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1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds un profesionālā  

kvalifikācija, mērķi un uzdevumi 

 

RISEBA augstākās izglītības maģistra studiju programma „Audiovizuālā mediju māksla” 

izstrādāta atbilstoši LR IZM klasifikācijai (kods 45213 01) un LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par valsts augstākās izglītības standartu”, kas ir apstiprināti  

2002. gada 3. janvārī. Studiju programma ir paredzēta studējošiem, kuri vēlas profesionāli 

saistīt savu dzīvi ar audiovizuālās mediju mākslas sfērām un būt konkurētspējīgiem Eiropas 

Savienības, Krievijas, un Ziemeļamerikas tirgus ietvaros, vai arī vēlas turpināt akadēmisko un 

zinātniski pētniecisko darbību starptautiskajā kontekstā. 

Studiju programmas mērķi ir:  

Sagatavot augsti kvalificētus, kompetentus, un plaša profila audiovizuālās jomas 

speciālistus darbam valsts un privātajos masu saziņas līdzekļos, televīzijā, kino, radio, video 

un kino pēcapstrādes un vizuālo specefektu kompānijās, skaņas ierakstu un skaņas efektu 

veidošanas studijās, kā arī sociālajos tīklos. 

Sagatavot jauna tipa radošos konsultantus biznesā, uzņēmumiem, un citām 

struktūrvienībām, ko patreizējā globālajā tirgū attiecina pie kreatīvajām industrijām.  

Sagatavot jauna tipa audiovizuālā mediju uzņēmējus, kas efektīgi vadītu starptautiska 

mēroga kreatīvo industriju struktūrvienības. 

Sagatavot jauna tipa radošā biznesa komersantus, kuri pateicoties iegūtajām zināšanām 

gan radošajā jomā, gan komercdarbībā, spēj panākt biznesa un  radošās domāšanas simbiozi. 

Studiju programmas īstenošanas pamatuzdevumi: 

- īstenot nozares jaunāko tehnoloģiju apguvi un to praktisko pielietošanu; 

- nodrošināt studijas ar mācību metodiskajiem materiāliem, bibliotēkas pakalpojumiem 

un mūsdienu prasībām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi; 

- īstenot plaša profila apmācību, bāzējot audiovizuālās mediju mākslas filoloģiski 

estētisko arhitektūru pasaules autorkino jeb Auteur Cinema klasiskajās tradīcijās; 

- attīstīt analītisku un integrētu izpratni par televīzijas, kino, animācijas, vizuālo 

specefektu, teātra, un dizainu jautājumiem, kas ļaus studentiem kļūt par efektīviem un 

stratēģiskiem vadītājiem, profesionāļiem, māksliniekiem; 

- attīstīt studējošo spējas strādāt patstāvīgi un komandā, sistemātiski un radoši 

pielietojot teorētiskās zināšanas un pieredzi, risinot kompleksas mākslas problēmas; 

- nodrošināt iegūto zināšanu izmantošanu praksē, iesaistot studējošos praktisko 

uzdevumu risināšanā, lai sekmētu profesionālās kompetences attīstību; 

- veicināt studējošiem prasmes veikt patstāvīgus kvalitatīvus un kvantitatīvus pētījumus 

izvēlētajā studiju apakšnozarē un rezultātus apkopot maģistra darbā; 

- veidot audiovizuālā lekciju kursu un ekonomisko un uzņēmējdarbības apmācības 

kursu savstarpēju integrāciju; 

- nodrošināt maģistra grāda ieguvi, kas dotu tiesības turpināt studijas doktorantūrā. 

Studiju programma atbalsta RISEBA augstskolas saukli Māksla biznesā – bizness mākslā 

jeb Business Meets Art; tas ir viens no programmas būtiskākajiem aspektiem, kur, paralēli 

humanitārajiem studiju kursiem, programmā ir iekļauts arī liels procents eksaktu biznesa 

kursu, kas atbilst augstskolas mērķiem un misijai: Ceļš uz starptautisku karjeru.    
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2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti 

 

Apgūstot pilnu studiju programmu 80 (120 ECTS) kredītpunktu apjomā, un 

koncentrējoties vienā no audiovizuālās mākslas disciplīnām, studējošais iegūst humanitāro 

zinātņu maģistra grādu audiovizuālā mediju mākslā.   

