
KURSA KODS MākZPZ94
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Arhitektūras un dizaina pētnieciskā prakse
*Kursa nosaukums angliski The practice in researching of architecture and design

*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) B2 Interjera dizains
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

4

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Raimonds Gabaliņš Humanitāro zinātņu un 

mākslas fakultāte
Lektors.Mg. Art.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 160
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7-
doktora; P – profesionālais**)

P

*Pārbaudes forma/ -as I
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Mākslas vēsture

Zinātņu nozare/apakšnozare Interjera dizains
*Kursa mērķi Sagatavot studentus praktiskai pirmsprojektu izpētes pilna sastāva 

dokumentācijas izstrādei
*Kursa uzdevumi Apgūt interjera projektēšanas datu informācijas apstrādi.
*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Veicināt spējas :
Novērtēt darba raksturu un apjomu, apzināt darba specifiku un 
citas prasības.
Spēja noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumam.
 

Kursa valoda Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Veicināt  studentus uz pētniecību par arhitektūras 
vēsturisko attīstību, stilu un tehnoloģiju iespaidu 
uz vides veidošanu.

Motivate students to research the historical 
development of architecture, the impression of
style and technology for environmental design.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms stundās Veids (lekcijas,

semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas

darbi)

1.  Interjeru priekšprojektu  datu vākšana un apkopošana
2.  Projektu dokumentācijas veidošanas normas un  
     noteikumi,

 
160
 

Prakses darbs



3.  Darba projektu rasējumu datu analīze,
4.  Darbaspēka resursu plānošana un plānu 
     dokumentēšana, 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Praktiskais darbs būvniecības organizācijās,
prakses atskaites sastādīšana

*Prasības KRP iegūšanai  Prakses atskaites prezentācija un aizstāvēšana.

*Mācību pamatliteratūra  „Celtniecības tehnoloģija” J. Noviks, T. Šnepste  Izd. 
Zvaigzne 1991

Mācību papildliteratūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

http://www.abc.lv/?id=buvniecibas_abc
http://www.tame.lv/

Kursa autors:
Raimonds Gabaliņš 1.04.2011.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts: Humanitārās un mākslas fakultātes domes
protokola Nr. 14 , 13. 04.2011

HMZF prodekāne Inta Klāsone Fakultātes domes sēdes protokols Nr. / 
Datums

http://www.abc.lv/?id=buvniecibas_abc
http://www.tame.lv/

