Atver RTU durvis!
2012. gada 14. aprīlis
Rīgā, Kaļķu ielā 1
PROGRAMMA
Informācijas stendi (Lielajā zālē)
Laiks
10.00–14.00

Pasākums
Informatīvie stendi un individuālas konsultācijas par studiju iespējām RTU

Darba tirgus prognozes un RTU absolventu pieredzes stāsti (219. telpā)
Laiks
10.00–10.20
10.00–10.20
10.30–10.50
10.30–10.50
11.00–11.20
11.30–11.50

12.00–12.20
12.30–12.50
13.00–13.20

Tēma
Karjeras iespējas būvniecības un
projektēšanas nozarē (219. telpa)
Darbs un karjera IT nozarē (Lielās
zāles foajē)
Telekomunikācijas – viena no
perspektīvākajām inženierzinātņu
nozarēm ETF (219. telpa)
Mašīnbūves speciālistu darba iespējas
(Lielās zāles foajē)
Inženierekonomikas un vadības
fakultātes absolventu karjeras iespējas
(219. telpa)
Tavas iespējas enerģētikā (219. telpa)

No zīmējuma līdz gatavai mājai.
Ikdiena arhitektu birojā (219. telpa)
Daudzveidīgā ķīmija un materiālzinātne
(219. telpa)
Neparasta profesija – tehniskais
tulkotājs (219. telpa)

Tēmu izklāsta
SIA «Skonto Būve» jaunākais
projektu vadītājs Jānis Kreicburgs
AS «Idea Port Riga» .NET
programmētāja Dace Zariņa
SIA «Lattelecom»
SIA «Peruza» valdes
priekšsēdētājs Arnis Petrānis
RTU Attīstības fonda
izpilddirektors Artūrs Zeps
a/s «Latvenergo» Darba attiecību
vadības daļas personāla vadības
funkcijas projektu vadītāja Ilona
Burkevica
SIA «ER3» arhitekte Elīna
Rožulapa
AS «Cemex» laboratorijas
vadītāja Eva Dzene
RTU Lietišķās valodniecības
institūta lektore Zane Seņko

Vispārīgās lekcijas un prezentācijas (Lielās zāles foajē)
Laiks
11.00–11.30

Tēma
Studiju iespējas, uzņemšana un
gatavošanās centralizētajiem
eksāmeniem

11.40–12.10

Studijas RTU doktorantūrā

12.20–12.50

Viss par stipendijām un kredītiem

13.00–13.30

Studiju iespējas, uzņemšana un
gatavošanās centralizētajiem
eksāmeniem

Tēmu izklāsta
RTU mācību prorektors profesors
Uldis Sukovskis, RTU
Uzņemšanas komisijas atbildīgais
sekretārs asociētais profesors
Ivars Odītis, Sagatavošanas
kursu nodaļas vadītājs Oskars
Lūsis
RTU zinātņu prorektors profesors
Tālis Juhna
RTU Studentu parlamenta
Pašpārvalžu koordinēšanas
nodaļas vadītāja Līva Asere
RTU mācību prorektors profesors
Uldis Sukovskis, RTU
Uzņemšanas komisijas atbildīgais
sekretārs asociētais profesors
Ivars Odītis, Sagatavošanas
kursu nodaļas vadītājs Oskars
Lūsis

Fakultāšu prezentācijas
Laiks
10.00–10.30

Telpa
403.

Tēma
Studiju iespējas Arhitektūras un
pilsētplānošanas fakultātē

10.00–10.30

317.a

10.00–10.30

301.

10.00–10.40

201.

Studiju iespējas Elektrotehnikas
un telekomunikāciju fakultātē
Studiju iespējas
Inženierekonomikas un vadības
fakultātē
Studiju iespējas Transporta un
mašīnzinību fakultātē

10.40–11.10

403.

Studiju iespējas Būvniecības
fakultātē

10.40–11.10

317.a

Studiju iespējas Enerģētikas un
elektrotehnikas fakultātē

10.40–11.10

301.

10.50–11.20

201.

10.40–11.10

410.

11.20–11.50

403.

