
KURSA KODS MākZPZ92

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums 
latviski

Datorgrafikas prakse

*Kursa nosaukums 
angliski

Computer design practice

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

Dizains

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

4 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ilva Magazeina Dabas un sociālo zinātņu fakultāte Lektore, mg.sc.educ.
*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 E
Priekšzināšanas (kursa 
nosaukums, 
programmas daļa, kurā 
kurss jāapgūst)

Studiju kursi „Grafiskās apstrādes sistēmas I;II;III;IV”, 
„Izdevniecības sistēmas”

Zinātņu 
nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi Pilnveidot profesionālas iespieddarbu veidošanas prasmes.

*Kursa uzdevumi Iepazīstināt studentus ar iespieddarbu veidiem un tehnoloģijām.
Pilnveidot iespieddarbu veidošanas prasmes.

*Kursa rezultāti 
(apgūstamās 
kompetences)

Pārzina poligrāfijas tehnoloģiju veidus un iespējas. 
Prot veidot iespieddarbu salikumus.

Kursa valoda Latviešu val.
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)



Prakses laikā studenti pilnveido 
iespieddarbu veidošanas profesionālās 
prasmes. 

*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)

Iespieddarbu veidošanas principi un 
nosacījumi.

16 praktiskās nodarbības

Uzņēmuma grafiskais standarts 24 praktiskās nodarbības
Reklāmmateriālu veidošana 24 praktiskās nodarbības

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Izstrādāt uzņēmuma grafisko standartu 48
Izstrādāt pasākuma reklāmmateriālu paketi 48
*Prasības KRP iegūšanai Sekmīga prakses darbu izpilde

*Mācību pamatliteratūra Steuer Sharon. The Adobe Illustrator CS3 WOW! Book : tips, 
Tricks, and Techniques from 100 Top Illustrator Artists / Sharon 
Steuer. - Berkeley : Peachpit Press, 2008. - xxi, 458 p.
Hjūsa Sallija. Teksta un grafikas dizains soli pa solim / Sallija 
Hjūsa ; No angļu val.tulk.Dainis Baldzēns. - Lielvārde : Lielvārds,
2003. - 192 lpp. 
Scott Kelby. The Adobe Photoshop CS4 Book for Digital 
Photographers. – 2008 

Mācību papildliteratūra French Nigel. In Design Type : professional Typography with 
Adobe InDesign CS2 / Nigel French. - Berkeley : Adobe Press, 
2006. - x, 270 p.
Adobe InDesign CS3 : официальный учебный курс / ред. С.В. 
Черников ; пер. с англ. ; группа издательств Триумф. - 
Москва : Издательство ТРИУМФ, 2008. - 431 c.

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

Advanced Photoshop : The magazine for professionals by 
professionals / Head of Sales James Hanslip. - London : Imagine 
Publishing, 2009. - il, lp. : disk.
www.compuart.ru
www.jt.lv

Kursa autors:
Ilva Magazeina 4.04.2011.
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