozarei atbilstoši 
priekšmeti

Studijas doktorantūrā

Siltumenerģētikas un 
siltumtehnikas absolventi strādā 
siltuma un elektroenerģijas 
ražošanas, pārvadīšanas un 
sadales uzņēmumos, kā arī 
jebkurā uzņēmumā, kura 
tehnoloģijas un darbība saistīta 
ar siltuma izmantošanu, ar to 
saistīto projektu izstrādāšanu 
un realizāciju: AS «Latvenergo», 
AS «Rīgas Siltums», Rīgas 
TEC, AS «Liepājas Enerģija», 
AS «Inspecta Latvija», 
AS «Komforts» u. c.

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Profesionālais maģistra 
grāds siltumenerģētikā un 
siltumtehnikā (pēc 1,5 vai
2 gadu studijām); profesionālais 
maģistra grāds siltumenerģētikā 
un siltumtehnikā un inženiera 
kvalifikācija siltumenerģētikā un 
siltumtehnikā (pēc 2,5 vai 3 gadu 
studijām)

Programma sagatavo 
siltumenerģētikas, 
siltumtehnikas un siltumfizikas 
nozares speciālistus ar darba 
tirgum atbilstošu profesionālās 
izglītības līmeni, kas ļauj 
radoši un augsti kvalitatīvi 
veikt inženiera pienākumus, 
kā arī zinātniskās pētniecības 
un pedagoģisko darbu 
siltumenerģētikā un siltumfizikā

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

PRAKSE

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

14

Latviešu

Pilna laika un 
nepilna laika

Mašīnbūves, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

Pilna laika
studijām

Pilna laika
studijām

Nepilna laika
studijām

2
gadi

Nepilna laika
studijām

3
gadi

1,5
gadi

2,5
gadi

STUDIJU ILGUMS 
PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 60 KP

STUDIJU ILGUMS 
PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 101 KP

Profesionālais bakalaura grāds 
siltumenerģētikā un
siltumtehnikā

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds mašīnzinībās, vides 
zinātnē, mehānikā, būvniecībā 
vai tām pielīdzināmās 
dabaszinātņu jomās

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA



Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLKF)

Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas 
fakultāte (MLĶF)

 - Ķīmija

 - Ķīmijas 
tehnoloģija

 - Materiālzinātnes

 - Materiālu dizains 
un tehnoloģija

 - Apģērbu 
un tekstila 
tehnoloģija

 - Materiālu 
nanotehnoloģijas

Paula Valdena iela 3/7,
Rīga, LV–1048
Tālrunis: 67089249
E-pasts: mlkf@rtu.lv
www.mlkf.rtu.lv
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Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF)

ĶĪMIJA

Lekcijās, praktiskajās nodarbībās 
un patstāvīgās studijās 
padziļināti apgūst ķīmijas, 
atsevišķus ķīmijas tehnoloģijas 
priekšmetus, kā arī kultūras, 
vēstures un mākslas pieminekļu 
konservācijas un restaurācijas 
ķīmiju un tehnoloģiju (ja 
specializācija tiek atvērta), 
humanitāros, sociālos un 
brīvās izvēles priekšmetus. 
Īpaša uzmanība ir pievērsta 
organiskajai un analītiskajai 
ķīmijai – prioritārām un 
pieprasītākajām ķīmijas 
apakšnozarēm, kā arī materiālu 
ķīmijai un ķīmisko procesu 
izmantošanai klimata izmaiņu 
bremzēšanai 

Dabaszinātņu maģistra grāds 
ķīmijā

Studijas doktorantūrā

Absolventi strādā ķīmiskās 
rūpniecības un citu rūpniecības 
nozaru uzņēmumos, zinātniski-
pētnieciskajās un kontroles 
institūcijās – visur, kur 
nepieciešami vadoši speciālisti 
jaunu produktu izstrādei 
vai produktu, procesu un 
vides kvalitātes kontrolei un 
nodrošināšanai. 

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Absolventi veido karjeru 
pašmāju un starptautiskos 
uzņēmumos un akreditētajās 
laboratorijās, piemēram, 
AS «Grindeks» un Latvijas 
Organiskās sintēzes institūtā, 
kā arī Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas aģentūras 
Vides laboratorijā, Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskajā institūtā 
«BIOR», AS «Valmieras stikla 
šķiedra», AS «Olainfarm», 
«Brocēni», «Kvadra», Koksnes 
ķīmijas institūtā, Latvijas Muitas 
laboratorijā, LATSERT, Latvijas 
Hidroekoloģijas institūtā u. c. 

Studiju programma paredzēta 
teorētiskās un lietišķās ķīmijas 
zināšanu un iemaņu apguvei, 
īpašu uzmanību pievēršot 
mērķtiecīgai vielu un materiālu 
sintēzei un analīzei  un ķīmisko 
procesu izmantošanai klimata 
izmaiņu bremzēšanai. 
Studiju programmā ir iespējams
specializēties konservācijas-
restaurācijas jomā. 

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Dabaszinātņu bakalaura 
grāds ķīmijā, inženierzinātņu 
bakalaura grāds ķīmijas 
tehnoloģijā, materiālzinātnes 
bakalaurs grāds

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

PRAKSELatviešu

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma

2
gadi

Pilna laika

7
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ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJA

Jomai raksturīgo zināšanu
apguve par ķīmisko procesu 
kontroli un automatizāciju, 
ražotņu projektēšanu, 
datormodelēšanu, hemometriju, 
molekulāro spektroskopiju, 
kristalogrāfiju un kristaloķīmiju,
materiālu novecošanu un 
aizsardzību, polimēru un silikātu 
materiālu, degvielu un ziežvielu, 
ārstniecības vielu, kā arī vides 
ķīmiju un tehnoloģiju u. c. 
Programmā pēc studējošā
izvēles paredzēta iespēja 
specializēties vienā no 
virzieniem: bioloģiski aktīvās 
vielas un to zāļu formas; 
biomateriālu ķīmija un 
tehnoloģija; polimēru materiālu 
ķīmija un tehnoloģija; silikātu 
materiālu ķīmija un tehnoloģija; 
vides inženierzinības; vispārējā 
ķīmijas tehnoloģija. Paralēli 

Inženierzinātņu maģistra grāds 
ķīmijas tehnoloģijā

Studijas RTU doktora studiju 
programmās «Ķīmija», «Ķīmijas 
tehnoloģija», «Materiālzinātne»

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Absolventi strādā visdažādāko 
nozaru uzņēmumos – visur, 
kur nepieciešami vadoši 
inženierzinātņu speciālisti, kas 
pārzina ķīmiskos procesus, spēj 
nodrošināt to kvalitāti, izstrādāt 
jaunas metodes un iekārtas, 
radīt, projektēt un ieviest
inovatīvas tehnoloģijas. 
Programmas absolventi strādā 
par inženieriem un tehnologiem 
uzņēmumos, kas nodarbojas 
ar ķīmisko un biotehnoloģisko 
procesu realizāciju, pētniecības, 
testēšanas un kvalitātes
kontroles laboratorijās, kas 
nodarbojas ar jaunu tehnoloģiju,
materiālu un produktu izstrādi 
vai ar to kvalitātes kontroli, kā 
arī ir pašnodarbinātas personas, 
individuālie komersanti
vai pētnieki zinātniskajās 
iestādēs

teorētisko zināšanu
apgūšanai students 
specializācijas priekšmetos 
un maģistra darbā apgūst arī 
zinātniskās pētniecības metodes 
un tehniku, kā arī pēc izvēles 
var apgūt praktiskās iemaņas, 
strādājot kādā uzņēmumā

Studiju programma ir vienīgā šāda veida 
programma Latvijā. Tā paredzēta ķīmijas 
tehnoloģijas speciālistu sagatavošanai 
ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, 
kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, 
keramikas, degvielu, koksnes 
pārstrādes, tekstilmateriālu u. c. 
ražošanas uzņēmumiem, attiecīgajām 
kvalitātes kontroles un pētniecības 
laboratorijām, zinātniskajām iestādēm 
un tirdzniecības uzņēmumiem

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura grāds ķīmijā, 
ķīmijas tehnoloģijā vai 
materiālzinātnēs

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

PRAKSELatviešu

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma

2
gadi

Pilna laika

16
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MATERIĀLZINĀTNES

Padziļinātas teorētiskās un 
lietišķās zināšanas un prasmes 
svarīgākajās materiālzinātņu 
disciplīnās. Specializējies kādā 
noteiktā materiālzinātnes un ar 
to saistīto tehnoloģiju virzienā 
(polimērmateriāli un kompozīti, 
silikātmateriāli, koksnes 
materiāli, šķiedrmateriāli, 
biomateriāli u. c.) un apguvis 
atbilstošus ierobežotās un 
brīvās izvēles priekšmetus un 
nepieciešamās eksperimentālās 
metodes, students izvēlētajā 
jomā veic patstāvīgu pētniecības
darbu, kas tiek noformēts, 
recenzēts un aizstāvēts kā 
maģistra darbs

Inženierzinātņu akadēmiskais 
maģistra grāds materiālzinātnē

Studijas doktorantūrā studiju 
programmās «Materiālzinātne» 
un «Ķīmijas tehnoloģija»

Studiju programmas absolventi 
ir kvalificēti, lai strādātu 
vadošos amatos materiālu un 
izstrādājumu ražotņu kvalitātes 
un valsts dienestos, materiālu 
un iekārtu tirdzniecības un 
būvuzņēmēju firmās, materiālu 

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

dizaina un konstruktoru 
birojos, materiālu testēšanas 
un sertifikācijas, muitas un 
zinātniskās pētniecības iestādēs. 
Viņi var strādāt par augstskolu 
mācībspēkiem, zinātnisko 
institūciju vadītājiem un 
pētniekiem, firmu vadītājiem, 
tehniskiem direktoriem, 
dažādu virzienu (projektu, 
servisa, kvalitātes, loģistikas, 
pārdošanas u. c.) menedžeriem 
un materiālu kvalitātes 
kontroles ekspertiem

