Profesionālā maģistra studiju programmas “Automobiļu transports“
studiju piedāvājums par valsts budžeta līdzekļiem
automobiļu pēcpārdošanas, tirdzniecības un autoservisu darbiniekiem
ar bakalaura grādu inženierzinātnēs vai uzņēmējdarbībā
2017. gadā tika pilnveidota RTU profesionālā maģistra studiju programma “Automobiļu transports” ar mērķi
piedāvāt tālākizglītību autotransportā strādājošiem ar bakalaura grādu inženierzinātnēs vai uzņēmējdarbībā. Maģistra
studiju programmā tika ievērojami palielināts izvēles priekšmetu skaits, lai varētu izveidot individuālus studiju plānus,
kas atbilst studenta iepriekšējai izglītībai un studiju mērķiem. Sākotnējā doma bija to piedāvāt pēc pāris gadiem kā
maksas programmu, bet, tā kā šogad izveidojušās brīvas vairākas valsts budžeta finansētas maģistra studiju vietas,
nolēmām piedāvāt arī šobrīd. Iespējams, līdzīgs piedāvājums būs arī ziemā, var interesēties arī ilgtermiņā. Studiju
programma skatāma RTU uzturētā mājaslapā https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub un neformālā studiju programmas
mājaslapā http://auto.rtu.lv/lv/ieraksts/profesionala-magistra-programma.
Studiju ilgums studentiem ar profesionālā bakalaura grādu transportā ir 1.5 gadi, ar bakalaura grādu
inženierzinātnēs vai uzņēmējdarbībā – 2 gadi. Studentiem, kas iepriekš nav studējuši inženierzinātnes, no izvēles kursiem
ir iespēja izvēlēties studiju kursus ar atbilstošām tehniskām priekšzināšanām. Kā izvēles kursi papildus tiem studiju
kursiem, ko apgūst visi studenti, var būt piemēroti šādi studiju kursi, kuru saturu apgūst arī Automobiļu transporta
specialitātes profesionālā bakalaura studijās:








Mūsdienu automobiļu tehnoloģijas – pamatzināšanas par automobiļu uzbūves tehnoloģiskajiem risinājumiem;
Automobiļu elektriskās un elektroniskās sistēmas – sistēmu pamati, balstīti uz fizikas pamatzināšanām;
Transportlīdzekļu ekspluatācijas materiāli – informatīvs kurss par degvielām, eļļām u.c. materiāliem;
Ievads iekšdedzes motoros – automobiļu motoru pamatkurss;
Autotransporta pārvadājumi – profesionāla informācija autopārvadātājiem un pakalpojumu izmantotājiem;
Autotransporta līdzekļu remonts – automobiļu remonta pamatkurss;
Automobiļu dinamika un veiktspēja – zināšanas par automobiļa dinamiku un degvielas patēriņu, u.c.

Studentiem ir kolektīva iespēja izvēlēties profesionālus studiju kursus (autopārvadājumi, sagatavojoties CPC
sertifikāta iegūšanai, automobiļu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas, ievads motoru sporta inženierijā, automobiļu
pēcpārdošanas tehnoloģijas), stiprināt svešvalodu zināšanas un apgūt fundamentālus un teorētiskus kursus (automobiļa
vilces sistēmu integrācija, iekšdedzes virzuļmotoru tehnoloģijas, degšana un izmešu veidošanās iekšdedzes motoros),
pastrādāt ar tehnoloģiju jauninājumiem elektroautomobiļu vai inovatīvo automobiļu tehnoloģijās. Studiju process
noslēdzas ar maģistra darbu, kas ir visā studiju laikā individuāli veikts autotransporta problēmas pētījums.
Studijas Autotransporta maģistrantūrā parasti notiek piektdienās un, saskaņojot ar studentiem, atsevišķos
vakaros vai sestdienās. Studijas notiek 16 nedēļu semestros ar sekojošu sesiju. Katrā semestra nedēļā ir paredzētas 10
līdz 12 auditorijas kontaktstundas. Nodarbības notiek Viskaļu ielā 36A (ar brīvu autostāvvietu) un jaunajā laboratoriju
korpusā RTU Laboratoriju mājā Ķīpsalā, Paula Valdena ielā 1.
Dokumentu iesniegšana valsts budžeta apmaksātajām studijām Kaļķu ielā 1-121 kabinetā, Rīgā no 9.00-18.00
(9-12 un 13-16 ir iespēja reģistrācijas maksu veikt kasē). Precīzāka informācija par uzņemšanu un nepieciešamajiem
dokumentiem: http://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana/pieteiksanas-magistra-limena-studijam. Informācija par
studiju programmu arī sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/RTUauto/.
Aicinām pieteikties profesionālā maģistra studiju programmai “Automobiļu transports”. Labprāt atbildēšu
klātienē, elektroniski vai telefoniski uz jautājumiem par studiju programmu.
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