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Studiju programma orientēta uz praktiskās pielietojamības jautājumiem transporta datorsistēmās
un telekomunikācijās. Studējošajiem tiek pasniegtas teorētiskās pamatzināšanas gan elektronikā,
gan telekomunikācijās, kas nepieciešamas praktisko uzdevumu apskatīšanai turpmākajā
apmācībā. Studentiem ir iespēja izvēlēties vienu no četriem virzieniem:
• Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas;
• Transporta telekomunikācijas;
• Transporta datorsistēmas un tīkli;
• Transporta radioelektroniskās sistēmas.
Programmas ietvaros studējošie nodarbojas ar projektēšanu, izpildot un noformējot studiju
projektus saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām. Bez tam, studējošajiem tiek organizēta
prakse Latvijas transporta un telekomunikāciju uzņēmumos.
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Studiju programmas absolventam ir jāspēj parādīt elektrozinātnes nozarei nepieciešamās
zināšanas un profesionālās iemaņas, to kritisku izpratni. Galvenie šo zināšanu aspekti ir elektriskās
ķēdes un signāli, elektroniskās komponentes, ciparu ierīces un mikroprocesori, datortīkli, reāllaika
transporta radioelektroniskās sistēmas un datu bāzes. Studiju programmas absolventam ir jāspēj
patstāvīgi risināt transporta sistēmu telekomunikāciju, informācijas pārraides, datortīklu un
radioelektronisko sistēmu analīzes, modelēšanas un sintēzes uzdevumi. Jāizprot transporta
elektronikas, sakaru, navigācijas un radioelektronikas attīstības virzieni un jaunākie sasniegumi.
Profesionālais bakalaura grāds transporta elektronikā un telemātikā un elektronikas inženiera
kvalifikācija
Studiju programmas absolventi var turpināt studijas akadēmiskā maģistra studiju programmā “
Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas” un profesionālā maģistra studiju
programmā "Transporta elektronika un telemātika"
Transporta elektronikas un telemātikas inženieri nepieciešami lielajām transporta organizācijām
Latvijas Dzelzceļam, Rīgas Satiksmei un Latvijas Gaisa satiksmei kā arī daudzajām Latvijas auto
pārvadātāju firmām un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Darbs saistīts ar transporta
elektronikas un telemātikas sistēmu ekspluatāciju, testēšanu, parametru mērīšanu un atteiču
noteikšanu, kā arī sistēmu projektēšanu un modernizāciju
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5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
• Pārzināt ķēžu teorijas un elektromagnētisma pamatlikumus, mūsdienu signālu
apstrādes metodes, elektronikas elementu uzbūvi un darbības principus, pastāvīgi
sekot jaunumiem nozares attīstībā un jaunu tehnoloģiju izmantošanā
• Pārzināt starptautisko tehnisko standartu radīšanas un uzturēšanas principus un
svarīgākās standartizācijas organizācijas, sameklēt un atlasīt nepieciešamos standartu
un normu dokumentus, prast tos pielietot profesionālo uzdevumu veikšanā, veikt
sadarbību ar testēšanas, kalibrēšanas, pārbaudes laboratorijām un centriem iekārtu
pārbaužu vai sertifikāciju veikšanā.
• Sastādīt projektu specifikācijas un izstrādāt tehnisko dokumentāciju, lietot shēmu,
sistēmu un signālu izstrādes un tehniskās dokumentācijas sastādīšanas
programmatūru, testēšanas un mērīšanas aparatūru.
• Pārzināt svarīgākās ražošanas tehnoloģijas pamatus, testēšanas principus un
metodes, materiālu vadības principus un metodes, kvalitātes vadības principus un
metodes.
• Piedalīties tālākizglītojošos kursos un semināros, zinātniskās un praktiskās
konferencēs, pastāvīgi veidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām.
• Plānot, organizēt un kontrolēt darba izpildi un atbilstību kvalitātes prasībām.
• Spēja izstrādāt priekšlikumus darba efektivitātes paaugstināšanai un resursu
lietderīgākai izmantošanai
• Veikt stratēģisko plānošanu, izstrādāt un ieviest jaunas darba metodes un procesus
• Veikt pētniecības darbu attiecīgajā nozarē.
• Izprast uzņēmējdarbības, ekonomikas un likumdošanas pamatus.
Elektronikas tehnologs

Enerģētikas nozares apraksts
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