Programma sagatavo sistēmiski 
un inženierzinātniski domājošus 
un darboties varošus speciālistus 
patstāvīgam radošam 
darbam jaunu materiālu 
dizaina, materiālu ražošanas 
tehnoloģisko procesu izstrādes 
un projektēšanas, materiālu 
testēšanas un kvalitātes 
nodrošināšanas, materiālu 
sertifikācijas un mārketinga 
sfērās, kā arī zinātniskai 
darbībai un tālākām studijām 
doktorantūrā

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Inženierzinātņu bakalaura 
grāds materiālzinātnē vai tam 
pielīdzināma izglītība

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

PRAKSELatviešu

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma

2
gadi

Pilna laika

14

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF)
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Studenti iegūst padziļinātas
teorētiskās un lietišķās 
zināšanas un prasmes 
svarīgākajās materiālu 
nanotehnoloģijās: «Neorganisko 
nanomateriālu ķīmija un 
ķīmiskās ieguves metodes»; 
«Nanomateriālu fizika un 
fizikālās ieguves metodes»; 
«Polimēru nanomateriālu 
ķīmija un tehnoloģija»; 
«Nanotehnoloģijas ārstniecisko
un diagnostisko preparātu 
ievadīšanā», kā arī 
nepieciešamās zināšanas 
nanotehnoloģiju un 
nanomateriālu standartizācijā 
un metroloģijā, materiālās 
un bioloģiskās sistēmas 
mijiedarbībā.

Inženierzinātņu maģistra grāds 
nanotehnoloģijās

Studijas doktorantūrā 
RTU studiju programmās 
«Materiālzinātne» un «Ķīmijas 
tehnoloģija»

Absolventi strādā gan 
zinātniskās pētniecības, gan 
augstākās izglītības iestādēs par 
pētniekiem vai mācībspēkiem. 
Iespējams veidot inženiera 
karjeru nanotehnoloģiju jomā 
strādājošā uzņēmumā

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Ir iespējas izvēlēties kādu 
noteiktu specializācijas 
virzienu: nanomateriālu 
fiziku, nanotehnoloģiju, 
polimēru materiālu 
nanotehnoloģiju, neorganisko 
materiālu nanotehnoloģiju, 
biomateriālu nanotehnoloģiju. 
Specializējoties vienā no šiem 
virzieniem, students apgūst 
atbilstošus specializējošos 
priekšmetus, nepieciešamo 
eksperimentālo metožu spektru 
un veic patstāvīgu pētniecības
darbu šajā jomā, kas tiek 
noformēts, recenzēts un 
aizstāvēts kā maģistra darbs

MATERIĀLU
NANOTEHNOLOĢIJAS

Studiju programma sagatavo augsta 
līmeņa speciālistus nanomateriālos 
un nanotehnoloģijās, neorganisko, 
organisko un polimēru nanomateriālu, 
nanobiomateriālu jomās, kuri pārzina 
šo nanomateriālu ieguves tehnoloģijas 
un prot tās izmantot zinātniskās 
pētniecības darbā

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Akadēmiskais vai profesionālais 
bakalaura grāds ķīmijas, 
ķīmijas tehnoloģijas, fizikas vai 
materiālzinātņu nozarēs vai 
tam pielīdzināma izglītība

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

PRAKSELatviešu

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma

2
gadi

Pilna laika

8

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF)
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Specifisku zināšanu apguvei 
paredzēti studiju kursi, kas 
nepieciešami rūpnieciskajā 
farmācijā: ārstniecības vielu 
ķīmijas un tehnoloģijas 
izmeklētas nodaļas, 
farmaceitisko preparātu 
tehnoloģija, zāļu reģistrācija, 
gatavās zāļu formas, 

Studijas doktora studiju 
programmā  «Farmācija»

Pēc studiju beigšanas absolventi 
var strādāt slimnīcās, zāļu 
ražotnēs, zāļu ražotāju 
pārstāvniecībās, laboratorijās, 
zinātniskās pētniecības 
iestādēs un par mācībspēkiem 
augstskolās

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERAfarmaceitiskais mārketings, 
patentzinības, laba ražošanas 
prakse. Kursos apgūto teorētisko 
zināšanu lietošana praksē zāļu 
ražošanas uzņēmumos

RŪPNIECISKĀ 
FARMĀCIJA

Latvijā vienīgā studiju programma 
rūpnieciskajā farmācijā, kas tiek realizēta 
kopīgi RTU un Rīgas Stradiņa universitātē 
(RSU) – tādējādi jau studiju procesā 
tiek radīti priekšnosacījumi sadarbībai 
starp divām profesijām, bez kuras nav 
iespējama veiksmīga farmaceitiskā 
industrija. Prakse notiek Latvijas zāļu 
ražošanas uzņēmumos a/s  «Olainfarm», 
a/s «Grindeks». Rūpnieciskā farmācija ir 
starpdisciplināra joma, kas ietver zāļu 
un farmaceitisko produktu izstrādi, 
ražošanu, mārketingu un izplatīšanu, un 
tai ir saskares punkti ar inženierzinātnēm 
un ekonomiku. Studijas šajā programmā 
ļauj paplašināt tradicionālās farmaceita 
kompetences un rast jaunus izaicinājumus 
farmaceitiskajā rūpniecībā

Rūpnieciskā farmaceita 
profesionālā kvalifikācija 
(5. līmeņa profesionālā 
kvalifikācija)

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Farmaceita kvalifikācija (vai tai 
pielīdzināma augstākā izglītība)

Pilna laika

Latviešu 1,5
gadi

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

12

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF)
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Maģistra studijas tiek virzītas 
profesionālā gultnē, par bāzi 
ņemot profesionālajās bakalaura 
studijās iegūto profesionālo 
kvalifikāciju, bet akadēmiskā 
bakalaura studiju programmas 
profesionālās iemaņas 
papildinot līdz ražošanas 
inženiera profesionālajai 

Studijas doktora studiju 
programmā «Apģērbu un 
tekstila tehnoloģija»

Absolventi strādā par 
augstākā līmeņa speciālistiem 
tekstilizstrādājumu un 
apģērbu nozares uzņēmumos – 
tehnoloģisko iecirkņu, 
projektēšanas un konstruēšanas 
nodaļu, ražošanas 
struktūrvienību un realizācijas 
dienestu organizatoriem un 
vadītājiem

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERAkvalifikācijai. Liela uzmanība 
tiek pievērsta ar tekstila un 
apģērbu nozari saistīto pētījumu 
metožu un daudzveidīgu jauno 
tehnoloģiju apguvei

APĢĒRBU UN TEKSTILA 
TEHNOLOĢIJA

Studiju programma sagatavo augstākās 
kvalifikācijas tek stila un apģērbu ražošanas 
nozares speciālistus ar plašu redzesloku, kas spēj 
patstāvīgi radoši strādāt un vadīt kādu no tekstila 
nozares jomām, risināt ar izstrādājumu izvēli, 
ražošanas organizāciju un produkcijas realizāciju 
saistītās problēmas, sekojot līdzi un veicinot 
moderno tehnoloģiju attīstību kvalitatīvas 
produkcijas nodrošināšanai

Profesionālais maģistra grāds 
apģērbu un tekstila tehnoloģijā

Profesionālais maģistra grāds 
apģērbu un tekstila tehnoloģijā 
un inženiera kvalifikācija 
apģērbu un tekstila ražošanā

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 60 KP

STUDIJU
ILGUMS

STUDIJU
ILGUMS

PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 100 KP

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Profesionālais bakalaura grāds 
apģērbu un tekstila tehnoloģijā 
un/vai inženiera kvalifikācija 
apģērbu un tekstila ražošanā, 
vai profesionālais bakalaura 
grāds materiālu tehnoloģijā un 
dizainā, vai tam pielīdzināma 
izglītība

Bakalaura grāds apģērbu un 
tekstila tehnoloģijā vai tam 
pielīdzināta izglītība

Pilna laika

Latviešu

1,5
gadi

2,5
gadi

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

14

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF)
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Studiju laikā tiek iegūtas 
zināšanas par materiālu 
īpašībām un pētījumu 
metodēm. Studenti mācās 
izvēlēties atbilstošas 
eksperimentu veikšanas un 
rezultātu apstrādes metodes, 
interpretēt, aprakstīt un integrēt 
rezultātus praktiskajā darbībā 
un zinātniskajās publikācijās. 
Liela uzmanība veltīta tirgū 
pieprasītu, tehnoloģisku, 
viegli saliekamu, estētiski 
augstvērtīgu, ergonomisku, 
ekoloģisku un citādi 
konkurētspējīgu produktu un 
to kolekciju veidošanai un tam, 
lai veicinātu studējošo radošās 

Studijas doktorantūrā

Profesionālais maģistra grāds 
materiālu dizainā un tehnoloģijā

Absolventi veido karjeru 
projektēšanas, ražošanas, 
noformēšanas un cita veida 
ar produktu dizainu saistītās 
organizācijās, uzņēmumos, 
arhitektu, projektēšanas birojos, 
salonos, studijās. Daudzi 
strādā kā pašnodarbināti 
dizaineri, projektu vadītāji, veic 
zinātniskās pētniecības darbu ar 
produktu dizainu, materiāliem 
un tehnoloģijām saistītajās 
jomās

