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Studiju programmas nosaukums Elektronika

Identifikācijas kods EDJ0

Izglītības klasifikācijas kods 51523

Studiju programmas veids un līmenis Doktora studijas

Augstākās izglītības studiju virziens Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne

Studiju virziena direktors Jānis Grundspeņķis - Habilitētais doktors, Profesors p.i.

Studiju virziena direktora vietnieks Jurģis Poriņš - Doktors, Katedras vadītājs

Atbildīgā struktūrvienība Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Programmas direktors Dmitrijs Pikuļins - Doktors, Vadošais pētnieks

Profesijas klasifikācijas kods

Īstenošanas forma Pilna laika

Īstenošanas valoda Latviešu

Apraksts 8.līmenis

Akreditācija 31.05.2013 - 30.05.2019; Akreditācijas lapa Nr. 21

1. variants

Apjoms kredītpunktos 192.0

Studiju ilgums gados Pilna laika studijām - 4,0

Iegūstamais grāds un kvalifikācija Inženierzinātņu doktors

Iegūtās kvalifikācijas līmenis Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 8. līmenis

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Inženierzinātņu maģistrs

2. variants

Apjoms kredītpunktos 192.0

Studiju ilgums gados Pilna laika studijām - 4,0

Iegūstamais grāds un kvalifikācija Inženierzinātņu doktors

Iegūtās kvalifikācijas līmenis Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 8. līmenis

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Inženierzinātņu maģistrs

Anotācija Programma ietver trīs galvenās sastāvdaļas: obligātos priekšmetus (15 KP), obligātās izvēles priekšmetus
(21 KP) un zinātnisko darbu (150 KP), kā arī brīvās izvēles priekšmetus (6 KP). Obligātie priekšmeti
sniedz zināšanas, kādas elektronikas trīs pamatvirzienos - cietvielas elektronikas elementos, signālu
apstrādes teorijā un elektrodinamikā nepieciešamas, lai visaugstākajā līmenī varētu apgūt izvēlētās
specializācijas priekšmetus (izvēle no astoņiem priekšmetiem ar kopapjomu 60 KP. ) un veikt zinātnisko
darbu izraudzītajā virzienā. Specializācijas priekšmeti sniedz padziļinātas (salīdzinot ar maģistra un
bakalaura līmeni) zināšanas izraudzītajā elektronikas jomā. Tie ietver Zinātnisko semināru (6 KP) , kurā
doktorantiem jādemonstrē spējas patstāvīgi apgūt un kritiski izvērtēt kādu no elektronikas aktuālajām
problēmām, jaunajām tehnoloģijām, mērīšanas un aprēķinu metodēm, kā arī jāattīsta un jāpilnveido savas
prezentācijas iemaņas. Lielāko programmas apjomu sastāda zinātniskais darbs, kura laikā ir jārod
risinājums noformulētajām zinātniskajām problēmām. Pētījumi rezultāti ir jāprezentē zinātniskajās
konferencēs un jāatspoguļo zinātniskajā literatūrā. Zinātniskai darbs noslēdzas ar promocijas darba
sagatavošanu un aizstāvēšanu promocijas padomē.

Mērķis Programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas profesionāļus elektronikā, kas ir spējīgi identificēt
un risināt aktuālās problēmas kādā no elektronikas jomām, tādējādi nodrošinot efektīvu jaunu tehnoloģiju
izstrādi vai izmantošanu dažādu ar informācijas apstrādi saistītu elektronisku sistēmu projektēšanā,
īstenošanā un ekspluatācijā.

Uzdevumi Sagatavot studentus patstāvīgam pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam akadēmiskajā laukā un
ražošanā.
Sniegt pasaules kontekstā konkurētspējīgas zināšanas kādā no aktuālajām elektronikas jomām.
Attīstīt studentu analītiskās spējas līdz līmenim, kas ļauj identificēt aktuālas problēmas kādā no
elektronikas jomām un piedāvā iespējamos problēmu risināšanas veidus.
Attīstīt studentu teorētiskās un praktiskās iemaņas elektronikas problēmu risināšanā.
Attīstīt studentu spējas strādāt individuāli un komandā.
Attīstīt un pilnveidot studentu prezentācijas prasmes un iemaņas, kā arī diskusiju kultūru.
Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas.
Skaidrot un popularizēt elektronikas lomu indivīda un sabiedrības dzīvē.
Aizstāvēt promocijas darbu.