Programma ir veidota atbilstoši Boloņas deklarācijas principiem, un tās stratēģiskais 

mērķis ir dinamiski attīstīt RISEBA Latvijas augstākās izglītības sistēmas ietvaros, lai iegūtais 

grāds un diploms būtu atzīti gan Eiropas mēroga darba tirgū, gan būtu noderīgi izglītības 

turpināšanai citās Eiropas valstīs. 

Humanitārais zinātņu grāds audiovizuālo mediju mākslā nodrošina zināšanu, prasmju un 

attieksmju kopumu, kas ļauj veikt augsti kvalificētu profesionālo darbību attiecīgajā jomā un 

dod iespēju tālākām studijām doktorantūras studiju programmās.  

Humanitāro zinātņu maģistrs spēj: 

1)intelektuālās kompetences jomā:  

- apgūt audiovizuālā mediju mākslas teoriju un praksi; 

- iegūt padziļinātas zināšanas pasaules kino un mākslas zinātnēs; 

- praktizēt zināšanas inovācijās un kreativitātē; 

- praktizēt profesionālo angļu valodu;  

- stratēģiski un analītiski formulēt un komunicēt profesionālus aspektus un nozares  

problēmas; 

- patstāvīgi risināt profesionālus jautājumus; 

- pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, virzīt savu tālāko izglītību. 

2) profesionālās kompetences jomā spēj: 

- padziļināti izprast audiovizuālā mediju mākslas attiecību teoriju un tās attīstības 

virzienus;  

- praktiski risināt audiovizuālā mediju un multimediju skatuves mākslas 

problēmjautājumus; 

- izprast audiovizuālā mediju mākslas būtību un tās teorētiski - praktisko atziņu 

aprobāciju; 

- padziļināt kino un jauno mediju ražošanas aspektus to naratoloģijas kontekstā; 

- padziļināti izprast plašāka spektra audiovizuālo produktu, kā arī multimediju projektu 

ražošanas procesus, un tos vispusīgi integrēt; 

- spēj strādāt patstāvīgi un komandā, prot izstrādāt un īstenot projektus, kas prasa plašu 

audiovizuālo darbu ražošanas procesu izpratni; 

- iegūt, atlasīt un apstrādāt informāciju un izmantot jaunākos pētījumus un nozares 

sasniegumus savā praktiskajā darbībā; 

- izvērtēt un izmantot savā profesionālajā jomā dažādas metodikas un pieejas; 

- parādīt savas profesijas teoriju, metodiku un uzskatu izpratni; 

- veikt jaunrades, pētniecisku un izglītojošu darbu attiecīgajā nozarē. 

3) praktiskās kompetences jomā spēj: 

      - iegūt padziļinātas zināšanas tele un kino producēšanas tehnoloģijā; 

      - apgūt masu mediju ekonomiku un menedžmentu;  

      - apgūt zināšanas organizācijas uzvedībā un stratēģiskajā vadībzinībā mediju uzņēmumos; 

      - apgūt masu mediju starptautisko uzņēmējdarbību;  

      - apgūt audiovizuālās mediju mākslas starptautiskos tiesiskos aspektus;  

      - padziļināti izprast globālā kino distribūcijas mehānismus. 
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Studiju procesā šajā programmā studējošie iegūst: 

- izpratni par mūsdienu starptautisko audiovizuālās nozares profesionālo vidi un 

aktuālākajiem procesiem tajā; 

- vispusīgas kritiskās iemaņas pētnieciskai darbībai, radošajai pašizpausmei, kā arī dziļi 

analītiskai pieejai starptautisko audiovizuālā darbu dekodēšanai; 

- zināšanas par jaunākajām audiovizuālajām tehnoloģijām, kā arī prasmi tās pielietot 

praktiski atbilstoši konkrētajam profesionālajam virzienam; 

- izpratni par radošās domāšanas un biznesa teoriju savstarpējo mijiedarbību; 

- spēju sekmīgi konkurēt gan Latvijas, gan ārvalstu profesionālajā darba tirgū; 

- padziļinātas zināšanas pētnieciskajā darbā; 

- nepieciešamo teorētiski zinātnisko un akadēmisko bāzi sekmīgam studiju darbam 

doktorantūrā. 