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

KARJERA

spējas, integrējot risinājumos 
jaunas  koncepcijas, materiālus 
un tehnoloģijas.
Studenti iemācās aprēķināt 
produktu izmaksas, novērtēt un 
izvēlēties adekvātas produkta 
virzīšanas un reklāmas metodes. 
Studiju programma sniedz arī 
pamatzināšanas pedagoģijā.
Studiju gaitā iespējams veidot 
dizainera portfolio, piedaloties 
starptautiskajās izstādēs, 
konkursos, modes skatēs, citos 
pasākumos un to organizēšanā

MATERIĀLU DIZAINS
UN TEHNOLOĢIJA

Šī starpdisciplinārā studiju 
programma nodrošina nepieciešamās 
zināšanas un prasmes, kas ļauj 
dizainerim darboties kā industrijas 
māksliniekam un mediatoram,  
apvienojot mate riālu, produkta 
ideju pētījumus un izgatavošanas 
tehnoloģijas ar tirgus un izmaksu 
pētījumiem un produkta 
prezentācijām

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Profesionālais bakalaura grāds 
materiālu tehnoloģijā un 
dizainā vai tam pielīdzināma 
izglītība

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

PRAKSELatviešu

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

2
gadi

Pilna laika

26

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF)



Kaļķu iela 1–320a,
Rīga LV-1658
Tālrunis: 67089875
E-pasts: bruno.grasmanis@rtu.lv

BALTECH
studiju centrs
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BALTECH studiju centrs

RAŽOŠANAS
INŽENIERZINĪBAS 
UN VADĪBA

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

BUDŽETA 
VIETAS
UZŅEMŠANAI
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PRAKSE

STUDIJU 
ILGUMS

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura grāds 
inženierzinātnēs un inženiera 
kvalifikācija; teicamas angļu 
valodas zināšanas

Angļu

Programmā papildus 
inženierpriekšmetiem iekļauti 
priekšmeti, kas attiecas uz 
ekonomiku, vadību, darbību 
sistēmu pētīšanu un ražošanas 
tehnoloģiju vadīšanu

Vadībzinātņu maģistra grāds

Studijas doktorantūrā

Programma sagatavo augstas 
kvalitātes ražošanas vadītājus, 
kas spēj risināt sarežģītās tirgus 
problēmas un sākt karjeru 
ražošanā vai servisā. Inženierijas 
un vadības zināšanu un 
prasmju kombinācija ir būtiska 
profesionāļiem, kuru uzdevums 

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

ir plānot investīcijas, produkcijas 
tirgu vai ilgtermiņa korporatīvo 
attīstību. Programmas 
absolventi var strādāt gan 
par administratoriem jebkurā 
tautsaimniecības nozares 
ražošanas uzņēmuma vadībā, 
gan par inženieriem ražošanas 
uzņēmumā, kura darbības veids 
ir saistīts ar specialitāti, kurā 
absolvents ir ieguvis bakalaura 
grādu un inženiera kvalifikāciju. 
Iespējams sākt savu individuālo 
biznesu

Inženierprofilu universitāšu 
apvienībā zinātnē un tehnoloģijā 
BALTECH darbojas universitātes, 
kas ir ieinteresētas stabilā 
Baltijas jūras reģiona augstskolu 
sadarbībā inženierzinātnēs, 
tehnoloģijas attīstībā un 
rūpniecības vadībā: Tallinas 
Tehnoloģiju universitāte 
(Igaunija), Rīgas Tehniskā 
universitāte (Latvija), Kauņas 
Tehnoloģijas universitāte 

(Lietuva), Viļņas Ģedimina 
Tehniskā universitāte (Lietuva), 
Linčēpingas Universitāte 
(Zviedrija), Lundas Universitāte 
(Zviedrija), Karaliskais 
Tehnoloģiju institūts (Zviedrija).
Starptautiskā maģistrantūras 
programma «Ražošanas 
inženierzinības un vadība» tiek 
īstenota Tallinas Tehnoloģiju 
universitātē, Rīgas Tehniskajā 
universitātē, Kauņas 

Tehnoloģijas universitātē un 
Viļņas Ģedimina Tehniskajā 
universitātē.

Programmas galvenais
mērķis – sagatavot 
augstas kvalitātes jaunos 
speciālistus, kas būtu spējīgi 
sekmīgi apvienot tehniskās 
inženierzinības ar zināšanām 
ekonomikā un vadībā 

14

Maģistra 
akadēmisko 
studiju 
programma

2
gadiPilna laika



Skolas iela 11,
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67089800
E-pasts: info@rbs.lv
www.rbs.lv
Skype: rbs_lv
Twitter: @rbs_lv 
Facebook: RigaBusinessSchool

Rīgas
Biznesa skola
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Rīgas Biznesa skola

Papildus pamatpriekšmetiem 
Professional MBA var 
specializēties IT, finansēs 
vai mārketingā. Executive 

Profesionālais maģistra grāds 
uzņēmumu un organizāciju 
vadīšanā

Profesionālais maģistra grāds 
uzņēmumu un organizāciju 
vadīšanā

IEGŪSTAMAIS GRĀDS 
UN KVALIFIKĀCIJA 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS 
UN KVALIFIKĀCIJA 

ĪSTENOŠANAS 
VALODA 

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

NEPIECIEŠAMĀ
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 80 KP (EXECUTIVE MBA) 

STUDIJU
ILGUMS

STUDIJU
ILGUMS

PROGRAMMAS VERSIJĀ 
AR 80 KP (PROFESSIONAL MBA)

PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS 
FORMA

Bakalaura grāds un vismaz 
5 gadu darba pieredze vadošā 
amatā

Bakalaura grāds

BUDŽETA 
VIETAS
2015./2016.
STUDIJU GADĀ

Angļu

2
gadi

2-2,5
gadi

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI

UZŅĒMUMU UN ORGANIZĀCIJU 
VADĪŠANA (MBA)

IEGŪSTAMAIS GRĀDS UN 
KVALIFIKĀCIJA 

IESPĒJAMAIS STUDIJU 
TURPINĀJUMS 

KARJERA

Absolventi jau studiju laikā 
strādā par vidējā un augstākā 
līmeņa vadītājiem vai 
speciālistiem starptautiskos, 
valsts un pašvaldību 
uzņēmumos vai organizācijās, 
kā arī paši veido jaunus 
uzņēmumus. RBS MBA 
absolventi strādā starptautiskos 
uzņēmumos visā pasaulē

Profesionālais maģistra grāds 
uzņēmumu un organizāciju 
vadīšanā

Studijas doktorantūrā

SPECIFISKIE UZŅEMŠANAS 
NOSACĪJUMI

Angļu valodas zināšanu līmenis 
atbilstoši TOEFL 550 (vai 
līdzvērtīgs rezultāts TOEFL IBT 
vai IELTS testos); Professional 
MBA programmā: RBS 
intelektuālais tests vai GMAT

programmā studenti apgūst 
Leadership Development 
praktikumu un dodas divos 
starptautiskos pieredzes 
apmaiņas braucienos

Studiju programma sagatavo 
uzņēmumu un organizāciju 
vadītājus, kas nosaka un formulē 
uzņēmumu un organizāciju 
darbības pamatprincipus, plāno, 

vada un koordinē uzņēmuma 
pamatdarbību vai atsevišķu 
struktūrvienību darbu. Šī MBA 
programma veidota sadarbībā ar 
Otavas Universitāti Kanādā un 

Bufalo Universitāti ASV. Studiju 
procesā plaši tiek izmantota 
situāciju analīze (case study), 
finanšu tirgus simulācijas spēles, 
darbs grupās

PROGRAMMAS 
VEIDS UN
LĪMENIS

Maģistra 
profesionālo 
studiju 
programma

PRAKSE

Pilna laika un 
nepilna laika

–



Ķīpsalas iela 6 B–306,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089413
E-pasts: nvsd@rtu.lv
www.nvsd.rtu.lv

Neklātienes un 
vakara studiju 
departaments
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Neklātienes un vakara studiju departaments

Neklātienes studijas ir tikai par maksu.

Sīkāks visu programmu apraksts 
atrodams pie katras fakultātes.

Neklātienes studentiem 
nodarbības un laboratorijas 
darbi notiek sestdienās. 
Konsultācijas, ieskaites un 
eksāmeni tiek plānoti arī darba 
dienās.

** Studiju ilgums pēc
profesionālā bakalaura
studijām – 1 gads, studiju
ilgums pēc akadēmiskā
bakalaura studijām –
2,5 gadi.

*  Norādīta 2015./
2016. studiju gadā 
noteiktā maksa, 
kas nākamgad var 
mainīties.

STUDIJU PROGRAMMA CENA* EUR STUDIJU ILGUMS

Elektrotehnoloģiju datorvadība 1800 1 vai 2,5 gadi**

Elektronika 1800 1 vai 2,5 gadi**

Būvniecība 2100 1 vai 2,5 gadi**

Ģeomātika 2100 1 vai 2,5 gadi**

Transportbūves 2100 1 vai 2,5 gadi**

SVARĪGI!

Neklātienes un vakara studiju 
departamenta pārziņā ir tikai 
daļa no visām neklātienes 
studiju programmām. Vairākas 
programmas īsteno arī pašas 
fakultātes – IEVF, MTAF. 

Neklātienes un vakara 
studiju departaments 
nodrošina neklātienes 
studiju procesa 
organizēšanu un piedāvā 
piecas neklātienes 
maģistra studiju 
programmas
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ZINĀTNE
UN PĒTNIECĪBA

EEF Industriālās elektronikas 
un elektrotehnikas institūta  
zinātnieki ir izstrādājuši 
pasaulē unikālu līdzstrāvas 
elektroapgādes sistēmu, kas ir 
energoefektīva un ražošanas 
uzņēmumiem ļaus ietaupīt līdz 
pat 25 % elektroenerģijas. RTU 
ir Eiropā pirmā universitāte, 
kuras īpašumā ir šāds inovatīvs 
robota prototips.