Studiju rezultāti Studiju programmas absolvents ir ieguvis:
•Spējas patstāvīgi veikt zinātniski pētniecisko un pedagoģisko darbu elektronikā.
•Pasaules kontekstā konkurētspējīgas zināšanas kādā no elektronikas jomām.
•Spējas identificēt, analizēt un piedāvāt risinājumu/us kādai/ām aktuālai/ām problēmai/ām kādā no
elektronikas jomām.
•Spējas strādāt individuāli un komandā.
•Māku popularizēt elektronikas lomu indivīda un sabiedrības dzīvē.
Studiju programmas absolvents ir attīstījis:
•Teorētiskās un praktiskās iemaņas elektronikas problēmu risināšanā.
•Prezentācijas prasmi un diskusiju kultūru (arī svešvalodā).
•Vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas elektronikā.
Ir aizstāvēts promocijas darbs.

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība,
vērtēšana

 Promocijas darba aizstāvēšana promocijas padomē. Promocijas kārtību nosaka Noteikumi par promocijas
padomēm un promociju RTU (www.rtu.lv/Doktorantūra/Promocija).

Nākamās nodarbinātības apraksts  Absolventi var strādāt augstākās izglītības iestādēs un zinātniskajos institūtos, kur nepieciešami augstākās
kvalifikācijas speciālisti elektronikā, elektronisko iekārtu ražošanas un ekspluatācijas uzņēmumos, valsts
iestādēs un organizācijās kas atbildīgas par radiofrekvenču spektra izmantošanu, radio un televīzijas
organizāciju valstī, ar informācijas apstrādi un pārraidi saistītās firmās u.c. Absolventi var tikt iesaistīti
dažādu elektronisku un automatizācijas sistēmu mezglu projektēšanā, izgatavošanā, eksperimentālā
pārbaudē un ekspluatācijas nodrošināšanā, kā arī citās jomās.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi Uzņemšana pilna laika doktora studijās notiek konkursa kārtībā atbilstoši RTU noformulētiem
Uzņemšanas noteikumiem konkrētajā studiju gadā, kas atrodami www.rtu.lv./Doktorantūra/Uzņemšana.

Studiju turpināšanas iespējas Nav paredzētas



Programmas EDJ0 studiju kursi

Nr. Kods Nosaukums K.p. [1] K.p. [2]

A Obligātie studiju kursi 15.0 15.0

1 REA604 Cietvielas elektronikas elementi 5.0

2 RRI697 Signālu apstrādes teorija 5.0

3 RTR609 Tehniskā elektrodinamika 5.0 5.0

4 TRL601 Datorsistēmu un tīklu veiktspējas novērtēšanas teorija (speckurss) 5.0

5 TRT606 Sakaru sistēmu signālu ciparu apstrāde 5.0

B Ierobežotās izvēles studiju kursi 21.0 21.0

1 REA700 Zinātniskais seminārs 6.0

B1 Profesionālās specializācijas studiju kursi 15.0 21.0

Elektronikas elementi 15.0

1 RTR604 Elektrodinamikas skaitliskās metodes un programmatūra 10.0

2 RRI695 Mobilo sakaru sistēmas 5.0

3 REA603 Planārās elektronikas tehnoloģija 4.0

Lauki un viļņi elektronikā 15.0

1 REA601 Ferītu magnētiskie un dielektriskie spektri 10.0

2 RTR616 Mikroviļņu pielietojumi 5.0

Ķēdes un signāli 15.0

1 RRI698 Elektroniskās tehnoloģijas 15.0

Transporta telemātika 21.0

1 TRT603 Intelektuālo transporta sistēmu teorija 15.0

2 TRT604 Globālās pozicionēšanas sistēmas 15.0

3 TRL641 Datoru tīklu kvalitātes nodrošināšanas teorija un metodes 8.0

4 TRL642 Datoru tīklu drošības nodrošināšanas teorija un metodes 7.0

5 TRT602 Traucējumnoturīgas kodēšanas teorija un prakse 7.0

C Brīvās izvēles studiju kursi 6.0 6.0

E Gala / valsts pārbaudījums 150.0 150.0

1 RRI009 Zinātniskais darbs 150.0

2 RRK009 Zinātniskais darbs 150.0

3 RTR009 Zinātniskais darbs 150.0

4 TRL009 Zinātniskais darbs 150.0

K.p.[*] kredītpunkti studiju programmas variantā

https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10523
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10481
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10674
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10086
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10197
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.28140
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10671
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10479
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10522
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10520
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10675
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.26217
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10194
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10195
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10088
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10089
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10193
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10381
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.26225
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.26295
https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.10035