3. Uzņemšanas noteikumi 

 

RISEBA šīs studiju programmas ietvaros prasības uzsākot mācības, ir noteiktas  valsts 

likumdošanā noteiktā kārtībā, saskaņā ar Augstskolu likuma 46. un 47. pantu, kā  arī Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2006.gada 10. oktobra noteikumiem Nr.846 „Par prasībām, 

kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”. Par RISEBA augstākās izglītības 

maģistra studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” studējošiem var kļūt Latvijas 

Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī ārvalstu pilsoņi,  kuriem jābūt: 

- iepriekšējās studijās iegūtam bakalaura grādam; 

- bakalaura grādam pielīdzinātam augstākai izglītībai ar tiesībām studēt maģistrantūrā; 

- maģistra grādam. 

Imatrikulācijai  RISEBA maģistra studiju programmā pilna laika studijām uzņem 

personas, kas atbilst šiem nosacījumiem. 

Papildus noteiktajam augstās izglītības līmenim, pretendentiem ir jāiesniedz perspektīvā 

maģistra darba projekta pieteikums brīvā formā un jānokārto RISEBA organizēto angļu 

valodas iestājpārbaudījumu. No angļu valodas iestājpārbaudījuma ir atbrīvoti tie, kuriem 

iepriekšējās studijas ir bijušas angļu valodā, vai arī tiem ārvalstniekiem, kuru izcelsmes valstī 

angļu valodai ir valsts valodas statuss. Nepieciešamības gadījumā, lai paaugstinātu angļu 

valodas līmeni un  nodrošinātu efektīgu studiju norisi, RISEBA nodrošina studentiem 

papildus angļu valodas apmācības kursus. 

Ņemot vērā, ka studiju procesa gaitā liela nozīme tiek pievērsta studiju kursu praktiskajai 

daļai, kurā nepieciešama individuāla pieeja, pirms studiju procesa uzsākšanas, 

nepieciešamības gadījumā tiek veiktas pārrunas ar mērķi noteikt studējošo priekšzināšanas 

audiovizuālās jomas specifikā.  

Uzsākot studiju procesu pēc imatrikulēšanas, studējošajiem tiek piedāvātas ievadlekcijas, 

kurās studējošie tiek iepazīstināti ar augstskolu, tās iekšējiem normatīviem, organizatorisko 

sistēmu un materiāli tehnisko bāzi un studiju procesu. Šajās ievadlekcijās notiek iepazīšanās 

ar studējošajiem un viņu interešu loku, tiek veicināta arī savstarpējā sadarbība komandu 

darbā.   

4. Studiju programmas plāns 

 

Studiju programmas „Audiovizuālā mediju māksla” kopējais apjoms ir 80 KP (120 

ECTS), kas atbilst apstiprinātā izglītības standarta prasībām. 
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RISEBA kredītpunktu aprēķināšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministrijas rīkojumu par pāreju uz starptautiskajā praksē pieņemto kredītpunktu 

vienoto sistēmu. Kredītpunkts (KP) ir studējošā studiju darba mērvienība. Viens kredītpunkts 

atbilst 40 akadēmisko stundu studiju slodzes apjomam, kas ietver gan kontaktstundas, gan 

patstāvīgo darbu (viena pilna laika klātienes studiju darba nedēļa). Lai salīdzinātu studiju 

programmu apjomu un studējošo slodzi dažādās augstskolās Latvijā un Eiropas valstīs, KP 

tiek pielīdzināti ECTS ar koeficientu 1,5. 