Sadarbībā ar starptautiskajiem 
partneriem tieši Rīgā RTU 
zinātnieki ir izveidojuši 
pirmo laboratoriju, kur 

elektroapgādei izmanto 
līdzstrāvas enerģiju, tāpat 
tiek meklēti risinājumi, 
kā samazināt uzņēmumu 
izmaksas tā dēvētajās jaudas 
pīķa stundās, kad enerģijas 
patēriņš ir vislielākais. 
Unikālā tehnoloģija izstrādāta 
starptautiskajā projektā 
«Automatizācija un robotika 
Eiropas ilgtspējīgai ražošanai»  
jeb AREUS. Šajā projektā 
iesaistīti 10 partneri no sešām 
Eiropas valstīm — Latvijas, 
Itālijas, Vācijas, Zviedrijas, 
Somijas un Dānijas. 

RTU mērķis ir kļūt par 
vienu no vadošajām 
zinātnes un tehnoloģiju 
universitātēm Eiropā.
RTU īstenotie 
pētniecības projekti ir 
orientēti uz zinātnes 
un uzņēmējdarbības 
simbiozi. 

RTU pētniecības 
platformas:
• Enerģija un apkārtējā 

vide 
• Pilsētas un attīstība 
• Informācija un 

komunikācija
• Transports
• Materiāli, procesi un 

tehnoloģijas 
• Drošība un 

aizsardzība  

Unikāla industriālās 
elektroapgādes sistēma

Par RTU pienesumu 
inovāciju attīstībā 
un zinātnieku 
kompetenci teju 
visās inženierzinātņu 
nozarēs liecina RTU 
izgudrojumiem piešķirtie 
Latvijas, Eiropas un ASV 
patenti.

Arī studenti aktīvi 
piedalās zinātniskajos 
pētījumos un savas 
idejas pārvērš taustāmos 
biznesa plānos un tirgū 
pieprasītos produktos.
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«Conelum» ir pirmais 
tehnoloģiju uzņēmums, kas 
radies RTU un savā darbībā 
izmanto RTU izpētītās metodes 
nevēlamu mikroorganismu 
konstatēšanai pārtikas 
produktos. Ik dienu pārtikas 
ražotāji un dzērienu kompānijas 
veic mikrobioloģiskas 
pārbaudes, lai noteiktu 
specifiskus mikroorganismus 
produktos un to ražošanas 
iekārtās. Pašlaik industrijā 
izmantotās metodes 
mikroorganismu pārbaudīšanai 
prasa laiku, kas pārsniedz
24 stundas, savukārt «Conelum» 
izstrādātā metode ļauj noteikt 
baktēriju, sēnīšu un pelējuma 
klātbūtni produktā tikai
30 minūšu laikā.

www.conelum.com

Platformu veido informācijas 
tehnoloģija, kas ļauj 
veikt sarežģītu dabas un 
tehnoloģisko sistēmu 
monitoringu normālās un 
ārkārtas situācijās. Apstrādājot 
gan no satelītiem, gan 

virszemē  ar tehniskajiem 
līdzekļiem iegūtos datus, 
sistēma ļauj monitorēt, 
analizēt un prognozēt dažādas 
dabas norises, piemēram, 
plūdus, meža ugunsgrēkus, 
vides piesārņojumu.

«Catchbox» ir mikrofons, kas 
iebūvēts mīkstā auduma 
kubā, lai to konferencēs 
varētu «mētāt» no viena 
runātāja pie nākamā. Tas ir 
instruments izglītotājiem, 
pasākumu rīkotājiem un 
profesionāliem runātājiem, 
lai palīdzētu pasākumā 
iejusties un iesaistīties tā 
apmeklētājiem. To uzstādīt 
un lietot ir vienkāršāk nekā 
profesionālu skaņu aparatūru. 
Tehniski «Catchbox» sastāv 
no bezvadu mikrofona un 
sensora, kas mikrofonu atslēdz, 
kamēr tas lidojumā «ceļo» pie 
runātājiem (lai, tam nokrītot, 
skaļruņos netiktu atskaņots 
troksnis). Viens no «Catchbox» 
veidotājiem ir RTU Elektronikas 
un telekomunikāciju fakultātes 
absolvents Miķelis Studers.

www.getcatchbox.com

Conelum

Catchbox

Biodegradablās  
3D printera stīgas

Atšķirībā no stīgām, kas ir 
izgatavotas no tradicionālās 
plastmasas un var negatīvi 
ietekmēt vidi, biodegradablās 
3D printera stīgas ir videi 
draudzīgas, nesatur toksiskus 

komponentus un četru mēnešu 
laikā bioloģiski sadalās mitrā 
augsnē. To mehāniskās 
īpašības ir līdzvērtīgas stīgām 
no fosilajiem materiāliem.

Integrētā intelektuālā 
platforma vides un  
tehnoloģisko sistēmu 
monitoringam
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RTU
DOKTORANTŪRAS 
SKOLA

Jau vairākus gadus RTU 
darbojas Doktorantūras skola, 
kuras uzdevumi ir:

• uzlabot komunikāciju ar 
doktorantiem, organizējot 
aptaujas un intervijas;

• konsultēt un informēt 
doktorantus par atbalsta 
iespējām;

• organizēt seminārus 
un dažādus pasākumus 
doktorantu vispārīgo un 
zinātniskā darba prasmju 
apguvei un promocijas darbu 
vadītāju profesionālai attīstībai;

• veikt kvalitātes un efektivitātes 
rādītāju novērtējumu.

Apmeklēt Doktorantūras 
skolas rīkotos pasākumus var 
ne tikai doktoranti, bet arī 
citi interesenti. Semināru un 
pasākumu plāns publicēts RTU 
mājaslapā, to var saņemt arī 
e-pastā, pasūtot ikmēneša 
jaunumu lapu.

«ResearchSlam»

Kopš 2012. gada RTU 
Doktorantūras skola rīko 
konkursu «ResearchSlam». 
Tajā tiekas maģistranti un 
doktoranti no visām Latvijas 
augstskolām, lai aizraujošā un 
interesantā veidā iepazīstinātu 
sabiedrību ar saviem 
pētījumiem inženierzinātnēs, 
mākslā, sociālajās un 
humanitārajās zinātnēs vai 
jebkurā citā jomā.

Konkursa moto «Vienkārši par 
sarežģīto!» vislabāk raksturo 
tā būtību. Proti, katram 
topošajam maģistra vai 
doktora grāda saņēmējam ir 
iespēja demonstrēt savu prasmi 
uzstāties un pierādīt, ka tieši 
viņa pētījums ir aizraujošākais 
un izvēlētā studiju programma 
pati interesantākā. 
«ResearchSlam» lauž mītu, ka 
maģistranti un doktoranti laiku 
pavada tumšās laboratorijās vai 
bibliotēkās, dienām un naktīm 
veicot eksperimentus, pētot un 
izzinot.

Konkursa norise tiek organizēta 
divās kārtās un parasti notiek 
pavasarī.

Vairāk informācijas par 
konkursu un pieteikšanās: 
www.researchslam.lv

Nākamais solis pēc maģistra 
grāda iegūšanas ir studijas 
doktorantūrā. RTU ir 
akreditēta 21 doktora studiju 
programma inženierzinātņu, 
dabaszinātņu, arhitektūras un 
sociālo zinātņu nozarēs.

Kaļķu iela 1–218,
Rīga, LV-1658
Tālrunis: 67089870; 67089040
E-pasts: doktoranturas.skola@rtu.lv
Twitter: @DoctoralSchool  
www.facebook.com/RTUDoktorantura
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    VERNERA FON
SĪMENSA IZCILĪBAS 
BALVA

Absolventi ar maģistra darbu var 
piedalīties stipendiju konkursā 
«Vernera fon Sīmensa Izcilības 
balva» («Werner von Siemens 
Excellence Award»). Konkursa 
mērķis ir atbalstīt studentu 
un jauno zinātnieku radošās 
spējas un veicināt to produktīvu 
izmantošanu valsts ekonomikai 
nozīmīgās jomās. To rīko 
uzņēmuma «Siemens» Latvijas 
filiāle sadarbībā ar RTU un 
Latvijas Universitāti.

Ar «Siemens» darbības nozaru, 
vīzijas, principu un vērtību 
aprakstu iespējams iepazīties 
«Siemens» mājaslapā 
www.siemens.lv/lv/Par_
mums/Zinas/vernera-fon-
simensa-izcilibas-balva.htm

Konkurss ik gadu tiek 
izsludināts rudenī RTU 
mājaslapā.

Piesakoties jāiesniedz:

• maģistra darbs elektroniskā un 
drukātā veidā;

• maģistra darba kopsavilkums 
elektroniskā veidā;

• divu profesoru vai attiecīgās 
nozares speciālistu rezenzijas 
par maģistra darbu;

• pieteikuma vēstule, kurā 
aprakstīta darba saistība ar 
«Siemens» darbības nozarēm, 
vīziju, principiem un vērtībām, 
kā arī atbilstība vērtēšanas 
kritērijiem (ieteicamais 
apjoms – līdz 2 A4 lapām).

Maģistra darbu 
vērtēšanas kritēriji:

1. pētījuma novitāte;
2. pētījuma pielietojamība;
3. pētījuma publicitāte.

Sīkāku informāciju par konkursu
var iegūt RTU Komunikācijas
un mārketinga departamentā,
Kaļķu ielā 1, 307. telpā vai elektroniski: 
evita.serjogina@rtu.lv
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RTU STIPENDIJAS

Uz stipendiju var pretendēt 
visi augstākā līmeņa studiju 
programmās studējošie, 
kuri studē valsts budžeta 
finansētajās studiju vietās 
un, atbilstoši RTU Studiju 
rezultātu vērtēšanas 
nolikuma prasībām, pirmajā 
reizē ir nokārtojuši visus 
paredzētos pārbaudījumus 
iepriekšējā sesijā un kuriem 
nav akadēmisko parādu. Uz 
stipendiju var pieteikties līdz 
katra semestra pirmā mēneša 
10. datumam, iesniedzot 
aizpildītu iesnieguma formu 
savas fakultātes vai RTU 
filiāles Stipendiju piešķiršanas 
komisijai.

