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Oskars Krievs. Dzimis 1980. gadā Rīgā. Mācījies un 1998. gadā absolvējis Ādažu
vidusskolu. 2003. gadā absolvējis RTU EEF. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas
katedras asistents, docents, asociētais profesors, profesors (no 2012. gada). 2008. gadā
aizstāvējis disertāciju un ieguvis inženierzinātņu doktora grādu.

2011. gadā, pēc toreizējā fakultātes dekāna profesora Jāņa Gerharda pilnvaru beigām,
piekritis kļūt par EEF dekānu. Kā pats atzīst – "laikam tobrīd biju jaunākais dekāns
valstī” (31 gadu vecs).

2017. gadā saņēmis AS "Latvenergo” un Latvijas Zinātņu akadēmijas Gada balvu par
zinātniskajiem pētījumiem virzienos enerģētika un elektrotehnika, statiskie
elektroenerģijas plūsmas regulatori un aktīvie filtri, energoelektronikas pārveidotāji
atjaunīgajiem energoresursiem un ūdeņraža kurināmā elementiem. Publikācijas: 10
zinātniskie raksti žurnālu citējamības datubāzē SCOPUS, 19 raksti starptautiskās
zinātniskās konferencēs, 5 patenti, 1 grāmata. Pedagoģiskā darbība: 13 bakalaura
darbi, 20 maģistra darbi, 4 promocijas darbi, izstrādāti un vadīti vairāki lekciju kursi
bakalaura un maģistra līmeņa studentiem. Zinātniskie projekti: 4 Latvijas un 2 (FP7,
Era-Net) starptautisko projektu vadītājs vai galvenais izpildītājs, 9 Latvijas (t. sk. ERAF)
projektu izpildītājs. Atzinības: Vernera fon Sīmensa izcilības balva par promocijas darbu
„Energoelektronikas pārveidotāju aktīvo filtru vadības sistēmu izpēte un izstrāde"
2008. Organizatoriskais darbs: RTU Enerģētikas, elektrotehnikas un elektrotehnoloģiju
studiju virziena direktors, RTU Starptautiskās zinātniskās konferences Enerģētikas un
elektronikas sekcijas rakstu krājuma redkolēģijas loceklis, nacionālais pārstāvis NATO
zinātnes un tehnoloģiju organizācijā, bijis IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) Latvijas sekcijas sekretārs. Veicis nozīmīgus pētījumus enerğētikā, tostarp
zinātnisko pētījumu virzienos "Enerğētika un elektrotehnika”, "Statiskie
elektroenerğijas plūsmas regulatori un aktīvie filtri”, Energoelektronikas pārveidotāji
atjaunīgajiem energoresursiem un ūdeņraža kurināmā elementiem”.
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1998. gada 12.a klases absolvents

3.att. RTU augstākā līmeņa vadītāji, RTU rektora Ribicka vadībā, apmeklēja Taiwan Tech, kur viņus
uzņēma prezidents Liao Čingjons, Starptautisko lietu dekāns Van Mendžihs un Elektrotehnikas
fakultātes dekāns Leu. Dženka-Šou. RTU delegācijā piedalījās arī prorektors Igors Tipāns,
Elektrotehnikas fakultātes dekāns Oskars Krievs un Starptautiskā biroja referente Anna Sedova. 2018.
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