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KURSA KODS MākZPZ77

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Laikmetīgā dizaina tendences un aktualitātes
*Kursa nosaukums angliski Contemporary design trends and current events
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

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

2KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Iveta Deģe Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte 

asistente, izglītības zinātņu 
maģistre (Mg.sc.educ.)

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

7

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

9

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)
Zinātņu nozare/apakšnozare Dizains
*Kursa mērķi Rast priekšstatu un izpratni par mūsdienu dizaina 

tendencēm un aktualitātēm.

*Kursa uzdevumi Raksturot galvenās mūsdienu dizaina tendences. 
Praktiskās nodarbībās iepazīties ar dizaina veidošanas 
paņēmieniem.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Orientēties mūsdienu dizainā.

Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Pamatprincipi  dizaina  veidošanā.  Ieskats
dizaineru  darbos  pasaulē  un  Latvijā.
Praktiskas  nodarbības  dizaina  priekšmetu
radīšanā  izmantojot  innovatīvus  materiālus
un tehnoloģijas.

The  basic  principles of  design making.
Insight into the designer works in world and
Latvia.  Practical  skills in  the  creation of
design  objects through innovative  means,
materials and technology.

*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)

Mūsdienu dizaina vēsture un attīstība 2 lekcija
Ieskats mākslas stilos 50.-60. gados 2 lekcija
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Ieskats mākslas stilos 70.-80. gados 2 lekcija
Ieskats mākslas stilos 90.gados līdz mūsdienām 2 lekcija
Mūsdienu dizains Latvijā 4 lekcija
Papīra marmorizēšana, papīra dizains 4 praktiskās nodarbības
Jaunrade un eksperiments 2 seminārs
Ieskats tekstildizainā, praktisku darbu veidošana 4 praktiskās nodarbības
Eksperiments un tradīcija dizainā 2 seminārs
Praktisku darbu veidošana pielietojot innovatīvus 
materiālus

4 praktiskās nodarbības

Jaunu izteiksmes formu meklējumi 2 lekcija
21.gs. eksperimenti dizainā: secinājumi un 
perspektīvas

2 seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Rakstisks darbs par  kādu no programmā minētajām 
tēmām.

24

Praktiska dizaina parauga izstrāde 24
*Prasības KRP iegūšanai Teorētisko lekciju noklausīšanās, piedalīšanās 

semināros un praktiskās nodarbībās, patstāvīgā 
darba izpilde, sekmīgi nokārtots eksāmens
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