Studentu zinātniskās konferences programma:
Ekonomika un uzņēmējdarbības vadība: B1
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 17:00 kafijas pauze
17:00 – 17:15

Sintija Ozolniece “Manifestation of Ethical Principles in
Multicultural Organizations”
Antonina Tsoy “Project based scientific and socioeconomic impact assessment of large-scale research
facilities (LSRF)”
Ineta Graudiņa “Latvijas lielo pilsētu siltumapgādes
uzņēmumu attīstības stratēģiju analīze”
Rustambek Abdulazizov “Use of experience of Baltic
countries in development of innovative companies in
Uzbekistan”
Nilufar Jumaeva “Most attractive industries for foreign
direct investment in Uzbekistan”
Krista Kuzņecova “Aizputes novada attīstības iespējas”
Kristiāna Balode “Kvalitātes vadības sistēmu loma
uzņēmumos "x" ”

Informācijas tehnoloģijas un elektronika: D104
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 17:00 kafijas pauze
17:00 – 17:15
17:15 – 17:30

Romāns Peženkovs “Datorprogrammu veidošana un
pielāgošana vides efektīvas optiskās īpašības aprēķiniem.”
Nils Bērziņš “Applūdušo teritoriju noteikšana, izmantojot
SAR satelītattēlus”
Edgars Visockis “3D ēku rekonstrukcija un ēnu kartēšana,
izmantojot LIDAR datus.”
Dāvis Fišers “Meteoroloģiskās zondes IRBE-4
elektrobarošanas apakšsistēmas izstrāde.”
Atvars Nikolajevs “LOFAR garo bāzes līniju kalibratoru
pārskata procesa pētīšana un automatizācija”
Alvils Stūre “3D skanējumu režģu apstrāde.”
Kaspars Prūsis “Signālapstrādes metožu izmantošana
interferometrisko datu apstrādē”
Kārlis Luksis “CCSDS 131.2-B- 1 satelītkomunikāciju
standarta raidītāja signālapstrādes moduļa izstrāde un
realizācija FPGA”

Valodas, tulkošana un starpkultūru komunikācija: bibliotēkas apakšstāvā
15:00 – 15:15

15:15 – 15:30

Anna Paula Gruzdiņa “Tulkotāja komentāri un to
īpatnības Boženas Ņemcovas romāna „Vecmāmiņa”
tulkojumos divu dažādu kultūru mērķauditorijām (CS-LV,
CS-EN)”
Ance Putniņa “Reklāmu tekstu tulkošanas problemātika:
uzņēmuma Ritter Sport reklāmu piemērs”

15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 17:00 <kafijas
pauze>
17:00 – 17:15
17:15 – 17:30
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15

Žanete Terentjeva “Skaņu darbības vārdi Reja Bredberija
romānā "Pieneņu vīns" angļu, latviešu un krievu valodā”
Agnese Žuravska “Metaphor Translation from English
into Latvian in Voice-Overs”
Elīza Cimdiņa “Un kā tu saki [feisbuks]?”
Kintija Medne “Latviešu tautisko galvassegu nosaukumu
tulkošana angļu valodā”
Elīna Stūre “Mūsdienu latviešu radioelektronikas
terminoloģijas stāvoklis un attīstība tulkotāja skatījumā
(EN - LV) ”
Sofija Hamurda “Nekonsekvence leksisko vienību
lietojumā tūrisma jomā latviešu, angļu un krievu valodās”
Vaelita Rubene “Translation Analysis of Stylistic Devices
in Series of Stories “The Shammies” by Inese Zandere
(LV-EN)”
Veronika Ivanova “Angļu-latviešu tulkotāja viltusdraugi
ziņās un ziņu tulkojumos: problēmas un risinājumi”
Ieva Tīrmane “Sovetismi 1960.gadu valodas vides
atspoguļojumā: M.Zālītes romāns "Pieci pirksti"sovetismu atveide angļu valodā M.Gailītis tulkojumā "Five
Fingers" ”