Stipendijas augstākā līmeņa 
studiju 1. kursa 1. pusgadā 
tiek piešķirtas, ņemot vērā 
iepriekšējā studiju līmeņa 
diploma pielikumā fiksēto 
vidējo svērto atzīmi.

Ja diviem vai vairāk 
studējošajiem ir vienlīdzīgas 
sekmes, prioritārā secībā 
tiek ņemta vērā šo studējošo 
piederība šādām sociālajām 
grupām: 

1. invalīds, bārenis vai bez 
vecāku gādības palikušais; 

2. studējošais, kura ģimenei, 
ar kuru viņam ir nedalīta 
saimniecība, uz stipendiju 
konkursa norises brīdi 
piešķirts trūcīgās ģimenes 
statuss; 

3. studējošais no ģimenes, kurā 
ir trīs vai vairāk bērnu; 

4. studējošais, kura ģimenē ir 
viens vai vairāki bērni.

Sīkāku informāciju par stipendijām 
var iegūt, sazinoties ar
RTU Studentu parlamenta
Sociālo lietu nodaļu
pa tālruni: 26164601

Studējošajam no 
stipendiju fonda var 
piešķirt kādu no šādiem 
stipendiju veidiem: 

• ikmēneša stipendiju 99,60 
EUR apmērā, ko var saņemt 
10 mēnešus gadā (stipendiju 
nepiešķir jūlijā un augustā); 

• vienreizēju stipendiju, kas 
visa semestra laikā nepārsniedz 
ikmēneša stipendijas apmēru;

• paaugstinātu stipendiju, 
kas nepārsniedz ikmēneša 
stipendijas divkāršu apmēru;

• bērna kopšanas 
atvaļinājuma laikā stipendijai 
var pieteikties ārpus noteiktā 
stipendiju konkursa.
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RTU ATTĪSTĪBAS
FONDA 
STIPENDIJAS

RTU Attīstības fonds ir 
organizācija, kas sadarbojas 
ar dažādiem uzņēmumiem, 
organizācijām un 
privātpersonām, piedāvā 
stipendijas studentiem, realizē 
dažādus projektus un rūpējas 
par RTU kā modernas izglītības, 
zinātnes, kultūras un sporta 
centra attīstību.

Pateicoties
RTU Attīstības fonda 
darbam un uzņēmēju 
atbalstam, studentiem 
ir iespēja pretendēt uz 
kādu no piedāvātajām 
stipendijām:

• praksei uzņēmumā;

• zinātniskā darba izstrādāšanai 
uzņēmēju interesējošā un 
svarīgā tēmā;

• par sasniegumiem sportā;

• par labām sekmēm mācībās.

Stipendiju konkursi tiek izsludināti 
dažādos laikos visa gada garumā. 
Sekojiet informācijai
RTU Attīstības fonda
mājaslapā www.fonds.rtu.lv 
vai zvaniet: 67089879
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Lai pieteiktos kredītam, 
nepieciešams vienas fiziskās 
personas, kurai ir stabili un 
regulāri ienākumi, kas mēnesī 
nav mazāki par valstī noteikto 
minimālo mēnešalgu, galvojums. 
Galvotājam jāuzrāda VID izziņa 
par darba algu vai bankas 
konta izraksts par pēdējiem 
6 mēnešiem un jāatver konts 
kredītu apkalpojošā bankā. 
Iespējams arī pašvaldības 
galvojums. 

Vienas fiziskās personas 
galvojuma vietā var piedāvāt 
ķīlā nekustamo īpašumu 
vai vērtspapīrus. Kredīts bez 
galvotājiem iespējams bāreņiem 
(līdz 24 gadiem) un bez abu 
vecāku gādības palikušajiem 
bērniem.
Kredītu sāk atmaksāt ne 
vēlāk kā no 12. mēneša pēc 
studiju beigšanas vai ne vēlāk 
kā no 3. mēneša pēc studiju 
pārtraukšanas.

STUDIJU UN STUDĒJOŠĀ 
KREDĪTI AR VALSTS VĀRDĀ 
SNIEGTU GALVOJUMU

Studiju kredītu
studiju maksas segšanai 
var saņemt gan pilna laika, 
gan nepilna laika (vakara, 
neklātienes) studējošie. Tas 
nepārsniedz augstskolas 
noteikto studiju maksu un valsts 
noteikto maksimālo studiju 
kredīta apmēru. Maksimālo 
kredīta summu var uzzināt 
Izglītības un zinātnes ministra 
padotībā esošās tiešās pārvaldes 
iestādes Studiju un zinātnes 
administrācijas mājaslapā  
www.sza.gov.lv. 

Studiju laikā un 11 mēnešus 
pēc studiju beigšanas kredīta 
procentus sedz valsts, bet 
atmaksas laikā pēc diploma 
saņemšanas studējošam ir 
jāmaksā ne vairāk kā 5 % gadā no 
atlikušās kredīta summas.
Ja kredīta kopējā summa 
nepārsniedz 1423 EUR, kredītu 
atmaksā 5 gadu laikā, katru gadu 
atmaksājot vienu piekto daļu 
no kopējās kredīta summas un 
kredīta procentus, ja pārsniedz 
1423 EUR,
to atmaksā 10 gadu laikā, katru 
gadu atmaksājot vienu desmito 
daļu no kopējās kredīta summas 
un kredīta procentus.
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Kredītus var saņemt ne vairāk 
kā viena maģistra grāda vai 
augstākās profesionālās 
izglītības profesionāla grāda 
secīgai iegūšanai un ne ilgāk par 
attiecīgās studiju programmas 
apguvei paredzēto laiku.

Studējošā kredīts 
paredzēts sociālo izdevumu 
segšanai. To var saņemt pilna 
laika studējošie. Šo kredītu 
banka katru mēnesi (izņemot 
jūliju un augustu) pārskaita uz 
kredītņēmēja norēķinu kontu. 
Studējošā kredīta maksimālais 
apjoms studējošam ir 170,74 EUR
mēnesī.

Lai pieteiktos kredītam, 
nepieciešams vienas fiziskās 
personas, kurai ir stabili un 
regulāri ienākumi, kas mēnesī 
nav mazāki par valstī noteikto 
minimālo mēnešalgu, galvojums. 
Galvotājam jāuzrāda VID izziņa 
par darba algu vai bankas 
konta izraksts par pēdējiem 
6 mēnešiem un jāatver konts 
kredītu apkalpojošā bankā. 
Iespējams arī pašvaldības 
galvojums. Vienas fiziskās 
personas galvojuma vietā 
var piedāvāt ķīlā nekustamo 
īpašumu vai vērtspapīrus. Kredīts 
bez galvotājiem iespējams 
bāreņiem (līdz 24 gadiem) un bez 
abu vecāku gādības palikušajiem 
bērniem.
Kredītu sāk atmaksāt ne 
vēlāk kā no 12. mēneša pēc 
studiju beigšanas vai ne vēlāk 
kā no 3. mēneša pēc studiju 
pārtraukšanas.

Studiju laikā un pēc diploma 
saņemšanas procentu likme ir ne 
vairāk kā 5 % gadā no izmantotās 
kredīta summas. 
Procenti tiek aprēķināti un ir 
jāmaksā katru mēnesi.
Ja kredīta kopējā summa 
nepārsniedz 1423 EUR, kredītu 
atmaksā 5 gadu laikā, katru gadu 
atmaksājot vienu piekto daļu 
no kopējās kredīta summas un 
kredīta procentus, ja pārsniedz 
1423 EUR,
to atmaksā 10 gadu laikā, katru 
gadu atmaksājot vienu desmito 
daļu no kopējās kredīta summas 
un kredīta procentus.

Pretendentiem augstskolas 
Kredītu piešķiršanas komisijā 
jāiesniedz aizpildīta kredīta 
pieteikuma anketa, jāuzrāda 
pase un dokuments (studiju 
kredīta gadījumā), kas apliecina, 
ka par studijām ir samaksāts.

Kad augstskola no IZM Studiju 
un zinātnes administrācijas 
saņem kredīta pieprasījuma 
apstiprinājumu, students 
dodas uz banku, līdzi ņemot 
pasi. Bankā students uzrāda 
pasi, atver kontu un noslēdz 
aizdevuma līgumu.

Uz banku jādodas arī 
galvotājam, lai atvērtu kontu 
un noslēgtu galvojuma līgumu. 
Līdzi jāņem pase un VID izziņa par 
darba algu vai bankas
konta izraksts par pēdējiem
6 mēnešiem. Galvotājam jāzina 
tā studenta, par kuru viņš
galvo, vārds, uzvārds un personas 
kods.

Ministru kabineta noteikumos 
paredzētā komisijas maksa par 
kredīta pieprasījuma izskatīšanu 
un izvērtēšanu ir 4,27 EUR, kas 
jāiemaksā, noslēdzot aizdevuma 
līgumu ar banku.

Pēc aizdevuma un galvojuma 
līguma noslēgšanas students 
kredītu saņems aptuveni 4 līdz 
6 nedēļu laikā. Pirms banka veic 
naudas pārskaitījumu, Studiju 
un zinātnes administrācija 
pārbaudīs kredītņēmēju sarakstu, 
kā arī organizēs valsts galvojuma 
līgumu parakstīšanu. Studiju 
kredītu banka pārskaitīs uz 
augstskolas kontu, bet studējošā 
kredītu students saņems savā 
kontā.