Studiju iespējas Materiālzinātnes
un lietišķās ķīmijas fakultātē
Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultāte
šķērsgriezumā
Lietišķās valodniecības institūta
piedāvātā studiju programma
«Tehniskā tulkošana»
Studiju iespējas Arhitektūras un
pilsētplānošanas fakultātē

11.20–11.50

317.a

Studiju iespējas Elektrotehnikas
un telekomunikāciju fakultātē

11.20–11.50

301.

11.30–12.10

201.

Studiju iespējas
Inženierekonomikas un vadības
fakultātē
Studiju iespējas Transporta un
mašīnzinību fakultātē

12.00–12.30

403.

Studiju iespējas Būvniecības
fakultātē

12.00–12.30

317.a

Studiju iespējas Enerģētikas un
elektrotehnikas fakultātē

12.00–12.30

301.

12.20–12.50

201.

12.00–12.30

410.

13.00–14.00

403.

Studiju iespējas Materiālzinātnes
un lietišķās ķīmijas fakultātē
Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultāte
šķērsgriezumā
Lietišķās valodniecības institūta
piedāvātā studiju programma
«Tehniskā tulkošana»
Maģistra profesionālās studiju
programmas «Inovācijas un
uzņēmējdarbība» prezentācija,

Tēmu izklāsta
APF dekāna vietnieks
mācību darbā praktiskais
docents Aldis Lapiņš
ETF dekāns profesors
Guntars Balodis
IEVF dekāns profesors
Remigijs Počs un praktiskā
docente Krista Griķe
TMF dekāns profesors Ēriks
Geriņš un studiju
programmu direktori
BF Būvniecības
koledžprogrammu nodaļas
direktors Voldemārs
Putnaērglis
EEF dekāna vietnieks
mācību darbā profesors
Kārlis Ketners un studiju
programmu pārstāvji
MLĶF studenti Matīss
Ratnieks, Jānis Zemītis
DITF ārējo sakaru
organizētāja Viktorija
Vinogradova
RTU Lietišķās valodniecības
institūta praktiskā docente
Marina Platonova
APF dekāna vietnieks
mācību darbā praktiskais
docents Aldis Lapiņš
ETF Transporta elektronikas
un telemātikas katedras
profesors Ansis Klūga
IEVF dekāns profesors
Remigijs Počs un praktiskā
docente Krista Griķe
TMF dekāns profesors Ēriks
Geriņš un studiju programmu
direktori
BF Ceļu un tiltu katedras
vadītājs profesors Ainārs
Paeglītis
EEF dekāna vietnieks
mācību darbā profesors
Kārlis Ketners un studiju
programmu pārstāvji
MLĶF studenti Matīss
Ratnieks, Jānis Zemītis
DITF ārējo sakaru
organizētāja Viktorija
Vinogradova
RTU Lietišķās valodniecības
institūta praktiskā docente
Marina Platonova
IEVF Starptautisko
programmu nodaļas direktors
praktiskais docents Modris

tikšanās ar studentiem un
mācībspēkiem

Ozoliņš

RTU atver durvis pasaulei – starptautiskā sadarbība (420. telpā)
Laiks
10.30–10.50

Pasākums
Kā iegūt starptautisku pieredzi? Studiju un
prakses iespējas ārvalstu augstskolās un
uzņēmumos

11.00–13.30

Multikulturālā vide RTU. Tikšanās ar RTU
ārzemju studentiem no Eiropas, Āzijas un
Āfrikas valstīm un RTU studentiem, kas bijuši
apmaiņas studijās vai praksē RTU
partneraugstskolās

Dalībnieki
RTU Starptautisko un
sabiedrisko attiecību
departamenta vadītājas
vietniece Jolanta
Jurēvica un «Erasmus»
programmas
koordinatore Evita
Miščuka
RTU Ārzemju studentu
departaments, SSAD
(«Erasmus» studenti)

Sports un aktīvs dzīvesveids (1. stāva gaitenis)
Laiks
10.00–14.00

Pasākums
RTU Sporta kluba un Sporta katedra par sportu RTU. Iespēja izmēģināt
spēkus šahā, dambretē, galda tenisā

