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Studiju rezultātu izmantošanas 

ieviešanas posmi RTU

1. Studiju priekšmetu (kursu) reģistrs (2010. – 2011.)

– Pilnvērtīgs katra studiju kursa apraksts, tajā skaitā

• anotācija, mērķis un uzdevumi

• kursa apguves rezultātā sasniedzamie studiju rezultāti

• ieteicamā literatūra

• patstāvīgais darbs

• u.c. 

2. Studiju programmu reģistrs (2012. – 2013.)

– Pilnvērtīga informācija par katru programmu, tajā skaitā

• anotācija, mērķis un uzdevumi

• programmas apguves rezultātā sasniedzamie studiju rezultāti

• nodarbinātības apraksts 

• u.c.
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Reģistru izmantošana

• Reģistri integrēti RTU informācijas sistēmās. To saturu automātiski 

izmanto:

– e-studiju vidē portālā ORTUS

– RTU mājas lapā

– studiju plānošanai

– studiju noslēguma dokumentu un akadēmisko izziņu sagatavošanai

• Reģistros ir iebūvēta sagatavošanas un apstiprināšanas kārtība, 

kas ietver dažāda līmeņa apstiprinājumus

– Studiju virziena komisija, kurā piedalās darba devēju pārstāvji

– atbildīgā RTU struktūrvienība

– Studiju departaments

– studiju prorektors
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ECTS vadlīnijas
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Programmas apraksts
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Kursa apraksts
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LKI/EKI līmeņi

Studiju programmu anotācijām, mērķu, uzdevumu un 

sasniedzamo studiju rezultātu aprakstiem jābūt 

saskaņotiem ar atbilstošajos EKI līmeņos dotajiem 

zināšanu, prasmju un kompetences aprakstiem

MK noteikumi Nr. 990 02.12.2008. «Noteikumi par Latvijas

izglītības klasifikāciju»
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Zināšanas un izpratne

5. EKI līmenis – 1. līmeņa profesionālā augstākā (koledžas)

Spēj parādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai 
profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju, 
likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni.

6. EKI līmenis – bakalaura

Spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei vai profesijai
raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo 
zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst 
attiecīgās zinātnes nozares vai profesijas augstāko
sasniegumu līmenim. Spēj parādīt attiecīgās zinātnes
nozares vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un 
likumsakarību izpratni.
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Zināšanas un izpratne

6. EKI līmenis – bakalaura

Spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei vai profesijai 

raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu

kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes 

nozares vai profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Spēj

parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas 

svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

7. EKI līmenis – maģistra

Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un 

izpratni, no kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai 

profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras 

nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā 

skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē.
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Prasmes (spēja pielietot zināšanas,

komunikācija, vispārējās prasmes)

6. EKI līmenis – bakalaura

Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, 

• veikt profesionālu, māksliniecisku, inovatīvu vai pētniecisku darbību,

• formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un 

risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, 

• tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, 

gan ar nespeciālistiem. 

• Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto 

tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, 

• parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, 

• uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā

vai vadot citu cilvēku darbu, 

• pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai 

neskaidros apstākļos. 11



Prasmes (spēja pielietot zināšanas,

komunikācija, vispārējās prasmes)
7. EKI līmenis – maģistra

• Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas 

prasmes, lai veiktu pētniecisku vai māksliniecisku darbību, vai 

augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. 

• Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai 

sistēmiskiem attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas 

aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. 

• Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, 

uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to 

analīzi,

• veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnes nozarē vai 

profesijā, 

• veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 

neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, 

lietojot jaunas pieejas 12



Kompetence

„Kompetence” ir pierādīta spēja izmantot zināšanas, 

prasmes un personiskās, sociālās un/vai metodiskās 

spējas darba un mācību situācijās un profesionālajā un 

personīgajā attīstībā. 

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā kompetenci apraksta 

saistībā ar atbildību un autonomiju.

Var veikt līdzīgu iepriekšējai analīzi par dažādos EKI 

līmeņos sasniedzamo kompetenci.
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Piemērs: studiju programmas 

studiju rezultāti 
Bakalaura studiju programmas “Arhitektūra” absolventi: 
• spēj izstrādāt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošu 

dzīvojamo un monofunkcionālu publisko ēku būvprojektu metus; 

• izprot arhitektūras un mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēstures 

attīstības teorētiskās likumsakarības, kā arī kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas 

un aizsardzības pamatnostādnes; 

• pārzina tēlotājmākslas prasmes, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti; 

• pārzina pilsētbūvniecības un teritoriālplānošanas pamatus;  

• pārzina cilvēku un ēku savstarpējās saistības, kā arī izprot vides konteksta un 

adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu; 