Sīkāku informāciju par kredītiem
var iegūt RTU Kredītu
piešķiršanas komisijā,
Kaļķu ielā 1–120a,
Rīgā, LV-1658
Tālrunis: 67089465
E-pasts: krediti@rtu.lv
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STIPENDIJAS STUDIJĀM
UN PĒTNIECĪBAI ĀRVALSTĪS

Ārvalstu valdību 
stipendijas

Latvija ir noslēgusi vairāk nekā 
50 starpvaldību un starpresoru 
līgumus par sadarbību izglītībā 
un zinātnē. 29 no tiem paredz 
stipendiju piešķiršanu Eiropas un 
citu pasaules valstu studentiem, 
pētniekiem un mācībspēkiem. 
Pamatojoties uz šiem līgumiem, 
Latvijā katru gadu apmēram 
50 studentu, pētnieku un 
mācībspēku izmanto iespēju 
studēt, pētīt vai strādāt 
ārvalstu augstskolās vai 
piedalīties vasaras kursos.

Ārvalstu valdību stipendijas 
neparedz iespēju iegūt 
akadēmisko grādu. Stipendijas 
tiek piešķirtas uz laiku no 2–10 
mēnešiem, atsevišķos gadījumos 
ir iespējams stipendiju pagarināt.

Visas stipendijas pilnībā vai 
daļēji sedz mācību maksu. 
Vairumā gadījumu tiek segti 
arī uzturēšanās izdevumi, taču 
ceļa izdevumi parasti ir jāsedz 
pašam studentam, tāpēc rūpīgi 
jāizlasa informācija par konkrēto 
stipendiju.

Aktuālie stipendiju piedāvājumi 
interesentiem pieejami Valsts 
izglītības attīstības aģentūras 
mājaslapas
www.viaa.gov.lv sadaļā 
«Stipendiju piedāvājumi» un 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
mājaslapā
www.izm.gov.lv, sadaļā 
«Starptautiskā sadarbība».

Vācijas Akadēmiskās 
apmaiņas dienesta 
(DAAD) stipendijas

Dažāda veida stipendijas, 
sākot no stipendijām vasaras 
kursu apmeklējumam līdz pat 
stipendijām doktorantūras 
studijām un zinātnisku pētījumu 
veikšanai Vācijā, piešķir Vācijas 
Akadēmiskās apmaiņas dienests.

DAAD Informācijas centrā 
Rīgā, Kaļķu ielā 1–402, var 
iegūt informāciju par studiju 
un pētniecības iespējām 
Vācijā, par DAAD un citu 
Vācijas fondu un organizāciju 
piedāvātajām stipendijām, 
saņemt padomus par piemērotas 
studiju programmas izvēli 
un dokumentu iesniegšanu 
augstskolās.

Informācija www.daad.lv 

RTU Starptautiskās 
sadarbības 
departamentā studenti 
var iegūt informāciju 
par studiju un stipendiju 
iespējām ārvalstīs. Šeit 
apkopota informācija 
par svarīgākajām 
stipendiju programmām, 
ko RTU studenti var 
izmantot.
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Vācijas Federatīvās 
Republikas 
Starptautiskā 
parlamenta stipendija

Vācijas Federatīvās Republikas 
(VFR) Bundestāgs ik gadu 
izsludina konkursu uz 
Starptautiskā parlamenta 
stipendijām piecu mēnešu ilgai 
praksei Bundestāgā. 
Stipendija ļauj aptuveni
120 dalībniekiem no dažādām 
valstīm iepazīties ar Vācijas 
parlamentāro sistēmu, strādājot 
kāda Bundestāga deputāta 
birojā. Stipendiāti paralēli 
praksei var apmeklēt lekcijas 
un pasākumus vienā no trijām 
Berlīnes universitātēm.

Vācijas Bundestāgs sedz 
visus izdevumus, apmaksājot 
ceļojumu, izmitināšanu un 
apdrošināšanu, kā arī piešķirot 
ikmēneša stipendiju.

Uz stipendiju var pretendēt 
politiski ieinteresēti jaunieši 
ar augstāko izglītību, kuriem, 
pamatojoties uz kvalifikāciju, 
personību un attieksmi, ir 
izredzes savā valstī darboties 
kādā vadošā amatā un kuri 
vēlas aktīvi piedalīties politikas 
veidošanā.

Plašāka informācija par 
stipendiju programmu atrodama:
www.bundestag.de/ips vai 
VFR vēstniecībā Rīgā.

Vulcanus in Japan

Stipendiju programma Vulcanus 
in Japan, ko piedāvā Eiropas 
Savienības-Japānas centrs 
sadarbībai rūpniecībā, sniedz 
iespēju Eiropas Savienības valstu 
augstskolu inženierzinātņu 
studentiem (sākot no 4. kursa) 
piedalīties četru mēnešu 
intensīvajos japāņu valodas 
kursos un astoņu mēnešu ilgā 
praksē kādā no vadošajām 
Japānas kompānijām. Dalībai 
programmā var pieteikties gan 
profesionālo, gan akadēmisko 
programmu studenti (arī 
arhitektūras studenti).

Informācija: 
www.eu-japan.eu
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ERASMUS+

«Erasmus+» ir Eiropas 
Savienības (ES) atbalsta 
programma izglītības, 
apmācības, jaunatnes un 
sporta jomā, kas sākusi 
darboties 2014. gadā un 
ilgs līdz 2020. gadam. 
Starptautiska studiju 
un darba pieredze, jauni 
draugi un dažādu valstu 
kultūras un valodas 
iepazīšana ir lielākie 
ieguvumi, ko sniedz 
«Erasmus+».

«Erasmus+» programmā  
RTU studentiem ir iespēja 
konkursa kārtībā iegūt 
stipendiju studijām vairāk 
nekā 250 partneraugstskolās 
vai praksei ārvalstu 
uzņēmumos. Stipendijas 
domātas, lai palīdzētu 
segt ar studijām vai praksi 
ārzemēs saistītās izmaksas. 
«Erasmus+» sniedz tikai 
daļu no mobilitātes izmaksu 
segšanai nepieciešamajiem 
līdzekļiem. Studentam pašam 
savlaicīgi jārūpējas par papildu 
finansējuma nodrošināšanu.

«Erasmus+» programmā 
piedalās 34 valstis:

• ES 28 dalībvalstis: Austrija, 
Beļģija, Bulgārija, Čehija, 
Dānija, Francija, Grieķija, 
Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, 
Kipra, Latvija, Lielbritānija, 
Lietuva, Luksemburga, Malta, 
Nīderlande, Polija, Portugāle, 
Rumānija, Slovākija, Slovēnija, 
Somija, Spānija, Ungārija, 
Vācija, Zviedrija;

• Eiropas Ekonomiskās zonas 
dalībvalstis – Islande, Norvēģija, 
Lihtenšteina;

• ES kandidātvalstis – Turcija, 
bijusī Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republika;

• Šveice programmā piedalās kā 
partnervalsts.
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Stipendiju konkurss tiek 
izsludināts divas reizes gadā – 
septembrī un februārī.

RTU Starptautiskās sadarbības 
departamenta Starptautiskās 
mobilitātes nodaļa,
Kaļķu iela 1–302,
Rīga, LV-1658
Tālrunis: 67089314; 67089055
E-pasts: evita.miscuka@rtu.lv; 
jolanta.jurevica@rtu.lv
www.rtu.lv/erasmus 



88



89



90

RTU
KARJERAS 
CENTRS

RTU Karjeras centrs ir 
tilts starp augstskolu, 
studentiem, darba 
devējiem, absolventiem. 
Tas palīdz studentiem 
integrēties darba tirgū 
un veidot profesionālo 
karjeru, informējot par 
aktualitātēm darba
tirgū, prakses iespējām 
Latvijā un ārzemēs.

Kontaktus un noderīgu 
informāciju savai pašizaugsmei,
uzņēmējdarbības sākšanai, 
sevis izzināšanai un nākotnes 
karjerai var iegūt, gan 
individuāli tiekoties ar Karjeras 
centra pārstāvjiem, gan 
apmeklējot RTU Karjeras centra 
rīkotos pasākumus, gan RTU 
Karjeras centra bibliotēkā 
atrodamajā literatūras 
krājumā.

Ir iespējams konsultēties 
arī par studiju grūtībām 
un kopīgi izstrādāt jaunas 
stratēģijas ar studijām saistītā 
stresa pārvaldīšanai un laika 
plānošanai, attīstīt personiskās 
kompetences un studiju 
prasmes, kā arī celt pašapziņu 
un ar psihologu pārrunāt 
personiskus jautājumus.

Pieteikties konsultācijai vai 
uzdot jautājumus var
pa tālruni: 67089053
vai e-pastu:
viktorija.gaina@rtu.lv

Individuāli iespējams 
sazināties ar RTU karjeras 
konsultanti – psiholoģi, kura 
sniedz vispusīgu atbalstu darba 
un prakses meklēšanas procesā:

• konsultē par CV, motivācijas 
vēstules izstrādi un 
pielāgošanu;

• palīdz sagatavoties darba 
intervijai un padarīt darba 
meklēšanas procesu efektīvāku;

• atbalsta karjeras lēmuma 
pieņemšanā, veicot vispusīgu 
situācijas analīzi utt.
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Uzņēmējdarbības 
interesentu forums
«Biznesa sula»

Katru otro mēnesi vairāki 
uzņēmēji iepazīstina 
studentus – topošos uzņēmējus 
ar savām veiksmes formulām, 
kas ļāvušas viņiem īstenot kādu 
biznesa ideju. Forumā notiek 
spraigas diskusijas par jauno 
uzņēmumu izaugsmes iespējām, 
investīciju piesaisti, inovatīvu 
ideju attīstību Latvijas tirgū, 
mazo un vidējo uzņēmumu lomu 
jaunu darbavietu veidošanā u. c. 
Tiek veidoti jauni un nostiprināti 
esošie kontakti. 