 Studiju programmas struktūra 

Studiju programma ar apjomu 80 KP ietver obligātos studiju kursus (A daļa), kuru 

apjoms ir 35 KP, studiju kursus pēc ierobežotas izvēles (B daļa), kuru apjoms ir 15 KP un 

maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu, kura apjoms ir 20 KP.  

Studiju programmu veido sešas programmas daļas kombinācijas.  

Studiju programma ietver:      

- humanitāros studiju kursus obligātā daļa (A daļa)          15 KP; 

- specializācijas studiju kursus obligātā daļa (A daļa)     30 KP; 

- humanitāros studiju kursus pēc ierobežotas izvēles (B daļa)        5 KP; 

- specializācijas studiju kursus pēc ierobežotas izvēles (B daļa)     10 KP; 

- maģistra darbu          20 KP. 

Studiju programmas „Audiovizuālā mediju māksla”           4.1. tabula 

                                  konceptuālais plāns pilna laika studijām 

Studiju kursi 1. gads 2. gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

Obligātie kursi (A daļa) 20 15 10  

Ierobežotas izvēles kursi 

 (B daļa) 

 5 10  

Maģistra darbs (A daļa)    20 

Studiju programma kopā: 20 20 20 20 

Gala pārbaude 

Maģistra darbs – 20 KP, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas.  Praktiskā daļa – 

pilnvērtīgs audiovizuāls darbs: pilnmetrāžās mākslas filma, īsfilma, dokumentālā filma, 

televīzijas raidījums, televīzijas seriāla pilots, publiska videoinstalācija, animācijas filma, vai 

3D videografika, vai multimediju performance. Teorētiskā daļa ir maģistra līmeņa pētījums, 

kas var būt saistīts ar maģistranta noslēguma darbu, vai arī neatkarīgi no tā, kā piemēram, 

pētījums par Holivudas industrijas uzbūvi, globālo autorkino, avangarda kino, kameru 

kustības sintēzi, video montāžās mākslas vēsturi un estētiku Baltijā, kino narataloģijas 

principu pētījumiem valsts kino industrijā, buto estētikas pielietojums Latvijā u.c. 

Maģistra darba kvalitāti un gala novērtējumu nosaka programmas direktora speciāli  

izveidota komisija jeb ekspertu grupa, kuras sastāvā ir gan programmas pasniedzēji, gan arī 

ārpus augstskolas audiovizuālās industrijas profesionāļi vai valsts mērogā atzīti mākslinieki.      

Studiju programmas uzsākšanu, studijas, iespējamo kursu secību, kā arī sekmīgu studiju 

programmas apguvi reglamentē RISEBA Senātā apstiprinātie normatīvie dokumenti. 
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5. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 

Studiju ilgums, veids un forma 

Augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Audiovizuālā mediju māksla” ir 

iespējams apgūt pilna laika vakara nodaļas studiju formā. Studiju gads pilna laika studijās ir 

sadalīts semestros, kuru laikā maģistrantiem iespējams apmeklēt lekcijas, seminārus, 

meistardarbnīcas, praktiskās nodarbības un kārtot pārbaudījumus. Studiju laikā arī paredzēta 

teorētiski-praktisko atziņu aprobācija iestādēs, kas saistītās ar audiovizuālo mediju mākslu.  

Studiju programmas apguves laiks pilna laika klātienē ir 2 gadi (4 semestri).  Vienā 

studiju gadā ir 32 auditorijas darba nedēļas ar slodzi 40 stundas nedēļā..  

Mācības notiek katru nedēļu. Pilna laika vakara nodaļai – pirmdienās, otrdienās, 

ceturtdienās un piektdienās vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.10 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 

12.00.    

Parasti studijas maģistrantūrā sākas septembrī. Studiju process pamatā notiek pirmajos 

trijos semestros. Trešajā semestrī studējošie arī izvēlas radošās nozares virzienu un maģistra 

darba tēmu un izstrādes plānu. Ceturtais semestris paredzēts maģistra darba izstrādei. Tiek arī 

piedāvātas dažas meistarklases pēc maģistrantu brīvas izvēles un papildus apmācības 

palīgmateriāli zinātniski pētnieciskā darba aizstāvēšanai. 

