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Industriālais dizains elektronisko un optisko iekārtu ražošanā: materiāli, 

dizains, funkcionalitāte 

Neformālās izglītības programmas nosaukums 

 

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Programmas mērķis ir attīstīt tehnisko kompetenci adaptronikā, veidot izpratni 

par biosensoru tehnoloģijām un bionikas virzienu,  kā arī  nanotehnoloģisko 

metožu pielietojumu iespējām industriālās elektronikas jomā. 

Izglītības  programmā kursa dalībnieks apgūst pamatzināšanas par moderno 

nozaru elektrisko tehnoloģiju realizācijas teorētiskajiem un praktiskajiem 

jautājumiem, kā arī par automatizācijas principiem un realizāciju tādā apjomā, kas 

nepieciešamas, lai kursa dalībnieki pēc programmas iegūšanas spētu orientēties 

moderno elektrisko tehnoloģiju nozarēs. Kursa dalībnieks kursā apgūst 

pamatzināšanas par adaptronikas un biotehnoloģijas principiem industriālā 

elektronikā. Kā arī apgūst pamatzināšanas nanotehnoloģiskas sistēmas 

matemātiskās modelēšanas metodes industriāla elektronikā, augstas veiktspējas 

nanoelektronu sistēmas aprēķinu tehnoloģijas izstrādē. Kursa noslēgumā tiek 

apskatīti risinājumi nanotehnoloģiskas sistēmas industriālai elektronikai, tas 

nodrošinās izpratni par ierīces un sistēmu ražošanas principiem ar 

nanoelektroniskiem un citiem aktīviem nanoelementiem, kuriem izmērs ir 

salīdzināms ar atsevišķu molekulu izmēru. 

 

2. Izglītības programmas mērķauditorija  

Programmas mērķauditorija ir komersanti, ražošanas uzņēmumu vadītāji, 

tehniskie darbinieki. Interesenti, kuri vēlas paplašināt zināšanu loku par industriālo 

dizainu elektronisko un optisko iekārtu ražošanā: jauno materiālu izmantošanu, 

dizainu, funkcionalitātes paaugstināšanu, tās pārdomātu izmantošanu gan 

ražošanā, gan sadzīvē. 

 

 

3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu 

saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis) 

 

1. Vidējā izglītība vai 2. kvalifikācijas līmenis nozarē.  

2. Pamatzināšanas datora lietošanā.  

3. Pamatzināšanas elektrotehnikā, elektrotehnikas pamati, elektronikas 

pamati. 



 

 

 

 

4. Izglītības programmas apjoms stundās**  

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 68 0 68 

Prakse 0 0 0 

Patstāvīgais darbs 10 0 10 

Pārbaudījums  2 0 2 

Kopā  80 0 80 

 

**Aizpilda tikai tās sadaļas, kuras attiecas uz konkrētās neformālās izglītības 

programmas īstenošanu  

5. Izglītības programmas saturs 
Nr. 

p.k. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Tēma Apakštēma Kopējais 

stundu 

skaits 

1 Saprot pamatprincipus 

industriālo dizainu 

elektronisko un 

optisko iekārtu 

ražošanā 

Ievads  2 

2 Pārzina automātikas 

elementus un to 

pielietojumu 

Sensori Elektrisko un neelektrisko 

lielumu sensori. 

6 

3 Pārzina automātikas 

elementus un to 

pielietojumu 

Mērīšanas shēmas Signālu mērīšanas shēmas 4 

4 Pārzina automātikas 

elementus un to 

pielietojum 

Funkcionālie 

pārveidotāji. 

 

 

Funkcionālo pārveidotāju 

tehnisko parametru 

raksturojumi un  drošuma 

rādītāji. 

14 

5 Pārzina adaptronikas 

principus un to 

pielietojumu 

Adaptīvas vadības   

sistēmas  

1. Adaptīvie elementi un 

to vadības metodes; 

2. Adaptīvo elementu 

sistēmas un tās 

matemātiskie modeli 

16 

6 Pārzina biosensoru 

tehnoloģijas principus 

un to pielietojumu 

Biosensoru 

tehnoloģija 

1. Biosensoru izbūve un 

darbības principi ; 

2. Biomimetriskie 

materiāli. 

14 

7 Pārzina 

nanotehnoloģijas 

principus un to 

pielietojumu 

Nanotehnoloģija 1. Jēdziens par 

nanotehnoloģijas 

metodēm; 

2. Arhitektūra molekulārā 

un atomu līmeni;   

3. Nanoelektroniskie 

elementi;  

4. Nanotehnoloģiskas 

sistēmas matemātiskās 

modelēšanas metodes. 

14 

8 Spēj veikt 

automatizācijas shēmu 

Patstāvīgais darbs Patstāvīgais darbs 10 



projektēšanu, 

izmantojot moderno 

tehnoloģiju principus. 

 

 

6. Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums 

Rīgas Tehniskas  universitātes ēkas un Laboratorijas māja  ar auditorijām un 

semināru telpām, mācību un pētniecības laboratorijām, kuras ir nodrošinātas ar 

mūsdienu prasībām atbilstošu tehnoloģisko aprīkojumu. 

7. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagoģiskā personāla 

saraksts 

1. Dr.sc. ing profesore Nadežda Kuņicina; 

2. Dr.sc. ing docents Igors Uteševs. 

 

 

8. Izglītības programmas apguves novērtēšanas (pārbaudījums)  

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un nokārtojuši izglītības  

noslēguma pārbaudījumu – eksāmenu. 

 

9. Izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments 

RTU apliecība par tālākizglītību. 

 

 

 

10. Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes 

Izglītības programmas īstenošanai tiek izmantotas šādas mācību metodes: 

lekcijas, diskusijas, praktiskais un pētnieciskais darbs, izskaidrojoši ilustratīvā 

metode, situāciju analīze, informācijas tehnoloģiju izmantošana u. c. 
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