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*Kursa nosaukums latviski Mākslas un dizaina pētījumu metodoloģija
*Kursa nosaukums angliski Methodology of the research of the design and art
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

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

2

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Inta Klāsone Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte

Dr. paed. , asoc.prof.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 s 80
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

8

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

24

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 Māksla
*Kursa mērķi Veidot studējošo izpratni par pētījuma izstrādi un tā 

organizāciju  mākslā un dizainā
*Kursa uzdevumi 1.Veidot izpratni par pētnieciskās darbības būtību, 

mērķiem, uzdevumiem un saturisko norisi.
2.Pilnveidot studējošo izpratni par pētījuma 
problēmas noteikšanu un izvirzīšanu.
3.Attīstīt studējošo pētnieciskās darbības prasmes.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Ir apgūta pieredze pētījuma problēmas izvirzīšanā un 
rasta piemērota darba metodika tās risināšanā. 

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kurss iepazīstina studējošos ar 
mākslas un dizaina pētījuma 
metodoloģiju. Studiju kursa laikā 
studenti veic teorētisku un praktisku 
pētījumu, kura pamatā ir savu izvirzīto 
pētījumu problēmu loks. Veidojas 
prasmes noteikt pētījuma nozīmi, 
noteikt uzdevumus un mērķi mūsdienu 
mākslas un dizaina kontekstā. 

Study course introduces the students of the research 
methodology in the field of  art and design During the study 
course students investigate the theoretical and practical 
studies, based on their study's problem area in the art and 
design.  
In the study process students developing  formation of the 
skills how to determine the importance of the research, set 
tasks and objectives in the context of the contemporary art 
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)

Mākslas un dizaina nozīme
mūsdienās. Pētījumu apskats
Latvijā un ārvalstīs. Pētījumu

problemātika. 

4 2 – lekcija
2 – praktisks darbs

Pētījumu informatīvās datu  bāzes
lietošana izmantojot IKT. Analīze. 

4 4 – praktisks darbs

Pētījuma teorētiskās koncepcijas -
programmas izveide: analīze,

anotācijas, pamatojums.

4 2 – lekcija
2 – praktisks darbs

Pētījuma praktiskās koncepcijas –
programmas izveide, kvantitatīvs

un kvalitatīvs, metodoloģiskā
pamatojuma izveide 

4 2 – lekcija
2 – praktisks darbs

Pētījuma problēmas aktualizācija
mākslā un dizainā laikmeta

kontekstā. Zinātniski pētnieciskās
darbībās un radošās darbības

mijatticības. 

4 2 – lekcija
2 – praktisks darbs

Pētnieciskais process pamatojoties
uz radošo praksi. Radošums
sadarbībā mākslā un dizainā.

Projekts. 

4 6 – praktiskais darbs

Pētījuma metodoloģijas izvēle:
teorētiskais un praktiskais

pamatojums. Metodes, teorētiskais
un praktiskais pamatojums,

novitāte.

4 4 – praktisks darbs

Pētījuma pieteikuma izveide:
metodoloģija, teorija, hipotēze,

prakse, secinājumi.

4 4 – praktisks darbs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1, Veikto pētījumu apskats Latvijā 
un ārvalstīs. Prezentācija.

8

2. Informācijas analīze. 
Anotācijas. Prezentācija.

8

3. Eksperimentāli praktiski 
pētījumi pētījuma kontekstā.

12

4. Sadarbības projekts mākslā un 
dizainā. 

8

5. Pētījuma pieteikuma izstrāde 
mākslas un dizaina jomā. 

12

*Prasības KRP 
iegūšanai

Aktīva līdzdalība lekcijās un praktisko darbu nodarbībās, kvalitatīvs 
teorētiskais un praktiskais veikums.

*Mācību 
pamatliteratūra

1. Celma H. Māksla kā vērtība. - R.: Liesma, 1988. - 132 lpp.
2. Celma J. Fedosejeva I. Estētisko ideju vēsture Eiropā. – R.: Zvaigzne

ABC, 2000.- 91 lpp.
3. Estētika. - R., 1989.
4. Freiberga E.  Mūsdienu estētikas  skices.-  R.:  Zvaigzne ABC,  2000.  –



135 lpp.
5. Freibergs I. Laiks. Laikmets. Mode. – R., Madris, 1998. – 271 lpp.
6. Homo aesteticus: no mākslas filozofijas līdz ikdienas dzīves estētikai. –

Rīga: Tapals, 2001. – 319 lpp.
7. Kants I. Spriestspējas kritika.- R., 2000.
8. Kincāns V. Estētikas pamati. – Rīga: LU, 2003.
9. Арнхейм Р. Искусство и визуальное  восприятие. - М., 1974. - 392 с.
10. Арнхейм  Р.  Новые  очерки  по  психологии  искусства.  -  М.:

Прометей, 1994. - 352 с.
11. Столович Л.Н. Философия красоты. - М.: изд. политической лит.,

1978. - 118 сю
12. Суна  У.,  Петров  В.М.  Социология  эстетической  культуры:

Проблемы методологии и методики. - Р.: Зинатне, 1985. - 271 с.
Гегель Ф. Эстетика. - М.: Искусство, в 4 томах.

Mācību 
papildliteratūra

1. Ideju vārdnīca. Domātāji, teorijas un 
jēdzieni filozofijā, zinātnē, reliģijā, 
politikā, vēsturē un mākslā. Zvaigzne 
ABC, Rīga – 1999. – 659 lpp. 

2. The Arts, Education, and Aesthetic 
Knowing. The university of Chicago 
press, 1992 – 228 pp.

3. Veide M. Reklāmas psiholoģija. – Jumava, 
2006. 247 lpp.

4. Дегтарев А. изобразительные средства 
рекламы. – Гранд фаирб 2005. 254 с.

5. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной 
коммуникации. - ЭКСМО, 2005. 366 с.

6. Васильев Г., Поляков В. Основы 
рекламы..- Юнити, 2006. 718 с.

7. Розенсон И. Основы теории дизайна. – 
Питер, 2006 218 c.

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

http://sitem.herts.ac.uk/artdes_research/papers/wpades/vol2/index.html
http://www.point.ac.uk/
www.  art  des.monash.edu.au/  research  /
www.amazon.com › ... › Study & Teaching
www.wirad.ac.uk/
www.jstor.org/stable/1511838
www.dmu.ac.uk › Research › Art and Design
www.adri.org.uk
www.beds.ac.uk/  research  /rimad
www.adbe.ulster.ac.uk/research/artdes_ri
www.springerlink.com/index/VX3743N83529U501.pdf
www.sd.polyu.edu.hk/.../Research%20in%20Art%20and%20Design_ %20A
%20common%20ground%20between%20science%20and%2...

Kursa autors: Inta Klāsone 04.04.2011.
Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
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Humanitārās un mākslas fakultātes domes 
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http://www.artdes.monash.edu.au/research/
http://www.point.ac.uk/