Audiovizuālās mediju mākslas programmas studiju procesā tiek izmantotas dažās 

metodes – lekciju un  semināru organizēšana, studentu darbu prezentācijas, video un 

performaņču skates. Liela loma studiju procesā ir  praktiskajām nodarbībām. 

Tālmācības metodes Audiovizuālās mediju mākslas maģistra programmā izmantotas  

netiek, jo profesionālo iemaņu apmācībā noteiktā fāzē ir nepieciešama individuāla pieeja un 

interaktīva komunikācija ar katru studentu, ko lielā apjomā nevar nodrošināt ar tālmācības 

metodēm. 

Lai veicinātu ārvalstu vieslektoru pieejamību, studentiem dažkārt tiek organizētas 

interneta tiešraides lekcijas izmantojot Skype tehnoloģijas.  

Studiju programmas raksturojums 

 RISEBA humanitāro zinātņu maģistra  studiju programma “Audiovizuālā mediju 

māksla” ir izstrādāta atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 no 2002. gada 3. 

janvārī „Noteikumi par valsts augstākās izglītības standartu”. 

Maģistra studiju programma nodrošina studējošiem padziļinātu izpratni par 

audiovizuālā mediju jomu, attīsta viņu radošās, analītiskās un organizatoriskās prasmes. Tāpat 

studijas šajā studiju programmā sagatavo radošas personības pētnieciskajam un personības 

izaugsmes darbam  - informācijas  iegūšanai, atlasīšanai un apstrādei.  

Būtisks akcents studiju programmā tiek likts uz intensīvu patstāvīgo darbu un augstas 

kvalitātes audiovizuālo produktu, kā arī kultūras un mākslas projektu veidošanu mazbudžeta 

mikroekonomikas apstākļos.   Studiju programmas estētiski filozofiskais un filoloģiskais 

saturs ir modelēts pēc labāko ASV kinoskolu moduļu principa, un tās dramatiskās 

konstrukcijas elementi balstīti krievu un amerikāņu nacionālo kino tradīcijās. 

Maģistra studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” ietver sevī obligātos 

studiju kursus (A daļa), ierobežotās izvēles studiju kursus (B daļa), kā arī brīvās izvēles 

studiju kursus (C),  un maģistra darbu. 
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Studiju programmas vadīšana un administrēšana 

 Studiju programmu tiek vadīta un administrēta pēc RISEBA vispārējiem principiem, 

kas ir noteikti ar iekšējo normatīvo bāzi. Studiju programmu vada programmas direktors, kurš 

pamatā atbild par programmas studiju procesa satura un akadēmiskā nodrošinājuma kvalitāti.  

Savukārt, operatīvo organizatorisko un plānošanas darbu nodrošina augstskolas maģistra 

programmu metodiķes. 

 Studiju procesa gaitā tiek nodrošināti dažādi iekšējie kvalitātes vadības pasākumi, 

izvirzot noteiktas prasības gan akadēmiskajam personālam, gan studējošo pašu mācību darba 

rezultātam. Studiju procesa gaitā regulāri tiek veikta studējošo  anketēšana, lai noskaidrotu to 

apmierinātību ar studiju saturu un akadēmiskā personāla darba kvalitāti. Atbilstoši iegūtajiem 

anketēšanas rezultātiem tiek veiktas nepieciešamās korekcijas gan studiju kursu saturā gan 

akadēmiskā personāla darbībā.  

Programmas direktors un kurators regulāri organizē studentu grupu sanāksmes, lai 

uzklausītu viņu viedokli par aktuālām problēmām un ierosinājumiem programmas 

pilnveidošanai studiju gaitā. 

