
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Dizaina estētika
*Kursa nosaukums angliski Design aesthetic(s)
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

 Dizains

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

2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Herberts Erbs Humanitāro zinātņu 

un mākslas fakultāte
Asistents; Mg.sc. educ.

*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)
Zinātņu nozare/apakšnozare Māksla/ Pedagoģija
*Kursa mērķi  Veicināt izpratni par estētikas un dizaina 

nozares kopsakarībām;
 Radīt priekšnoteikumus teorētisko pamatatziņu 

apgūšanai.
*Kursa uzdevumi  Izprast estētikas un dizaina lomu mūsdienu 

sabiedrībā;
 Saistīt iegūtās zināšanas ar praktisko darbību 

dizainā;
 Apgūt dizaina estētikas pamatjēdzienus.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Iegūtas prasmes saskatīt un vērtēt estētisko. Veikt 
patstāvīgu analīzi, balstoties uz teorijām, profesionālo 
kompetenci un māksliniecisko pieredzi.

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kursā paredzēts apgūt 
dizaina estētikas teorētiskās atziņas,
iemācīties saistīt tās ar praktisko 
pielietojumu un celt profesionālo 
kompetenci, balstoties uz pieredzi 
dizaina jomas izzināšanā.

In the studies course it is scheduled to learn the 
theoretical statements of the design aesthetics, to learn 
to associate them with the practice and to improve 
competence based on the experience of the design 
cognition. 





*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)

Dizaina estētikas  uzdevumi un pamatprincipi
 Estētikas saistība ar dažādiem mākslas

veidiem – vizuāli plastisko mākslu, lietišķi
dekoratīvo mākslu un dizainu.

 Estētikas loma mākslinieciskajā darbībā
Jaunrades process un estētikas

pamatkategorijas. Radošais process un to
ietekmējošie faktori – zināšanas par bioniku

un ergonomiku, dabas formas.
 Priekšmetiskā vide un raksturīgākie stili

kultūrvidē, to uztvere un interpretācija
Materiālu, tehnikas attīstība, tehnoloģiju un
zinātnes sasniegumu ietekme uz dažādu stilu

veidošanos procesiem dizainā
(trapecveidīgais, aerodinamiskais,

konusveidīgais,olveidīgais un skulpturālais).
 Estētiskā gaume – tās veidošanās

nosacījumi. 
Estētiskās vajadzības;

Estētiskā audzināšana, estētiskā kultūra. Sajūtu
loma estētiskajā sensorajā uztverē. Priekšstati un

vērību skala kā estētiskās apziņas struktūra.

8

8

8

8

2 – lekcijas
2 – semināri

2 - lekcijas
2 – semināri

2 – lekcijas 
2 – semināri

2 – lekcijas 
2 - semināri

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1. Izmantojot mācību literatūru, zinātnisko 

rakstu avotus, preses izdevumus, veidot 
referātu, eseju, pārskata ziņojumu par 
estētikas priekšmetu un tā uzdevumiem 
dažādu autoru skatījumā, pamatojot un 
balstoties uz mākslas teoriju daudzveidību.

2. Sagatavot prezentācijupar uzskatāmu stila 
izpausmi dažādos atšķirīgos dizaina 
priekšmetos( objektos ), dot savu refleksiju 
par estētikas klātbūtnes nepieciešamību.

24

24

*Prasības KRP iegūšanai Aktīva teorētiska un praktiska līdzdarbība studiju 
procesā. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

*Mācību pamatliteratūra 1. Čukurs J. Tēlotāja ģeometrija.-Rīga: Raka, 2004.
- 233 lpp.
2. Freibergs I. Laiks. Laikmets. Mode. – Rīga: 
Madris, 1998. – 271 lpp.
3. Kincāns V. Estētikas pamati. – Rīga: LU, 2003.
4. Kundziņš M. Dabas formu estētika. – Rīga: 
Madris, 2004. – 167 lpp.
5. Lācis M. Latvijas dizains. – Rīga:Liesma, 1984. 
– 191 lpp.
6. Zeile P. Estētika. – Rīga: Zvaigzne, 1981. – 339 
lpp.



7. Byars Mel. The Design encyclopedia. – London: 
Laurence king publishing, 2004. – 832 p.
8.  Fiell Charlotte & Peter. Design of the 20 th 
century. – Taschen, 2001. – 191 p.
9. Аронов В.Р.  Художник и творчество. 
-Москва., 1987. – 230 с.
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