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Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija

Identifikācijas kods DDI0

Izglītības klasifikācijas kods 51481

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 Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Programmas direktors Jānis Grabis - Doktors, Profesors

Profesijas klasifikācijas kods

Īstenošanas forma Pilna laika, Nepilna laika (neklātienes)

Īstenošanas valoda Latviešu

Apraksts 8.līmenis

Akreditācija 31.05.2013 - 30.05.2019; Akreditācijas lapa Nr. 21

Apjoms kredītpunktos 192.0

Studiju ilgums gados Pilna laika studijām - 4,0; Nepilna laika stud. (nekl.) - 5,0

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 Informācijas tehnoloģija ir nozare, kurai ir raksturīga ļoti augsta sistēmu sarežģītības pakāpe un tajā ir
daudzas problēmas, kuru risināšanai ir nepieciešams visaugstākais zināšanu un prasmju līmenis. Rīgas
Tehniskās universitātes doktora studiju programma "Informācijas tehnoloģijas" sagatavo speciālistus ar
padziļinātām zināšanām informācijas tehnoloģijā, kas spēj optimizēt informācijas tehnoloģiju ieviešanu un
izmantošanu uzņēmumos un izstrādāt inovatīvus informācijas tehnoloģijas risinājumus. Studiju
programmā īpaša vērība tiek pievērsta sistēmu simulācijai, optimizācijai, intelektuālajām
datortehnoloģijām un eksperimentālo pētījumu īstenošanas metodikai.

Mērķis Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus profesionāļus informācijas tehnoloģiju jomā, kas spēj
veikt visaktuālākos pētījumus un atrisināt augstas sarežģītības praktiskās problēmas.

Uzdevumi •Sagatavot studentus patstāvīgam pētnieciskajam darbam akadēmiskajā jomā un ražošanā;
•Veicināt zināšanu pārnesi ražošanā;
•Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi;
•Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas;
•Attīstīt kritiskas, analītiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas;
•Skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā.

Studiju rezultāti •Vispusīgas un padziļinātas zināšanas informācijas tehnoloģijā un izpratne par zinātniskās pētniecības
procesu;
•Spēja izvēlēties un izmantot zinātnisko pētījumu īstenošanas metodes;
•Spēja sistemātiski, kreatīvi un kritiski izvērtēt novitātes informācijas tehnoloģijā;
•Spēja plānot un īstenot zinātniskos pētījumus;
•Spēja radīt jaunas zināšanas informācijas tehnoloģijā;
•Spēja argumentēti prezentēt un aizstāvēt pētījumu rezultātus;
•Spēja identificēt jaunus pētījumu virzienus;
•Spēja izprasts un izskaidrot informācijas tehnoloģijas nozīmi sabiedrībā un ievērot zinātnisko pētījumu
ētiku;
•Spēja izstrādāt jaunas modelēšanas un optimizācijas metodes;
•Spēja apstrādāt un analizēt sarežģītas datu kopas;
•Spēja radīt jaunas sistēmu izstrādes, integrācijas un konfigurēšanas metodes un tehnoloģijas.

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība,
vērtēšana

Doktora disertāciju aizstāv promocijas padomē.

Nākamās nodarbinātības apraksts Studiju programmas absolventi var būt par vadošajiem informācijas tehnoloģijas konsultantiem,
lietojumprogrammatūras izstrādātājiem, informācijas tehnoloģijas pārvaldniekiem un sistēmu analīzes un
modelēšanas speciālistiem. Absolventi strādā augstākās izglītības un pētniecības iestādēs, informācijas
tehnoloģijas risinājumu izstrādes un ieviešanas uzņēmumos gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studiju turpināšanas iespējas



Programmas DDI0 studiju kursi

Nr. Kods Nosaukums Kredītpunkti

A Obligātie studiju kursi 15.0

1 DID611 Intelektuālās datoru tehnoloģijas 10.0

2 DPI641 Objektorientētās programmatūras konceptuālie aspekti 5.0

B Ierobežotās izvēles studiju kursi 21.0

B1 Profesionālās specializācijas studiju kursi 21.0

1 DOP620 Sistēmu optimizācija un adaptācija 10.0

2 DID616 Intelektuālās lēmumu atbalsta sistēmas 10.0

3 DMI626 Matemātiskās statistikas metodes imitācijas modelēšanā 10.0

4 DMS668 Finanšu tirgus stohastiskā analīze 10.0

5 DID617 Mākslīgās neironu sistēmas informācijas apstrādē 5.0

6 DMI630 Sarežģītu sistēmu imitācijas modelēšanas metodoloģija 5.0

7 DMS669 Stohastiskie diferenciālvienādojumi 5.0

8 DOP610 Zinātniskie semināri specializācijā 6.0

9 DMI694 Zinātniskie semināri specializācijā 6.0

C Brīvās izvēles studiju kursi 6.0

E Gala / valsts pārbaudījums 150.0

1 DID009 Zinātniskais darbs 150.0

2 DMI009 Zinātniskais darbs 150.0

3 DMS009 Zinātniskais darbs 150.0

4 DOP009 Zinātniskais darbs 150.0
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