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*Kursa nosaukums latviski Kompozīcija  II
*Kursa nosaukums angliski Compostion II
*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 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.)

80

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

8 

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8 

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)

Kompozīcija I, II, III

Zinātņu nozare/apakšnozare  Māksla
*Kursa mērķi Apgūt un izprast mākslas darbu radošos procesus un 

kompozīcijas daudzveidību.

*Kursa uzdevumi Paplašināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 
kompozīcijā.
Veidot izpratni par vizuālo formu izpausmi, to 
savstarpējo mijiedarbību.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Ir izpratne par vizuālo formu daudzveidību un 
komplekso raksturu.

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa temats „Forma”.
Aprakstīta formas nozīme un 
pielietošanas daudzveidība 
kompozīcijas veidošanā. Formu 
konstruēšana un modelēšana. 
Eiklīda konstrukcijas un dizaina 
estētikas formu praktiskā 
pielietošana.

This course examines various uses of form and 
composition; constuction and modeling; practical use 
of Euclid constructions and 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. Forma. Formas veidi, lielumi. Formas 
uztvere.

4 lekcija - 1
seminārs - 1

2. Formas psiholoģija, simbolika, informācija. 6 lekcija - 1
seminārs - 2

3. Formu pārveidošana ( no punkta, līnijas, 
plaknes uz formu)

4 lekcija - 1
seminārs - 1

4. Formu savienošana, saskaņošana. 4 lekcija - 1
seminārs - 1

5. Formu krāvums, kontrasts, neiespējamās 
figūras

6 lekcija - 2
seminārs - 1

6. Konstruēšana, modelēšana, mērogs. 4 lekcija - 1
seminārs - 1

7. Estētika, iesaiņojums, materiāls. Eiklīda 
teorija.

4 lekcija - 1
seminārs - 1

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1. Līdzdalība studiju procesā 48
2. Sekmīgi un radoši izstrādāts lekciju vizuālais

materiāls
3. Izstrādāts kvalitatīvs projekts

*Prasības KRP iegūšanai Līdzdalība studiju procesā. Izstrādāts kvalitatīvs 
projekts.
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