
1

Apskats

Agris Ņikitenko

RTU, DITF dekāns

Zinātniskās pētniecības 
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Tendences līdz 2018. / 2019.m.g.
Uzņemot studentu skaits pa gadiem

Rīgas Tehniskā universitāte
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Īss kopsavilkums

Rīgas Tehniskā universitāte

 RTU DITF realizē arvien salīdzinoši augsti pieprasītas studiju 

programmas, kurās ir iestāšanās atlases konkurss;

 Salīdzinoši augsts pieprasījums arī pēc maksas studiju vietām, kā 

Latvijas tā ārzemju studentu vidū. 

 Diemžēl jau studiju sākumā ir novērojams augsts atskaitīto studentu 

skaits, kas galvenokārt pārtrauc studijas sekmju dēļ.

 Vēlākos kursos galvenais iemesls ir agra profesionālās karjeras 

uzsākšana, kas traucē studijām un tās bieži tiek pārtrauktas. 

 Pēdējos gados ir jūtama intereses mazināšanās par studijām 

maģistratūrā un doktorantūrā. 
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Veiktie pasākumi

Rīgas Tehniskā universitāte

 Vienkāršots lietvedības process, kas ļauj studentiem vairāk laika 

veltīt studijām.

 Atvieglots gala pārbaudījumu kārtošanas grafiks un procedūra.

 Noslēguma darbu izstrādes un aizstāvēšanas process padarīts 

vienkāršāks un elastīgās arī laika grafika ziņā. 

 Ieviesti individuālie studiju grafiki, kā līdzeklis studentu 

«pieturēšanai» un motivēšanai studijas pabeigt pilnā apjomā. 

 Citi pasākumi – mentori, semināri, u.c.;

 Diemžēl šī brīža situācija liecina, ka ar minētajiem pasākumiem nav 

pietiekami, lai būtiski samazinātu studijas nepabeigušo studentu 

skaitu. 
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Papildu pasākumi
Iesaiste šobrīd IKSA VNPC realizētos projektos

Rīgas Tehniskā universitāte

 Perspektīvu studentu iesaistīšana zinātniski pētnieciskos projektos:

– LZP grantu projekts (vad. A.Zujevs):
 4 maģistratūras studenti

– ERAF līdzfinansēts komercializācijas projekts (vad. A.Ņikitenko) :
 8 maģistratūras un 2 doktorantūras studenti;

– Līgumdarbi (vad. A.Ņikitenko):
 1 maģistratūras un 2 doktorantūras studenti;

– H2020 EraNet+ (vad. E.Lavendelis):
 3 bakalaurantūras ,1 maģistratūras un 2 doktorantūras studenti;

– Pēcdoktorantūras pētījumi (A.Zujevs un I.Andersone):
 2 maģistratūras studenti;

– ERASMUS+ IOT-OPEN.EU
 2 doktoranti un vairāki maģistratūras studenti

 Iesaiste RTU prakses darbos IKSA laboratorijā:

– 2017./2018.m.g. – 1 skolnieks (RTU IZV), 1 students;

– 2018./2019.m.g. – plānots 1 līdz 2 skolnieki (RTU IZV)
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Papildu pasākumi
Studentiem uzticētie pienākumi

Rīgas Tehniskā universitāte

 LZP grantu projekts (vad. A.Zujevs):
– C/C++ programmatūras izstrāde, FPGA programmēšana dažāda veida aparatūras 

līdzekļiem,

– Zinātnisko publikāciju rakstīšana;

 ERAF līdzfinansēts komercializācijas projekts (vad. A.Ņikitenko) :
– Pilns izstrādes cikls – iekārtu projektēšana, izstrāde, programmēšana un dokumentēšana.  

– Dalība ar komercializāciju saistītos semināros, sarunās ar ārvalstu partneriem, u.c.

– Zinātnisko publikāciju rakstīšana;

 Līgumdarbi (vad. A.Ņikitenko):
– Pilns izstrādes cikls - iekārtu projektēšana, izstrāde, programmēšana un dokumentēšana 

 H2020 EraNet+ (vad. E.Lavendelis):
– Pilns izstrādes cikls - iekārtu projektēšana, izstrāde, programmēšana un dokumentēšana,

– Zinātnisko publikāciju rakstīšana;

 ERASMUS+ IOT-OPEN.EU
– Mācību satura radīšana un tehniskā aprīkojuma izstrāde

 Pēcdoktorantūras pētījumi (A.Zujevs un I.Andersone):
– Datu apstrāde un atbilstošas programmatūras izstrāde,

 Iesaiste RTU prakses darbos IKSA laboratorijā:
– Laboratorijas darbinieki apmāca praktikantu dažādu uzdevumu veikšanai – galvenokārt 

koncentrējas uz elektronisku iekārtu izstrādi un programmēšanu. 
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Papildu pasākumi
Galvenie sasniegumi

Rīgas Tehniskā universitāte

 Praktiski visi iesaistītie studenti spēj 
vairāk laika veltīt studijām, jo tiek 
ievērts princips – mācībām ir 
augstākā prioritāte;

 IKSA laboratorijas darbinieki 5 gadus 
pēc kārtas tika nominēti Latvijas IKT 
labāko noslēguma darbu konkursam 
un 3 gadus pēc kārtas ieguva 
godalgotas vietas;

 Kalpo par pozitīvu piemēru citiem 
grupas biedriem, kas ļauj «pievilkt» 
pārējo līmeni un motivāciju, jo 
veidojas nelieli interešu «klubiņi»;

 Ar ERASMUS+ starpniecību tieši 
piedalās mācību satura un procesa 
uzlabošanā (attālinātas 
laboratorijas, digitāls saturs). 

 Studenti iesistās arī uzņēmumu 
radīšanā, piemēram, E.Urtāna 
vadībā.
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Secinājumi un pieredze

Rīgas Tehniskā universitāte

 Studentu iesaiste pētnieciskos darbos palielina viņu motivāciju un ļauj
vairāk laika veltīt studijām – novērš agrīno nodarbinātību;

 Veidojas iekšēja studentu komūna, kas izplata pozitīvu informāciju
citu studentu vidū, motivējot arī tos, kā arī veidojot ciešāku sadarbību ar
pasniedzējiem – pētniekiem;

 Ciešā informācijas apmaiņa ļauj iegūt vērtīgas atziņas par studiju
procesu un pilnveidot to savlaicīgi.

 Veidojas radošāks kolektīvs ar lielāku darba kapacitāti, kas ļauj labāk
realizēt pētnieciskos projektus un līgumdarbus.

 Studenti labprāt piedalās satura radīšanā saviem jaunākajiem
kolēģiem, šādi mazinot komunikācijas «attālumu» starp
pasniedzējiem un studentiem.

 Neizbēgami, daudz laika jāvelta «nākošā» studentu viļņa apmācībai;

 Darba process izplūst, jo ne vienmēr studenti ir fokusēti uz projekta
mērķi. Dažkārt ir grūti respektēt projektu termiņus mācību dēļ.
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