RTU Karjeras diena

Reizi gadā Ķīpsalas izstāžu 
hallē pulcējas vairāk nekā 
100 uzņēmumu pārstāvji un 
vairāki tūkstoši studentu. Tā ir 
iespēja satikt potenciālos prakses 
un darba devējus, apmeklēt 
uzņēmumu prezentācijas, 
seminārus, konsultācijas CV 
rakstīšanā, darba interviju 
simulācijas un citas aktivitātes, 
kas palīdz veiksmīgi veidot 
karjeru.

RTU Biznesa interešu 
klubs «Portfelis»

Tehnisko specialitāšu studentiem 
sniegta iespēja bez maksas 
apgūt uzņēmējdarbības 
un vadīšanas praktiskās 
un teorētiskās zināšanas. 
Nodarbības vada RTU lektori 
un pazīstamu uzņēmumu 
pārstāvji. Tās notiek vienu līdz 
divas reizes nedēļā no septembra 
līdz nākamā gada janvārim. 
Noslēgumā visiem dalībniekiem 
jāizstrādā biznesa projekts. 

RTU Studentu biznesa 
inkubators

Studenti var realizēt savas 
biznesa idejas, gadu bez maksas 
izmantojot:

• vienu biroja vietu RTU telpās, 
Rīgā, Indriķa ielā 8, 5. stāvā;

• RTU koplietošanas telpas;

• konferenču un semināra telpas;

• sanāksmju un pārrunu telpas;

• mājaslapas uzturēšanas 
pakalpojumus;

• internetu un tālruni;

• biroja tehniku (printeri, 
kopētāju, skeneri);

• biroja mēbeles;

• kancelejas preces;

• konsultācijas uzņēmējdarbības 
sākšanai;

• konsultācijas uzņēmuma 
finanšu plānošanā;

• grāmatveža pakalpojumus;

• mārketinga konsultācijas;

• juridiskās konsultācijas;

• mentora palīdzību;

• konsultācijas produktu 
tehnoloģiju pilnveidē.

Āzenes iela 6 (1. stāvs),
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089025
E-pasts: karjera@rtu.lv
Twitter: @karjerasCentrs
skype: rtu.karjeras.centrs
www.karjera.rtu.lv 
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RTU 
DIZAINA 
FABRIKA

«the LAB» ir atvērta 
darbdienās no
plkst. 10 līdz 17.

«the LAB» interesentiem ir 
pieejami vairāki uzņēmuma 
«Mass Portal» 3D printeri, kā arī 
datori modeļu sagatavošanai. 
Ar FFF (Fused Filament 
Fabrication) tehnoloģiju 
iespējams izgatavot funkcionālas 
daļas, kā arī demonstrācijas 
modeļus no dažādiem 
materiāliem, piemēram, PLA, 
ABS u. c. termoplastikātiem 
visdažādākajās formās un krāsās.

Laboratorijā esošo aprīkojumu 
studenti var izmantot paši, ja 
ir noklausījušies un sekmīgi 
pabeiguši iekārtu drošas 
lietošanas apmācības kursu. 
Visi «the LAB» pakalpojumi 
ir bez maksas, taču katram 
pašam jāsedz 3D printēšanas 
izejmateriālu izmaksas atbilstoši 
iztērētā materiāla daudzumam.

RTU Dizaina fabrika –  
moderns, ar jaunākajām 
tehnoloģijām aprīkots 
prototipēšanas komplekss. 
Apmeklētāji var strādāt ar  
CNC frēzēšanas iekārtu, 
elektronikas prototipēšanas 
aprīkojumu, kā arī līmplēvju 
griešanas aprīkojumu (ploteri). 
Tiek piedāvāti vairāki apmācības 
kursi un rīkoti ar 3D printēšanu 
un ātro prototipēšanu saistīti 
pasākumi.

Ķīpsalas iela 6, 001. telpa,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 29478951; 20477540
E-pasts: guntis.kulikovskis@rtu.lv;
charles.busmanis@rtu.lv
www.rtudesignfactory.com

RTU Dizaina fabrika ir iecerēta 
kā vieta, kurā RTU darbinieki 
un studenti, izmantojot ātrās 
prototipēšanas aprīkojumu, var 
savas idejas pārvērst taustāmos 
objektos. Šobrīd darbu ir sākusi 
«the LAB» – pirmā RTU Dizaina 
fabrikas atvērtā tipa laboratorija.
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RTU
STUDENTU 
VIESNĪCAS

1. Piesakoties studijām, anketā 
ar krustiņu jāatzīmē vēlme 
dzīvot dienesta viesnīcā.

2. Jāgaida ieskaitīšana pirmajā 
kursā. Paziņojums būs 
ORTUS (RTU iekšējā portālā). 
Šo informāciju redzēs arī 
Studentu viesnīcu daļa (SVD), 
kas izskata katra pretendenta 
atbilstību dienesta viesnīcas 
piešķiršanas kritērijiem (tie 
atrodami RTU mājaslapā, 
sadaļā «Studentu viesnīcas»).

3. Jāgaida uzaicinājums 
e-pastā, kas tika norādīts 
RTU pieteikumā, iemaksāt 
drošības naudu. Tā būs 
jāiemaksā noteiktā laikā un 
kalpos kā garantija vēlmei 
dzīvot studentu dienesta 
viesnīcā.

4. Ja students pārdomā, šo 
naudu var neiemaksāt. 

5. Informāciju par piešķirtajām 
kopmītnēm var uzzināt

6. 10 dienu laikā ORTUS 
sadaļā «Rīkojumu vēsture» 
vai pa tālruņiem: 67089395, 
67089041.

7. JĀATTCERAS, ka priekšroka 
ir BUDŽETA GRUPAS 
STUDENTIEM. Maksas 
studentiem pēc studiju 
apmaksāšanas piešķir tikai 
pāri palikušās brīvās vietas.

Kā dabūt vietu «kojās»?
• Burtnieku ielā 2a

• Olaines ielā 4

• Āzenes ielā 22k1 un 22

• Meža ielā 5

• Indriķa ielā 8a

• Laimdotas ielā 2a

Studenti, kuri jau pamatstudiju 
laikā dzīvoja kopmītnēs, savu 
vietu var saglabāt, informējot 
kopmītnes vadību.

1. Iekārtoties piešķirtajā 
dienesta viesnīcā var tikai 
SVD noteiktajos datumos un 
laikos. Tie atrodami  
www.rtu.lv.

2. Iekārtošanās dienā piešķirtajā 
dienesta viesnīcā būs jāslēdz 
īres līgums un jāparaksta 
istabas pieņemšanas-
nodošanas akts.

3. JĀIEGAUMĒ! Nenoslēdzot 
īres līgumu noteiktajos 
iekārtošanās datumos, tiek 
zaudēta iespēja dzīvot «kojās» 
un iemaksātā drošības nauda.

• Īres nauda par pirmo mēnesi

• 7 EUR par ieejas karti (izņemot 
studentu dienesta viesnīcu 
Laimdotas ielā 2a)

• Drošības nauda 20 EUR

• Pase vai LR Personas 
apliecība

• Dzīves vietas deklarācijas 
kopija

• Divas fotogrāfijas (3x4 cm)

• Papildu samaksa par 
dienesta viesnīcas gultas veļas 
izmantošanu

RTU studentu dienesta 
viesnīcas Rīgā atrodas:

Iekārtošanās

Kas būs nepieciešams?

RTU Studentu viesnīcu daļa, 
Āzenes iela 6 un 8,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089479
E-pasts: iveta.sverzicka@rtu.lv
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Mākslinieciskais vadītājs
Māris Martinsons

           maris.martinsons@ltv.lv

Režisors
Romans Grabovskis

           romansgrabovskis@inbox.lv

Mākslinieciskā vadītāja
Dagmāra Leja

           vektors.tda@gmail.com

RTU KULTŪRAS 
CENTRS

RTU studenti savu ārpus studiju
laiku var pavadīt radoši un
aizraujoši, ienesot dzīvē ne
vien iknedēļas balss, ķermeņa
vai gara treniņu, bet arī jaunus
draugus, piedzīvojumus un
emocijas. RTU Kultūras centra
paspārnē darbojas 13 kultūras
kolektīvu un trīs interešu
klubi. RTU vārds lepni izskan
Vispārējos latviešu Dziesmu un
deju svētkos, Baltijas studentu
dziesmu un deju svētkos
«Gaudeamus», starptautiskos
konkursos un festivālos..

«Gaudeamus» jau 55. sezonu 
satiekas labākās vīru balsis 
Latvijā. Koris savas darbības laikā 
sniedzis vairāk nekā
800 koncertu dažādās 
Eiropas valstīs, ASV, Austrālijā, 
Dienvidāfrikā un Ķīnā, uzstājoties 
arī pasaulslavenās koncertzālēs. 

Mākslinieciskais vadītājs
Ivars Cinkuss

           ivars.cinkuss@gmail.com

Vīru koris
«Gaudeamus»

Tautas deju ansamblis 
«Vektors»

Studentu pūtēju 
orķestris «SPO»

«Spēle» piemērota ikvienam, 
kurš vēlas teatrāli izpausties. Tā 
ir iespēja iemācīties ķermeņa 
plastiku, improvizēt, turklāt vēl 
izvingrināt balsi un piedalīties 
dažādos teātra festivālos.

Studentu teātris 
«Spēle»

«SPO» koncertdarbībai un 
sadzīvei raksturīgs dzīvesprieks 
un entuziasms. Viņu spēkos 
ir atskaņot dažādu žanru un 
gadsimtu skaņdarbus. Diapazons 
plešas no baroka līdz džezam.

