
Bakalaura studiju programma 

Datorikas konceptuālie pamati. Programmas absolventi prot: 

EB11: aprakstīt un izskaidrot svarīgākos faktus, teorijas un matemātiskās metodes saistītas ar 

skaitļošanu, skaitļošanas iekārtām, datoru komunikāciju un informātikas pielietojumiem 

atbilstoši programmas studijām; 

EB12: aprakstīt galvenajos vilcienos svarīgākās modernās aparatūras un programmatūras 

īpašības un tās praktiskos pielietojumus; 

EB13: aprakstīt galvenajos vilcienos vēsturisko un pašreizējo informātikas attīstību un izprast 

iespējamās nākotnes tendences un attīstību; 

EB14: pielietot un integrēt zināšanas un citu informātikas disciplīnu sapratni savas 

specializācijas jomas studiju atbalstam; 

EB15: demonstrēt sapratni par padziļinātu domēna zināšanu nepieciešamību, veidojot 

informātikas pielietojumus citos priekšmeta apgabalos. 

Analīze. Programmas absolventi prot: 

EB21: pielietot virkni ar tehnikām, lai identificētu reālās pasaules problēmas, analizētu to 

sarežģītību un novērtētu to risināšanas iespējamību ar informātikas tehnikām; 

EB22: aprakstīt problēmu un tās risinājumu dažādos abstrakcijas līmeņos; 

EB23: atlasīt un lietot atbilstošas analītiskās, modelēšanas un simulēšanas metodes; 

EB24: izvēlēties atbilstošus risināšanas paraugus, algoritmus un datu struktūras; 

EB25: analizēt apjomu, kurā informācijas sistēma atbilst definētajiem kritērijiem pašreizējai 

lietošanai un nākotnes attīstībai. 

Projektēšana un realizācija. Programmas absolventi prot: 

EB31: specificēt un projektēt skaitļošanas/tīkla aparatūru/programmatūru, kas atbilst dotajām 

prasībām; 

EB32: aprakstīt fāzes, kas ir ietvertas dažādos dzīves cikla modeļos, kuri tiek lietoti jaunu 

sistēmu specificēšanai, izstrādei, testēšanai un nodošanai ekspluatācijā un esošu sistēmu 

uzturēšanai; 

EB33: atlasīt un lietot projektos atbilstošus procesu modeļus, programmēšanas vides un datu 

pārvaldības tehnikas, iekļaujot tradicionālos lietojumus kā arī no jauna parādījušās lietojumu 

jomas; 

EB34: aprakstīt un izskaidrot sistēmu un interfeisu projektēšanu cilvēka-datora un datora-

datora mijiedarbībai; 

EB35: pielietot atbilstošas praktiskās un programmēšanas prasmes dažādu datorprogrammu 

un/vai citu informātikas artefaktu izveidei. 



Ekonomiskais, juridiskais, sociālais, ētiskais un vides aizsardzības konteksts. 

Programmas absolventi prot: 

EB41: demonstrēt apzināšanos par nepieciešamību augsta līmeņa profesionālai un ētiskai 

uzvedībai informātikā un zināšanas profesionālās uzvedības normās; 

EB42: izskaidrot kā komerciālais, industriālais, ekonomiskais un sociālais konteksts ietekmē 

informātikas praksi; 

EB43: identificēt būtiskas juridiskās prasības informātikas aktivitāšu pārvaldībā, iekļaujot 

datu aizsardzību, intelektuālā īpašuma tiesības, līgumus, produktu drošību un atbildības 

jautājumus, personāla jautājumus, kā arī veselību un drošību; 

EB44: izskaidrot informācijas privātuma un drošības jautājumu nozīmīgumu saistībā ar 

informācijā balstītu sistēmu projektēšanu, izstrādi, uzturēšanu, uzraudzību un izmantošanu. 

Datorikas praktiskais aspekts. Programmas absolventi prot: 

EB51: demonstrēt sapratni par atbilstošu prakses kodeksu un industrijas standartiem; 

EB52: aprakstīt un izskaidrot atbilstošas vadības tehnikas informatīvo sistēmu projektēšanai, 

izstrādei, testēšanai, ieviešanai un uzturēšanai, iekļaujot projektu pārvaldību, konfigurāciju 

pārvaldību, izmaiņu pārvaldību, u.c., un iekļaujot atbilstošas automatizēšanas tehnikas; 

EB53: identificēt riskus, ieskaitot drošības, veselības, vides aizsardzības un komerciālos 

riskus, un izskaidrot riska novērtēšanas, riska samazināšanas un riska pārvaldības tehnikas; 

EB54: uzņemties literatūras meklēšanu un izvērtēšanu, izmantojot datubāzes un citus 

informācijas avotus. 

EB55: izplānot un veikt atbilstošus praktiskos pētījumus (piemēram, sistēmu darbspēja), 

izskaidrot datus un izdarīt slēdzienus. 

Citas profesionālās prasmes un kompetences. Programmas absolventi prot: 

EB61: patstāvīgi organizēt savu darbu, parādot iniciatīvu un personīgo atbildību; 

EB62: efektīvi komunicēt ar dažāda tipa auditoriju gan mutiski, gan izmantojot dažādus 

komunikāciju mēdijus; 

EB63: plānot pašizglītību un uzlabot savu veiktspēju kā pamatu mūžizglītībai un 

nepārtrauktai profesionālajai pilnveidei; 

EB64: identificēt dažādus veidus komandas organizēšanai un dažādas lomas komandā; 

EB65: efektīvi piedalīties grupu darbā informātikas jomā. 

 


