
PAPILDU MĀCĪBU ROKASGRĀMATA LIETOTĀJIEM 

PRASMES VEIDOTĀJS: APSU 

PRASMES NOSAUKUMS: SISTĒMU ANALĪZE 

Saskaņā ar WEF ziņojumu sistēmas analīze ir pieprasīta prasme  21. gadsimtā. 
Sistēmas analīze ir datu vākšanas process un pēc to interpretēšanas un 
izpētīšanas, ņemot vērā iespējamo problēmu identificēšanu. Lai to panāktu, ir 
nepieciešams sadalīt sistēmu tās sastāvdaļās un saprast katru daļu atsevišķi. 
Vēl viens veids, kā izskaidrot sistēmas analīzi, ir konkrētas sistēmas 
novērtējums, lai noteiktu uzlabošanas jomas un nepieciešamības gadījumā 
veiktu nepieciešamos uzlabojumus.. 

KOMPETENCES: 

▪ Labāka izpratne par sarežģītām problēmām

▪ nelielu sarežģītu problēmu daļu izpēte

▪ Vājo vietu noteikšana

▪ uzlabošana un labošana

MĒRĶI: 

▪ Uzlabo ēku projektēšanas sistēmas.

▪ Izpratne par sarežģītām struktūrām

▪ Piešķir priekšrocības apakšsistēmu funkciju izpratnē un salīdzināšanā ar pilnu
sistēmu. 

REZULTĀTI: 

▪ ▪ Lielākas iespējas paaugstināt darbu 
▪ ▪ Izpratne par problēmu cēloņiem 
▪ ▪ Analīzes piemērošana ikdienas dzīves jautājumiem 
▪ ▪ Spēja novērtēt lietu sekas 
▪ ▪ Spēja risināt lielākas problēmas un problēmas nākotnē 



INFOORMĀCIJA PAR EKSPERTU: 

Vards: Raquel Amaral 

Īsa biogrāfija: Rakele Amarals ir ieguvusi informātikas un skaitļošanas 
inženieru grādu Porto Universitātes Inženieru fakultātē. Viņa ir profesore ar 
profesionālo kvalifikāciju dienestā, ko sertificējusi Universidade Aberta. 
Strādājusi ar Informācijas sistēmu analīzi CICA kā studente FEUP. Šobrīd viņa 
joprojām strādā Sistēmu analīzē kā ārštata darbinieks vairākos uzņēmumos. Kā 
skolotāja viņa pasniedza vairākās iestādēs gan augstākajā, gan vidējā izglītībā. 
Laikā no 2006. līdz 2007. gadam viņa pasniedza ISMAI, no 2013. līdz 2015. 
gadam pasniedza EPROFCOR, 2018. gadā trenējās spēļu programmēšanā un 
kopš 2004. gada strādā par skolotāju Escola Professional de Espinho un 
Externato Oliveira Martins. 
Amats: ICT skolotaja  ESPE un EOM. 

KĀ UZLABOT ŠO PRASMI: 

▪ Links uz apraidi: XXXX
▪ Videogrāfija:

- UML Tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=UI6lqHOVHic 

- UML Use Case Diagram Tutorial 

- https://www.youtube.com/watch?v=zid-MVo7M-E 

Publikācija tapusi ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ atbalstu. Par šīs lapas saturu pilnībā 
atbild Autors, un tas nekādā veidā nevar tikt uzskatīts par NA un Komisijas viedokli.

https://www.youtube.com/watch?v=UI6lqHOVHic
https://www.youtube.com/watch?v=zid-MVo7M-E
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