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Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas

Identifikācijas kods EDC0

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 Ģirts Ivanovs - 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 telekomunikācijās vai tam pielīdzinātā izglītība

Anotācija 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 zināšanu sabiedrībā.

Mērķis Doktorantūras studiju programmas mērķis ir sagatavot augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistus -
inženierzinātņu doktorus elektronikas un telekomunikāciju nozarē zinātniskā, pētnieciskā un pedagoģiskā
darba veikšanai.

Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi paredz izveidot:
1.Veidot prasmi veikt stāvokļa analīzi, formulēt un modelēt  problēmu, balstoties uz literatūras un
datortīklos pieejamas informācijas izpēti vai izmantojot eksperimentālos datus
2.Veidot prasmi izmantot teorētiskās zināšanas teorētisku un praktisku uzdevumu formulēšanai un
risināšanai telekomunikāciju apakšnozarē;
3.Veidot prasmi prezentēt zinātniskā un pētnieciskā darba rezultātus
4.Veidot prasmi veikt eksperimentālus pētījumus vai datoreksperimentus elektronikas un telekomunikāciju
nozarē
5.Pilnveidot zinātniskā un pedagoģiskā darba iemaņas

Studiju rezultāti Doktora studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas turpmākajam zinātniski pedagoģiskajam darbam, ko var
šādās raksturot kompetencēs un prasmēs:
- patstāvīgi veikt zinātniski pētniecisko un pedagoģisko darbu telekomunikāciju jomā;
- strādāt patstāvīgi un komandā zinātnisku problēmu risināšanā.
- pielietot apgūtās zināšanas zinātnisko problēmu risināšanā;
- izstrādāt, prezentēt un īstenot zinātniskus projektus un publikācijas telekomunikāciju nozarē;
- pastāvīgi analizēt jaunākās attīstības tendences telekomunikāciju tehnoloģiju un pilnveidot savas
zināšanas;
- pēc sekmīgas disertācijas aizstāvēšana iegūts inženierzinātņu doktora grāds.

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība,
vērtēšana

Promocijas darbu promocijas padomē var aizstāvēt pēc sekmīgi pabeigtām studijām telekomunikāciju
programmā kurās doktorants studē programmā noteiktos teorētiskos kursus, iegūst praktiskas iemaņas
zinātniskajā, pētnieciskajā un pedagoģiskajā darbā vai arī viņa akadēmiskā darbība ir pielīdzināta
programmas prasībām un ir patstāvīgi izstrādāts promocijas darbs.

Nākamās nodarbinātības apraksts Studiju programmas beidzēji  ir augsti kvalificēti speciālisti telekomunikāciju jomām, kuri strādā augstākās
izglītības iestādēs un zinātniski-pētnieciskajos  institūtos,  valsts iestādēs un starptautiskajās organizācijās
(piemēram Starptautiskajā telekomunikāciju apvienībā (International Telecommunication Union (ITU)) kā
augstas kvalifikācijas eksperti, kā arī ar informācijas tehnoloģijām un telekomunikācijām saistītos
uzņēmumos Latvijā un ārzemēs.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi inženierzinātņu maģistrs telekomunikācijās vai tam pielīdzinātā izglītība

Studiju turpināšanas iespējas Studijas turpina pēcdoktorantūras studijās Latvijā un ārzemēs.



Programmas EDC0 studiju kursi

Nr. Kods Nosaukums Kredītpunkti

A Obligātie studiju kursi 15.0

1 RDE602 Signālu pārraides teorija 15.0

B Ierobežotās izvēles studiju kursi 21.0

B1 Profesionālās specializācijas studiju kursi 21.0

Datortehnika un tīkli

1 RAE601 Datoru tehnoloģijas telekomunikācijās 10.0

2 RAE603 Telekomunikāciju un datoru tīkli 5.0

3 RAE602 Mobīlās sakaru sistēmas 5.0

4 RDE700 Zinātniskais seminārs 6.0

Elektrosakari

1 RDE603 Optiskās virzošās sistēmas 5.0

2 RDE601 Virzošo sistēmu elektrodinamika 10.0

3 RDE700 Zinātniskais seminārs 6.0

C Brīvās izvēles studiju kursi 6.0

E Gala / valsts pārbaudījums 150.0

1 RAE009 Zinātniskais darbs 102.0

2 RDE009 Zinātniskais darbs 150.0
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