«Vektors» ir viens no vadošajiem 
Tautas deju ansambļiem Latvijā. 
Tas ir dinamisks, atraktīvs un 
iemāca mīlēt deju. Mēdz teikt, ka 
«Vektoru» ir grūti sajaukt ar kādu 
citu ansambli, tā māksliniecisko 
sniegumu raksturo patīkama 
vienkāršība, dabiskums un 
centieni atklāt dejas sižetu. 
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RTU studentus gaida 
šādi kolektīvi:

RTU Kultūras centrs,
Kaļķu iela 1–216,
Rīga, LV-1658
Tālrunis: 67089477
E-pasts: kultura@rtu.lv
www.kultura.rtu.lv

Mūsdienu deju studija
Vadītāja
Baiba Ērgle

  baiba.ergle@gmail.com

Ceļotāju klubs, psiholoģijas 
klubs «Meklējumu 
laboratorija»,
«3 x 3» danču klubs

 kultura@rtu.lv

Postfolkloras grupa  
«Daba San» 
Mākslinieciskā vadītāja
Rūta Abaja

 abajruta@gmail.com

RTU Bigbends 
Mākslinieciskais vadītājs
Jānis Amantovs

  janisamantovs@apollo.lv

RTU improvizācijas teātris
«Mikstūra»
Normunds Eliņš

 elins.normunds@gmail.com

RTU sieviešu koris «Delta» 
Mākslinieciskā vadītāja
Inta Eizenberga-Cērmane 

           sigitaaudeja@inbox.lv

RTU jauktais koris «Vivere» 
Mākslinieciskais vadītājs
Gints Ceplenieks

           korisvivere@gmail.com

RTU stīgu ansamblis «Gaiva» 
Mākslinieciskā vadītāja
Dzidra Pelēķe 

           kultura@rtu.lv 

RTU vokālā grupa
«Jauna nianse»
Mākslinieciskā vadītāja
Dace Ivanova

           kultura@rtu.lv

Studentu teātris 
«Kamertonis» (krievu val.) 
Mākslinieciskā vadītāja, režisore 
Ludmila Stančika

           ludmila.stancik@mail.ru 
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SPORTS RTU

Studenti, kas nopietni 
nodarbojas ar kādu no sporta 
veidiem, ir aicināti papildināt 
RTU izlases komandas. 
Veiksmīgākajiem sportistiem 
RTU sniedz dažāda veida 
atbalstu – eksāmenu sesijas 
pagarinājumus, individuālos 
studiju plānus, kā arī – piedāvā 
izvēlēties sev ērtāko studentu 
viesnīcu u. tml.

• florbols

• basketbols

• telpu futbols

• volejbols

• karsējkomanda

• vieglatlētika

Izlašu sports 
labākajiem

Meža iela 1a,
Rīga, LV-1048

Sporta klubs:
Tālrunis: 67089307
E-pasts: sportaklubs@rtu.lv

Sporta katedra:
Tālrunis: 67089382
E-pasts: sportakatedra@rtu.lv

RTU jau izsenis tiek dēvēta 
par sportiskāko augstākās 
izglītības iestādi Latvijā. RTU 
ik gadu norisinās vairāki 
nozīmīgi sporta notikumi, 
kuros var iesaistīties visi 
studenti: Rektora kausa 
posmi un noslēguma sporta 
diena RTU sporta un atpūtas 
bāzē «Ronīši», Rudens sporta 
diena (katru gadu septembrī), 
Nakts turnīri basketbolā un 
volejbolā. Savukārt viens 
no spilgtākajiem RTU izlašu 
sportistu notikumiem ir  
Latvijas Universiāde, kurā 
piedalās valsts universitāšu 
studenti. Izlašu sportisti – 
studenti piedalās arī Rīgas, 
Latvijas čempionātos,  
SELL studentu sporta spēlēs 
un dažāda mēroga sacensībās 
Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Augstākā līmeņa studiju 
programmās studējošie var 
kā brīvās izvēles priekšmetu 
izvēlēties kādu no sporta 
veidiem: basketbolu, futbolu, 
volejbolu, vieglatlētiku, 
peldēšanu, boksu, cīņu, 
aerobiku, atlētisko vai 
ārstniecisko vingrošanu. 
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STUDENTU 
PARLAMENTS

RTU STUDENTI FAKULTĀTES
STUDENTU 

PAŠPĀRVALDE
(FSP)

RTU
STUDENTU 

PARLAMENTS
(SP)

SP VALDE SP PREZIDENTS

15 000 300 45 10

Āzenes iela 8,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 26113110
E-pasts: info@rtusp.lv
www.rtusp.lv

RTU Studentu parlamentā 
(RTU SP) darbojas studenti, 
kas savam studiju laikam vēlas 
piešķirt pievienoto vērtību.
RTU SP pulcē kuplu skaitu 
aktīvu studentu no visām 
fakultātēm, apvienojot katras 
fakultātes un filiāļu studentu 
pašpārvaldes. Ikviens, kurš 
iesaistās RTU SP, var izvēlēties 
sev interesējošu jomu, kā 
pilnveidot sevi un attīstīt 
savas spējas, tādējādi palīdzot 
attīstīties arī RTU studentu 
dzīves kvalitātei.

Studentu interešu aizstāvēšana 
RTU lēmējinstitūcijās, studiju 
kvalitātes pārraudzība, dažādu 
sociālo lietu risinājumi, 
studiju, zinātnes, sporta 
un kultūras pasākumu 
organizēšana, sadarbība ar 
Latvijas un ārzemju studentu 
organizācijām – šādi kopumā 
varētu raksturot SP darbības 
sfēras, taču ikdienā tas 
visbiežāk izpaužas kā nemitīga 
komunikācija ar domubiedriem, 
dažādu ideju ģenerēšana, kā arī 
to realizēšana no A līdz Z.
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BĒRNU SPĒĻU
ISTABA     LĀCĪTIS
INTEGRĀLIS

Bērnu spēļu istaba
«Lācītis Integrālis»,
Āzenes iela 6,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 26113110
E-pasts: info@rtusp.lv
www.rtusp.lv/bernistaba

Bērnu spēļu istabā «Lācītis 
Integrālis», RTU kompleksā 
Ķīpsalā, profesionālas auklītes 
rūpējas par bērnu labsajūtu. Bet 
vecāki ar jebkura veida mobilo 
ierīču palīdzību tiešsaistē var 
vērot, kā bērniem klājas. Šim 
nolūkam vecāki tiek nodrošināti 
ar lietotājvārdu un paroli, lai 
trešajām personām liegtu 
pieeju tiešsaistei.
Spēļu istabā gaidīti bērni 
vecumā no 3 līdz 7 gadiem. 
Iepriekš vienojoties, var atstāt 
arī mazākus bērnus. 

RTU Studentu 
parlaments ir parūpējies, 
lai RTU studenti un 
darbinieki, kam ir bērni, 
varētu pilnībā nodoties 
studijām vai darbam, 
nelauzot galvu, kas 
pieskatīs mazuļus. 

Bērnu pieskatīšana ir maksas 
pakalpojums, un cenas ir 
atkarīgas no laika perioda, ko 
bērns pavada spēļu istabā. 
Minimālais laiks bērna 
pieskatīšanai ir 30 minūtes.
Bez vecāku apciemojuma 
bērnus iespējams atstāt līdz
4 stundām.

Ar bērnistabas darba laiku var 
iepazīties mājaslapā
www.rtusp.lv/bernistaba

SVARĪGI!

Vecākiem iepriekš jāsaskaņo 
vēlamais bērnu
pieskatīšanas laiks, zvanot
pa tālruni: 26113110.
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ABSOLVENTU 
ASOCIĀCIJA
Pievienojies un iegūsti:

Jāaizpilda anketa
(www.ortus.lv/alumni).

Jāmaksā biedra nauda 17 EUR 
gadā vai 355 EUR, lai iegūtu 
mūža biedra statusu.

Īpašs piedāvājums jaunajiem
absolventiem – visiem, kas 
attiecīgajā gadā absolvējuši 
universitāti, biedra nauda līdz 
gada beigām tikai 2 EUR!

Lai kļūtu par RTU Absolventu 
asociācijas biedru ir:

1.

2.

3.

RTU Absolventu asociācija,
Kaļķu iela 1–411,
Rīga, LV-1658
Tālrunis: 67089037
E-pasts: alumni@rtu.lv
www.alumni.rtu.lv
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RTU ZINĀTNISKĀ 
BIBLIOTĒKA

RTU studenti bibliotēkā 
gan mācās, gan pavada 
brīvo laiku kopā ar 
studiju biedriem un 
draugiem.

Mūsu devīze:
No bibliotēkas
līdz zināšanām!

RTU Zinātniskā bibliotēka ir 
viena no sešām valsts nozīmes 
bibliotēkām ar plašu drukāto 
un elektronisko informācijas 
resursu klāstu un dažādiem 
pakalpojumiem.

Paula Valdena iela 5,
Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089146; 67089102
E-pasts: uzzinas@rtu.lv;  
biblioteka@rtu.lv
www.rtu.lv/biblioteka
www.rtuzb.blogspot.com

Bibliotēka piedāvā:
1. grāmatas, žurnālus, 

datubāzes un citus 
elektroniskos resursus;

2. attālinātu piekļuvi e-resursiem 
24/7, izmantojot RTU portālu 
ORTUS

3. apgūt informācijas 
meklēšanas prasmes; 

4. konsultācijas un palīdzību 
informācijas meklēšanā

5. drukāt un skenēt 
dokumentus;

6. piekļuvi internetam;
7. lasītavas, grupu darba un 

individuālā darba  telpas 
8. telpas brīvajam laikam
9. ekskursiju pa bibliotēku;
10. nobeiguma darbu iesiešanu.
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