
KURSA KODS MākZPZ93

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Poligrāfijas pētījumu tehnoloģiju prakse
*Kursa nosaukums angliski Poligraphy Practicum
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) B1 Datordizains, B3 Produktu dizains 
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

4 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Jānis Slaidiņš Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
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 Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kreativitātes pamati, kompozīcija, burtu mācība, 
dizaina metodika, grafiskās apstrādes sistēmas, 
reklāmas izgatavošanas materiāli.

Zinātņu nozare/apakšnozare  Māksla
*Kursa mērķi Iepazīties ar poligrāfijas ražošanas metodēm, ražošanas

procesu, maketu izgatavošanu.
Iepazīties ar vizuālās reklāmas izgatavošanas procesu, 
materiāliem.

*Kursa uzdevumi Iegūt praktisku izpratni par iespieddarbu sagatavošanas
procesu.
Iegūt praktiskas iemaņas informatīvo materiālu izveidē.
Sagatavot informatīvi – ilustratīvu informāciju par 
prakses norisi.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Prast rezultatīvi darboties reklāmas materiālu 
projektēšanā un veidošanā

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Prakses saturs ir iepazīstināšana ar 
poligrāfiju, maketēšanu un 
reklāmas materiālu projektēšanu, kā
arī ražošanu. Iegūt praktiskas 
iemaņas iespieddarbu ražošanā.

During this practicum students will become acquainted 
with poligraphy, design mock-up, project design, as 
well as actual printing practice.





*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)

Poligrāfijas prakse
1. Iespieddarbu sagatavošana

Augstspiede, ofsetdruka, fleksogrāfija
2. Paraugu sagatavošana
3. Ražošanas organizācija

36
( 8 stundu

darba
diena)  

Maketēšanas prakse
1. Fleksogrāfijas maketu sagatavošana

Avīžu, žurnālu maketēšana
Repro pirmapstrāde
Serigrāfijas maketu sagatavošana

2. Ražošanas organizācija
3. Paraugu izgatavošana

36

Reklāmas ražošanas prakse
1. Darbs ar lokšņu materiāliem,

Līmplēvi u.c. materiāliem
2. Reklāmas objektu projektēšana
3. Ražošanas procesa organizācija

40

*Studenta patstāvīgais darbs  *Apjoms stundās
Iepazīties ar tipogrāfiju, datorfirmu, izdevniecību 
darbu procesu.

10

Prast tehniski kvalitatīvi un vizuāli izteiksmīgi 
izgatavot projektu

30

Izstrādāt prakses dienasgrāmatu 8
*Prasības KRP iegūšanai Kvalitatīvi izpildīt prakses vietā (birojā, aģentūrā) 

noteikto.
Izstrādāt prakses dienasgrāmatu.
Iesniegt izgatavoto projektu un vērtējumu no prakses 
vietas.
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