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Mērķis

Uzdevumi
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Gala/valsts pārbaudījumu kārtība,
vērtēšana

Telekomunikācijas
EMC0
45523
Maģistra akadēmiskās studijas
Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Agris Ņikitenko - Doktors, Profesors
Jurģis Poriņš - Doktors, Profesors
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Vjačeslavs Bobrovs - Doktors, Profesors
Pilna laika
Latviešu, Angļu
7.līmenis
31.05.2013 - 31.12.2022; Akreditācijas lapa Nr. 2019/04
80.0
Pilna laika studijām - 2,0
inženierzinātņu maģistra grāds telekomunikācijās
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenis
inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē

Viens no pasaules informācijas un komunikāciju tehnoloģiju speciālistu uzdevumiem ir saprast un
pārvaldīt sarežģītas viedas komunikāciju sistēmas un nodrošināto to elastību un ilgtspēju.
Latvijai nepieciešami augsto tehnoloģiju speciālisti, kuri ir sagatavoti vairāk pētniecības un izstrādes
(R&D) nevis administrēšanas un ekspluatācijas (AOM) jomā, jo tikai šādi sagatavoti speciālisti var
nodrošināt nozīmīgus panākumus sabiedrībā.
Tāpēc, strauji mainoties tehnoloģijām (ik pēc 3-5 gadiem), nav mērķtiecīgi studēt kādu pašreiz aktuālu
konkrētu tehnoloģiju, bet gan šo tehnoloģiju vienojošos pamatus.
Telekomunikāciju nozarē, strauji attīstoties sarežģītām tehnoloģijām, atbilstoši palielinās pētniecības darba
un jaunu, inovatīvu risinājumu īpatsvars kopējā darbu apjomā, kas saistīts ar liela apjoma informācijas
apstrādi un pārraidi, kā arī ar to izmantošanas nepieciešamību lēmumu pieņemšanā. Tas savukārt saistīts
ar jaunu zināšanu iegūšanu par procesiem ar pētniecības darba metodēm. Šie apsvērumi kalpo par pamatu
akadēmiskās (nevis profesionālās) studiju programmas pamatojumam, mērķiem un uzdevumiem.
Maģistru studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību inženierzinātņu nozares
telekomunikāciju apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām doktorantūrā vai sagatavot speciālistus
patstāvīgai pētnieciskai un/vai zinātniski pedagoģiskajai darbībai inženierzinātņu nozares telekomunikāciju
apakšnozarē.
Studiju programmas uzdevumi ir, pamatojoties uz bakalaura studiju programmā iegūtām zināšanām un
iemaņām, lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un patstāvīgās literatūras studijās apgūt
šādas zināšanas:
•ar apakšnozari saistītās fundamentālās un lietišķās zinātnēs,
• praktiskas ievirzes inženierzinātņu disciplīnās telekomunikāciju apakšnozarē,
•sociālās un humanitārās zinātnēs
Studiju programma paredz apgūt:
• prasmi formulēt aktuālu problēmu telekomunikāciju apakšnozarē;
• prasmi sastādīt problēmas pētījumu programmas galvenos elementus (veikt problēmas stāvokļa analīzi ,
pamatot pētījumu metodes izvēli, veikt dator-eksperimentus u.c.);
• prasmi apkopot pētījumu rezultātus un izdarīt slēdzienus.
Absolventam jābūt spējīgam:
•Strādājot kopā ar klientiem, analizēt un noteikt to vajadzības, kā arī atrast efektīvus risinājumus klienta
vajadzību apmierināšanai;
•Strādājot kopā ar tehnoloģiju piegādātājiem, izzināt to iespējas;
•Strādājot kopā ar marketinga un pārdošanas nodaļu kolēģiem, attīstīt ciešu sadarbību ar klientiem un
saskaņot klientu vajadzības ar uzņēmuma mērķiem;
•patstāvīgi veikt pētniecības darba etapus par aktuālām problēmām;
Zināšanu, prasmju un spēju apgūšana tiek pārbaudīta, veicot patstāvīgu maģistra darba izstrādāšanu,
publisku aizstāvēšanu un novērtēšanu saskaņā ar šiem izvirzītajiem mērķiem. Maģistra darba vērtējuma
sistēma, kuru nosaka Nolikums par maģistra darbu vērtēšanu, definē vērtējuma skalu katram no
minētajiem mērķiem un uzdevumiem. Detalizēts zināšanu un prasmju uzskaitījums un sadalījums pa
studiju priekšmetiem dots priekšmetu aprakstos.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi
Studiju turpināšanas iespējas

Maģistru kā kvalificēta darbaspēka mērķa tirgi (Potenciālie darba devēji) ir:
•Telekomunikāciju uzņēmumi;
•Augstskolas;
•Zinātniski pētnieciskās iestādes;
•Nozares ražotnes.
Inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē
Studiju rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes patstāvīgam pētnieciskajam darbam
telekomunikāciju apakšnozarē , pedagoģiskam darbam augstskolā vai arī tālākām studijām doktorantūrā.

Programmas EMC0 studiju kursi
Nr.
Kods
Nosaukums
A
Obligātie studiju kursi
1
RDE417
Informācijas optiskās apstrādes fizika
2
RDE701
Elektrosakaru teorija (speckurss)
3
RDE419
Šķiedru optikas pārraides sistēmas
4
RAE473
Informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās
5
RDE425
Zinātniskie semināri
6
RDE432
Pārraides sistēmas (speckurss)
7
RDE410
Sakaru sistēmu projektēšana un tehniskā ekspluatācija
8
RDE703
Mikroviļņu telekomunikāciju sistēmas
B
Ierobežotās izvēles studiju kursi
B1
Profesionālās specializācijas studiju kursi
1
RAE533
Telekomunikāciju sistēmteorija
2
RAE556
Mobilās sakaru sistēmas
3
RAE554
Telekomunikāciju tīklu projektēšanas teorija
4
RAE419
Telekomunikāciju pakalpojumu tirgus zinības
5
RAE428
Telekomunikāciju menedžments
6
RAE411
Telekomunikāciju programmatūra
7
RAE472
Ciparu komutācijas sistēmas
8
RAE553
Signalizācijas un protokoli
9
RAE454
Telekomunikāciju iekārtu elektrobarošana
10
RDE431
Telekomunikāciju tarifu attīstība un politika
11
RAE541
Kodēšana un kriptēšana
12
RAE475
Telekomunikāciju un datoru tīkli
13
RAE555
Teletrafika teorija
B2
Humanitārie un sociālie studiju kursi
1
IUE452
Uzņēmējdarbības ekonomika
2
IRO578
Ražošanas organizācija un plānošana.Uzņēmuma vadīšana
3
HSP484
Psiholoģija
4
HSP446
Pedagoģija
5
HFL432
Ētika
6
HFL433
Prezentācijas prasme
C
Brīvās izvēles studiju kursi
E
Gala / valsts pārbaudījums
1
RDE002
Maģistra darbs

Kredītpunkti
34.0
4.0
5.0
5.0
3.0
4.0
4.0
4.0
5.0
22.0
18.0
3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
4.0
3.0
3.0
3.0
2.0
4.0
5.0
3.0
4.0
4.0
4.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
20.0
20.0