• pārzina arhitekta profesijas nozīmi sabiedrības dzīvestelpas veidošanā, kā arī 

arhitekta darbības sociālos faktorus; 

• pārzina būvkonstrukciju projektēšanas vispārīgos principus;  

• pārzina būvfizikas pamatus un tehnoloģijas, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo 

klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes; 

• prot projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot 

būvniecības normatīvos aktos definētos ierobežojumus.
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Piemērs: studiju programmas 

studiju rezultāti 
Bakalaura studiju programmas “Ķīmijas tehnoloģija” absolventi: 

• demonstrē ķīmijas tehnoloģijas nozarei raksturīgās pamatzināšanas ķīmijā 

(vispārīgajā, neorganiskajā, organiskajā, analītiskajā un fizikālajā), ķīmijas 

tehnoloģijā, matemātikā un fizikā, kas ļauj izprast, aprakstīt un analizēt ķīmijas 

tehnoloģijas procesus;

• izprot ķīmijas tehnoloģijas pamatprincipus (materiālu un enerģijas bilanci, līdzsvaru, 

siltuma un masas pārnesi, ķīmisko reakciju ātrumu);

• izprot procesu kontroles pamatnostādnes un procesu/produktu mērījumu 

pamatprincipus;

• spēj parādīt pamatzināšanas darba drošības, veselības un vides aizsardzības 

pamatjautājumos;

• izprot ilgtspējas koncepciju un ķīmisko produktu izstrādes pamatprincipus;

• spēj plānot, veikt, izskaidrot un aprakstīt vienkāršus eksperimentus;

• prot apieties ar bīstamām ķīmiskām vielām un realizēt bīstamus procesus, ievērojot 

drošības prasības;
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Piemērs: studiju programmas 

studiju rezultāti 
...turpinājums: 

• orientējas ķīmiskās informācijas literatūras avotos un datu bāzēs, spēj patstāvīgi 

izgūt, atlasīt, analizēt un izmantot informāciju;

• spēj pielietot savas zināšanas dažādu ķīmijas tehnoloģijas problēmu risināšanai 

(analītiskai, skaitliskai, grafiskai), izmantojot apgūtos ķīmijas tehnoloģijas 

pamatprincipus;

• spēj analizēt kompleksas problēmas izvēlētajā specialitātē, kā arī aprēķināt un 

izvērtēt ķīmisko procesu un projektu izmaksas;

• izprot inženierrisinājumu ietekmi uz apkārtējo vidi un sabiedrību;

• spēj efektīvi komunicēt (t.sk. angļu valodā) un izmantot modernus prezentācijas 

līdzekļus; 

• spēj apspriest informāciju, idejas, problēmas un risinājumus ar zinošu auditoriju;

• spēj patstāvīgi tālākizglītoties un apzinās mūžizglītības nepieciešamību;

• spēj pielietot nozarei atbilstošas un būtiskas datorprogrammas;

• spēj strādāt multidisciplinārā komandā, adaptēties jaunās situācijās un pieņemt 

lēmumus.
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Piemērs: studiju programmas 

studiju rezultāti 
Maģistra studiju programmas “Biznesa informātika” absolventi: 
• prot identificēt biznesa mērķus, kurus ir iespējams atbalstīt ar IKT risinājumiem; 

• prot identificēt biznesa problēmas, kuru risināšanā iespējams izmantot IKT 

risinājumus; 

• prot, izmantojot piemērotas tehnoloģijas, modelēt un analizēt biznesa procesus, 

uzņēmumu un biznesa arhitektūru un informācijas plūsmas, kā arī projektēt

organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas; 

• ...; 

• spēj, izmantojot piemērotas tehnoloģijas, izstrādāt organizāciju/uzņēmumu darbības 

pilnveidošanas stratēģiju, plānot un vadīt analīzes un izmaiņu vadības projektus un 

definēt prasības jauniem produktiem un pakalpojumiem; 

• ...;

• prot motivēt un apmācīt organizāciju/uzņēmumu darbiniekus izmantot uzņēmuma 

mērķu sasniegšanai piemērotākās tehnoloģijas, kā arī vadīt starpdisciplināru un 

starptautisku komandu darbu; 

• spēj piedalīties starptautiski zinātniskajos projektos biznesa informātikas jomā, kā arī 

izveidot un vadīt zinātniskus projektus; 

• spēj savu pilnvaru robežās nodrošināt biznesa, sistēmu analīzes un informācijas 

sistēmu izstrādes ētikas normu ievērošanu. 17



Diploma pielikuma sagatavošanas 

automatizācija
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Paldies par jūsu uzmanību!

Jautājumi?
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