 Studiju programmas stratēģiskai un taktiskai pārvaldībai ir sava pārstāvniecība  

RISEBA Mākslas virziena Programmu padomē, kuras uzdevums ir palīdzēt risināt studiju 

programmas stratēģisko virzību un paaugstināt kvalitātes līmeni. Programmu padomē ietilpst 

gan augstskolas akadēmiskā personāla, gan administrācijas pārstāvji, gan profesionālās jomas 

pārstāvji, gan studējošo pilnvaroti pārstāvji. 

Vērtēšanas sistēma 

RISEBA izmantotā vērtēšanas sistēma balstās uz sekojošiem principiem: 

- vērtējuma obligātums - nepieciešamība iegūt pozitīvu vērtējumu par katru studiju 

kursu; 

- akumulēšana – studējošā iegūtās zināšanas tiek vērtētas, summējot visus studiju laikā 

            iegūtos pozitīvos vērtējumus; 

- prasību atklātība un skaidrība – uzsākot studijas, studējošais tiek informēts par studiju 

            kursa saturu, prasībām un vērtējumu; 

RISEBA studiju un zināšanu novērtēšanas metodes ir objektīvas, un tiek konsekventi 

ievērotas. Ikvienas pārbaudes apjoms atbilst attiecīgā studiju kursa programmas saturam un 

noteiktām prasmju un zināšanu prasībām. Studiju rezultātus RISEBA vērtē pēc diviem 

rādītājiem: 

- kvalitatīvais vērtējums – atzīme 10 ballu sistēmā; 

- kvantitatīvais vērtējums – kredītpunktu skaits atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nozīmīgumam. 

Studentu zināšanu kvalitāti RISEBA vērtē, pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības 

un zinātnes ministrijas rīkojumu un atbilstoši augstskolā esošiem vērtēšanas kritērijiem. 

Eksāmenu, kontroldarbu, patstāvīgo darbu, kursa darbu, prakšu un ieskaišu rezultātus vērtē ar 

atzīmi 10 ballu sistēmā. 

Zemākais pozitīvais vērtējums maģistra studiju programmai ir četras balles (gandrīz 

viduvēji). 

Iegūstamo kredītpunktu summa ir norādīta studiju plānā.  Katrs pasniedzējs savā studiju 

kursā regulāri pārbauda studējošo zināšanas, izmantojot kursa programmās un aprakstā 

norādītos pārbaudes veidus (kontroldarbi, mājasdarbi, prezentācijas, studiju kursa projekti, 

utt.). Prasības ir atkarīgas no studiju kursa specifikas un studiju procesa organizācijas tajā. 
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Regulārs darbs semestrī ietekmē studiju kursa galīgo vērtējumu. Viens no gala atzīmes 

būtiskākajiem ietekmējošajiem elementiem ir studiju kursa regulārs apmeklējums un studiju 

kursa projektu kvalitāte. 

Pamatojoties uz nolikumu „Prasības RISEBA pasniedzējiem”, pārbaudes veidu nosaka 

pasniedzējs, ņemot vērā prasības kursa apguvei un katra vērtējuma īpatsvaru. Eksāmeni 

RISEBA tiek organizēti gan rakstiski, gan mutiski. Gala vērtējums pēc studiju kursa apguves 

ietver studenta darba novērtējumu visa studiju kursa apguves laikā, tajā skaitā, līdzdalību un 

darba kvalitāti nodarbībās, kontroldarbu un patstāvīgo darbu rezultātus, kā arī eksāmena 

vērtējumu. Kursa apguve ir sekmīga, ja programmā noteiktās prasības ir izpildītas līdz 

pārbaudījuma perioda beigām, izņemot gadījumus, kad saņemts pārbaudījuma kārtošanas 

termiņa pagarinājums. 

 Humanitārā zinātņu maģistra studiju beigās ir jāizstrādā, jāuzraksta un jāaizstāv 

maģistra diplomdarbs, kas sastāv no divām daļām – praktiskās (A) un zinātniski pētnieciskās 

(B).  

