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KURSA KODS FiziPA27

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Materiālzinības
Kursa nosaukums angliski Materials science
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Наука о материалах (Коьчалан 1илма) 

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

Mehatronika 

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

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Patriks Morevs lektors Mg. Math.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

16

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 Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Skolas fizikas kurss

Zinātņu nozare/apakšnozare Fizika
Kursa mērķi Sniegt detalizētu informāciju par materiālu dažādveidību, 

par to, kur pielietoti atsevišķi materiāli, kā var raksturot 
materiālus, kā savā starpā atšķiras materiāli un kā tos 
klasificē, sniegt studentiem informāciju par materiālu 
izturību, novecošanu, ražošanas īpašībām, utilizācijas 
iespējām, utt. 

Kursa uzdevumi Studentam pēc kursa pabeigšanas ir labi jāorientējas 
materiālos, students spēj saskatīt materiālu īpašības un 
izmantot savas zināšanas praksē un darbā. Studentam pēc 
kursa pabeigšanas ir jābūt pilnam priekšstatam par materiālu
daudzveidību, to pielietošanas jomām. 

Kursa valoda Latviešu, angļu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Students spēj saskatīt materiālu īpašības un izmantot savas

zināšanas praksē un darbā. Studentam ir pilns priekšstats par
materiālu daudzveidību un to pielietošanas jomām. Students
spēj novērtēt materiālu dzīves ciklu, saskatīt problēmas, kas
ir saistītas ar materiālu lietošanu. 

angliski Student is able to see the properties of materials and to use

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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the obtained knowledge in real life and at work. Students are
fully acquainted  with variety of  materials  and  application
fields  thereof.  Students  are  able  to  estimate  material  life
cycle, to see the problems, which may be connected to the
application of materials.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss ir domāts studentiem-fiziķiem un mehatronikas 

studentiem, kā arī līdzīgu specialitāšu studentiem. 
Mūsdienās lieto lielu skaitu dažādu materiālu ikdienā, un 
modernām speciālistam ir jāorientējas šajā jomā. Šīs kurss 
iepazīstina studentus ar materiālu veidiem, to pielietošanu, 
kā arī materiālu īpašībām. Kurss ir domāts kā sākumkurss 
šajā jomā. 

angliski The course is elaborated for those who study physics, 
mehatronics, and also for other students. Nowadays lots of 
different materials are used in everyday life and therefore 
modern experts should be very well informed about all the 
types of materials, application and physical/chemical 
properties thereof. The course is considered as a starting 
course in this field.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

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)

I daļa
Materiālu loma dzīvē 2 lekcija

Materiālzinātne un materiālu vispārīgs raksturojums 2 lekcija
Materiālu struktūras vispārīgs raksturojums. Struktūras

līmeņi. Saites vielā
2 lekcija

Materiālu struktūra. Vielas agregātstāvokļi un fāzu
stāvokļi

2 lekcija

Svarīgākās materiālu īpašības. Tilpumsvars. Mehāniskās
īpašības

2 lekcija

Vienkāršu materiālu veidi. Metāli. 2 lekcija 
Vienkāršu materiālu veidi. Keramika. Stikls. Cements. 2 lekcija

Vienkāršu materiālu veidi. Polimēri. 2 lekcija
Kompozītmateriāli. Kompozītu vispārīgs raksturojums.

Pildīti kompozīti.
2 lekcija

Kompozītmateriāli. Stiegroti kompozīti. Slāņaini
kompozīti.

2 lekcija

Kompozītmateriāli. „Dabas kompozīti” 2 lekcija 
Kompozītmateriāli. Hibrīdkompozīti, nanokompozīti 2 lekcija

Materiālu dzīves cikls. Materiālu vecošana. 2 lekcija
Materiālu un lietu dizaina un ražošanas attīstības

tendences
2 lekcija

Kontroldarbs 1 2 kontroldarbs
Kontroldarbs 2 2 kontroldarbs 
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STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Referāts/prezentācija Izstrādāt referātu par vienu no

piedāvātām tēmām
24 Iedziļināšanas

savā tēmā un
spēja atbildēt uz

visiem
jautājumiem

Mājas darbu izpilde Dažādu uzdevumu risināšana 24 Pareizi izpildīti
uzdevumi

Prasības KRP iegūšanai 90% lekciju apmeklējums + mājasdarbi + kontroldarbi +
eksāmens

Mācību pamatliteratūra 1. Materials. M. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon,
Buterworth-Heinemann, 2007, 528 p 

Mācību papildliteratūra 1. MTKR Materiālzinības: Lekciju konspekti. 
Demonstrācijas plakāti. Tematiskās 
nodarbības. Elektroniskais nodrošinājums. 
2008. Pieejams: https://ortus.rtu.lv/
2. W. D. Callister, Jr., Materials Science and 
Engineering: An Introduction.7th ed. J. Wiley 
& Sons, 2006. 832 p.
3. W. D. Callister, Jr., Rethwisch, D.G. 
Materials Science and Engineering: An 
Introduction. 8th ed. J. Wiley & Sons, 2010. 
832 p.
4. Smith, W., Hashemi, J. Foundations of 
Materials Science and Engineering. McGraw-
Hill Companies., 2009. 899 p.
5. Materials Science. J. C. Anderson, K. D. 
Leaver, R. D. Rawlings, J. M. Alexander. 4th 
ed. Chapman & Hall, 1991. 608 p.
6. The Science and Engineering of Materials. 
Ed.by D. R. Askeland, P. Webste. 2nd ed. 
London: Chapman & Hall, 1990. 880 p.
7. Thornton, P.A., Colangelo, V.J. 
Fundamentals of Engineering Materials. 
Prentice Hall, 1985. 679 p.

Periodika, interneta resursi un citi avoti Interneta resursi 

Kursa izstrādātājs:
P.Morevs

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

A.Jansone

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums


