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Vispārīgā informācija  

Kods  DSP105  

Nosaukums  Ievads studiju nozarē  

Studiju kursa statuss programmā  Obligātais/Obligātais izvēles  

Studiju kursa līmenis  Pamatstudiju  

Tematiskā joma  Datorika  

Atbildīgais mācībspēks  Ingars Eriņš, Profesors, Dr.oec  

Apjoms daļās un kredītpunktos  1 daļa, 1.0 kredītpunkti, 1.5 EKPS kredītpunkti  

Studiju kursa īstenošanas valodas  LV, EN, RU  

Anotācija  Studijas universitātē pirmajā studiju gadā raksturo tas, ka bijušie skolnieki sastopas ar jaunu 

mācīšanas stilu, nepazīst viens otru un viņiem nav skaidra priekšstata par nākotnes specialitāti. 

Tas viss ietekmē viņu motivāciju turpināt studijas nākotnē. Dotā kursa nolūks ir veicināt studentu 

agrīnu adaptāciju universitātes prasībām un viņu motivāciju nopietni un sistemātiski studēt, 

izpildot izvirzītās prasības. Tas tiek sasniegts, iepazīstinot ar specifiskām universitātes studiju 

īpatnībām (fakultātes struktūru, studiju procesa prasībām un pedagoģiskajām un zinātniskajām 

aktivitātēm) pirmajās 3 lekcijās un atlikušajās lekcijās iepazīstoties ar izvēlētās specialitātes būtību 

un perspektīvām darba tirgū, izmantojot lietišķo spēli. Lietišķās spēles ietvaros studenti tiek 

sadalīti grupās un katra grupa sava vadītāja vadībā veic specifiskas sistēmas izstrādi, izejot cauri 

visiem posmiem sistēmas izstrādes procesā un identificējot katrā posmā veicamās darbības, 

strādājošos speciālistus un izstrādājamos dokumentus. Kursa beigās katra grupa demonstrē savas 

darbības rezultātus un iegūst atgriezenisko saiti no grupas vadītāja.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs  

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar fakultātes struktūru, sniegt vispārīgas zināšanas par 

studiju procesa realizāciju un prasībām, fakultātes pedagoģiskajām un zinātniskajām aktivitātēm, 

kā arī iepazīstināt ar izvēlētās specialitātes būtību un parādīt tās perspektīvas darba tirgū.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi  Kursa ietvaros studenti patstāvīgi izstrādā referātu, izvēloties tēmu, izmantojot speciālu 
elektronisko reģistrācijas sistēmu. Referātā ir jāatspoguļo arī pirmajās trīs nodarbībās apgūtais 
materiāls. Papildus tam studentiem tiek piedāvāti materiāli par sistēmu izstrādes procesu to 
patstāvīgai apgūšanai pirms nodarbībām. Referāta prasības un materiāli ir izvietoti e-studiju vidē.  

Referāta nodošana ir jāveic pēdējā nedēļā pirms sesijas.  

Literatūra  Elektroniskie materiāli e-studiju vidē  

 

Tēma  Stundu skaits  

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes misija un 

struktūra, pedagoģiskās un zinātniskās aktivitātes  

2  

Studiju saturs, studiju darbs un ārpus studiju aktivitātes  2  

Studiju procesa organizācija, studentu tiesības un pienākumi  2  

Sistēmu izstrādes projekta uzsākšana  2  

Prasību analīzes posms sistēmu izstrādes procesā  2  

Projektēšanas un izstrādāšanas posmi sistēmu izstrādes procesā  2  

Testēšanas un uzturēšanas posmi sistēmu izstrādes procesā  2  

Sistēmu izstrādes projekta noslēgšana  2  

Sasniedzamie studiju rezultāti  Rezultātu vērtēšanas metodes  

Studenti zinās fakultātes misiju, mērķus, pedagoģiskās un zinātniskās 

aktivitātes, studiju saturu un studiju procesa organizāciju, kā arī 

studentu tiesības un pienākumus .  

Referāts.  

 



 

Tematu izklāsts  

Studenti zinās sistēmu izstrādes procesa posmus un projekta 

sagatavošanas aktivitātes.  

Praktiskais darbs.  

Studenti zinās prasību analīzes posma būtību sistēmu izstrādes procesā 

un pratīs veidot vienkāršotus interviju protokolus un prasību 

specifikāciju.  

Praktiskais darbs.  

Studenti zinās projektēšanas un izstrādāšanas posmu būtību sistēmu 

izstrādes procesā un pratīs veidot vienkāršotu sistēmas projektējumu, 

izstrādājot sistēmas formas.  

Praktiskais darbs.  

Studenti zinās testēšanas un uzturēšanas posmu būtību sistēmu 

izstrādes procesā, tajos veicamās darbības un pratīs sagatavot 

vienkāršotu atskaiti par sistēmas testēšanas rezultātiem.  

Praktiskais darbs .  

  

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana kursa 

struktūra  

Daļa  KP    Stundas nedēļā      Pārbaudījumi    

    Lekcijas  Prakt d.  Laborat  Ieskaite  Eksām.  Darbs  
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