
KURSA KODS MākZPZ84

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Materializēšana specialitātē.
*Kursa nosaukums angliski Specialty Materials
*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

2 KPR

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Aivars Rozenbahs HMZF Asistents, Mg. art
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 80
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16

*Semināru vai praktisko nodarbību skaits 24
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 
5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- doktora; P –prof 

P

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

Dizains.

Zinātņu nozare/apakšnozare Datordizains.
*Kursa mērķi Iepazīstināt studentus ar vizuālo reklāmu izgatavošanā 

izmantojamiem materiāliem un tehnoloģijām. Sagatavot 
apmnācāmos praktiskam  darbam reklāmdizaina jomā, dodot
iespēju profesionāli projektēt vides objektus, sadarboties ar 
izpildītājiem, kontrolēt realizācijas gaitu.

*Kursa uzdevumi Palīdzēt studentiem iegūt pamatzināšanas par reklāmā 
izmantojamo materiālu īpašībām, tehnoloģijām, kā arī 
izstrādāt iemaņas dizaina projektu materiālo resursu un 
izmaksu aprēķināšanai.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Studenti ir sagatavoti praktiskam darbam reklāmas un vides 
dizaina jomā, pārzin materiāltehnoloģijas, to negatīvo un 
pozitīvo īpašību racionālu izvērtējumu, lai veidotu 
harmonisku un estētiski pilnvērtīgu gala produktu. 

Kursa valoda Latviešu.
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kursā „Materializēšana 
specialitātē” tiek apgūtas zināšanas un 
prasmes jaunākajās 
materiāltehnoloģijās. Galvenās tēmas ir
saistītas ar profesionālo uzdevumu 
izpratni un sava darba kritēriju 
veidošanu. Tiek iegūta sapratne par 
objektu projektēšanas un 
materiālmācības kopējo saikni un 
psiholoģisko iedarbību, iepazīstas ar 
kritērijiem, likumsakarībām un 
kontroles metodēm materiālmācības 
pielietojumā.

This course will teach about the latest materials and methods
related to professional activities and job criteria 
development; understanding about project development; 
interrelatedness of materials and effects on people; rules of 
materials application.



*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. Reklāmas un vizuālo komunikāciju izgatavošanas 
materiāli. Materiālu apstāde, materiālu savienošana. 

12 Lekcijas, praktiskās
nodarbības.

1.1. Metāls. 
1.2. Koks.
1.3. Saplāksnis.
1.4. Plastmasas, sintētiskie materiāli.
1.5. Stikls.
1.6. Audumi.
1.7. Papīrs.
1.8. Līmplēves.
2. Krāsas.

12
Lekcijas, praktiskās

nodarbības.

2.1. Mākslinieku krāsas.
2.2. Celtniecības un apdares krāsas.
2.3. Poligrāfijas krāsas.
2.4. Serigrāfijas krāsas.
2.5. Lakas.
2.6. Līmes.
3. Reklāmu un vizuālo komunikāciju materiāli un 
konstrukcijas. 

12 Lekcijas, praktiskās
nodarbības.

4. Reklāmu un vizuālo komunikāciju objektu 
izgatavošanas tehnoloģijas.

12 Lekcijas, praktiskās
nodarbības.

4.1. Tradicionālās tehnikas.
4.2. Datorgrafika.
4.3. Plotergriešana.
4.4. Serigrāfija.
4.5. Poligrāfija.
4.6. Lielformāta datordruka.
5. Gaismas reklāma, tās izgatavošanas principi. 10 Lekcijas, praktiskās

nodarbības.
6. Reklāmas objektu izgatavošana, nostiprināšana, 
instrumenti.

10 Lekcijas, praktiskās
nodarbības.

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Vizuālās reklāmas projekta priekšlikuma izstrāde. 
Materiālspecifikas sastādīšana. 
Materiālu un palīgmateriālu izmaksu aprēķins. 
Izstrādāt referātu par atsevišķu materiālspecifiku. 
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*Prasības KRP iegūšanai Regulārs lekciju apmeklējums, savlaicīgi un 
sekmīgi izpildīti uzdotie uzdevumi. 

*Mācību pamatliteratūra 1. „Gardener’s Art trough the Ages”
Harcourt Brace 1991. Jova novich  135 p.

2. „ A creative Legacy. A history of the 
National Endowment for the Arts Visual 
Artist’s Fellowship” 

3. Harry N. Abrams 2001. Inc. Publishers 266.
p



4. „Introduction to Drawing”
Ronald Pearsall 1995., 91 p.

5. „Introduction to Oil Painting”
Ronald Pearsall 1995., 93 p.
„Introduction to Pastel and Acrylic”

6. Ronald Pearsall 1995., 91 p.
„How did you paint it?” 

7. International artist 2004., 100 p. 
„Designing the 21st Century”
2001. Taschen 56 p. 

Mācību papildliteratūra 1. „Material World 2: Innovative Materials for 
Architecture and Design”

2. Birkhauser 2006. 
„Krāsa jūsu mājās”

3. V. Votovičs
„ Krāsošanas darbu tehnoloģijas”

4. J. Belousovs
„ Mājokļa dizains” 

5. Dž. Grejs, S. Ārdlija, S. Kaca, A. Gaventa, 
B. Veisa

6. „Mājas iekšējā apdare”
Periodika, interneta resursi un citi avoti www.ceros.homedecoration.lv

www.7guru.lv

Kursa autors:
Aivars Rozenbahs 04.04.2011.

Aivars Rozenbahs 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.ceros.homedecoration.lv/
http://www.7guru.lv/