Kultūras dzīve RTU («Oranžais stūrītis» foajē pie Studentu kluba)
Laiks
10.00–14.00

Pasākums
Stāsti par RTU studentu kluba un kultūras centra aktivitātēm un studentu
līdzdalību amatieru kolektīvos

Studentu dzīve RTU kopmītnēs (322. telpā)
Laiks
10.00–14.00

Pasākums
RTU Studentu viesnīcu daļas darbinieki rādīs un stāstīs, kā studenti dzīvo
kopmītnēs

Atvērtās durvis Studentu parlamentā (220. telpā)
Laiks
10.00–14.00

Pasākums
Nopietnas un nenopietnas sarunas par sabiedriski aktīvo studentu dzīvi un
iespējām

Izstāde «Leonardo ģēnijs» (pagrabstāva galerijā)
Laiks
10.00–14.00

Pasākums
Iespēja bez maksas apmeklēt izstādi un skatīties filmas par Leonardo da
Vinči daiļradi

RTU kafejnīca (1. stāvā)
Laiks
10.00–14.00

Pasākums
Iespēja spirdzināties, iestiprināties un iepazīt studentu ēdienkarti

Plkst. 14 būs organizēti autobusi no Kaļķu ielas 1 uz Ķīpsalu (Āzenes ielu),
Lomonosova ielu un Ezermalas ielu.

No plkst. 13 līdz 15 Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē varēs
paciemoties Tēlotājmākslas katedrā (Āzenes ielā 16/20, 511. telpā) un ielūkoties
zīmēšanas kursu nodarbībā.

No plkst. 14–16 programma fakultātēs.
Būvniecības fakultātē (Āzenes ielā 16/20):
• Materiālu un konstrukciju institūtā (323. telpā)
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē (Meža ielā 1, korpuss 4):
•
Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūtā un Lietišķo datorsistēmu
institūtā
Tikšanās vieta plkst. 14.30 – DITF studentu pašpārvaldes atpūtas stūrītis –
215. telpa
N. B. Nokļūšana Meža ielā ar 4. vai 5. tramvaju līdz pieturai «Nometņu iela».
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē (Kronvalda bulvārī 1):
21. auditorijā plkst. 14.30 tikšanas ar dekānu Oskaru Krievu.
Pēc tam ekskursijas mācību laboratorijās:
•
Elektrisko mašīnu un aparātu katedrā (109. telpā)
•
Elektroapgādes katedrā (125. telpā)
•
Vides aizsardzības katedrā (10. telpā)
•
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas katedrā (315. telpā)
Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē (Āzenes ielā 12):
•
Telekomunikāciju institūta Ātrdarbīgo šķiedru optikas pārraides sistēmu
laboratorijā (201. telpā)
•
Balss kamerā (4. telpā)
•
Elektomagnētisma pamatu laboratorijā (405. telpā)
Inženierekonomikas un vadības fakultātē (Meža ielā 1, korpuss 7, 223. telpā):
•
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā
•
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā
•
Darba un civilās aizsardzības institūtā
•
Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūtā
•
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma institūtā
•
Ražošanas kvalitātes institūtā
N. B. Nokļūšana Meža ielā ar 4. vai 5. tramvaju līdz pieturai «Nometņu iela».
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (Āzenes ielā 14/24):
•
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta Skenējoša elektronu mikroskopijas
laboratorijā (126. telpā)
•
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta Organiskās sintēzes pētniecības un
attīstības laboratorijā (452. telpā)
•
Tehniskās fizikas institūta Materiālu fizikas laboratorijā (209. telpā)
Transporta un mašīnzinību fakultātē:
•
Dzelzceļa transporta institūtā (Indriķa ielā 8)
•
Aeronautikas institūtā (Lomonosova ielā 1, korpuss V)
•
Autotransporta institūtā, Mehānikas institūtā, Mašīnbūves tehnoloģijas
institūtā,
Biomedicīnas
inženierzinātņu
un
nanotehnoloģiju
institūtā,
Siltumenerģētisko sistēmu katedrā (Ezermalas ielā 6 k)