A Praktiskā daļa:  

Pilnmetrāžas mākslas filma (60 līdz 90 min.), vai 

Inscenēta īsfilma (15 – 30 min) vai 

Dokumentālā filma (no 15  līdz 60 min.), vai  

Eksperimentālā filma (līdz 45 min.), vai  

Sarežģītas tehniskās uzbūves mūzikas videoklips ( ne īsāks kā 3 min.), vai 

Plašāka publiska video instalācija, vai 

Animācijas filma ( 3 – 20 min), vai  

Audiovizuāls jaunā medija projekts, vai 

Īsfilmas vai pilnmetrāžas filmas scenārijs (30 - 120 min.) 

Multimediju performance (15 – 30 min.) 

B teorētiskā daļa (no 30 līdz 35 lpp.): 

(maģistra darbu tēmu virzieni, daži no iespējamajiem) 

Holivudas producentu un studiju sistēma 

Autorkino  

Avant-garde kino  

Interdisciplinārie mediji: kino un fotogrāfija  

Kameras kustības amerikāņu kino estētikā 

Kino montāžās vēsture un filoloģija  

Kino naratoloģija  

Filmu adaptācija  

Globālā kino distribūcija 

Eiropas un Ziemeļamerikas kino tirgus integrācijas aspekti. 

Kino struktūra jaunajos medijos. 

3D kino un tās attīstības virzieni 

Multimediju tehnoloģiju pielietojums Latvijas kultūras un mākslas pasākumos 

Studenti gala pārbaudījumus drīkst kārtot ja: 

- pozitīvi ir novērtēta programmā paredzētā studiju kursa apguve; 

- izpildītas visas studiju līgumā noteiktās finansiālās saistības. 

Ja studiju programma ir sekmīgi apgūta un gala pārbaudījumos saņemts pozitīvs vērtējums 

(zemākais vērtējums 4 balles), studentiem tiek piešķirts humanitāro zinātņu maģistra grāds 

audiovizuālā mediju mākslā.  
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6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas 

RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas maģistra programma gatavo kvalificētus, 

kompetentus un plaša profila audiovizuālās jomas speciālistus darbam valsts un privātajos 

masu saziņas līdzekļos, televīzijā, kino, radio, video un kino pēcapstrādes un vizuālo 

specefektu kompānijās, skaņas ierakstu un skaņas efektu veidošanas studijās, sociālajos tīklos, 

pasākumu producēšanas kompānijās, kā arī sagatavo jauna tipa radošā biznesa komersantus, 

kuri pateicoties iegūtajām zināšanām gan radošajā jomā, gan komercdarbībā, spēj panākt 

biznesa un  radošās domāšanas simbiozi 

RISEBA absolventi var strādāt arī jauna tipa radošo konsultantus biznesā, uzņēmumiem 

un citām struktūrvienībām, kuras attiecina uz kreatīvajām industrijām..  

.     Augstskolas absolventi šobrīd strādā visdažādākajās jomās – televīzijas kompānijās, kino 

producēšanas kompānijās, reklāmas aģentūrās u.c. ar audiovizuālo jomu saistītās 

organizācijās un to struktūrvienībās. Viena absolvente savu darbību ir uzsākusi Holivudas 

kino industrijā ASV. 

 

7. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā saņemto ieteikumu ieviešana 

2011.studiju virziena akreditācijas komisijai savā gala ziņojumā galvenais ieteikums bija 

aktivizēt akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskās un radošās darbības, iesaistot tajā arī 

studentus.  

Lai aktivizētu RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas maģistrantus pievērsties 

zinātniskiem pētījumiem, no 2015./2016. studiju gada programmā papildus Pētniecisko 

metožu studiju kursam, tika ieviests jauns studiju kurss – Profesionālā fokusa grupa. 

Zinātniski pētniecisko aktivitāšu ietvaros, 2016.gada jūnija mēnesī AVMM maģistra studiju 

programmas studentiem bija iespēja piedalīties RISEBA Starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē.   

Joprojām tika turpināta sadarbība  ar  Latvijas  Nacionālo  kino  centru,  kur  AVMM 

maģistra   programmas studenti un akadēmiskais personāls ir  iesaistīts  vairākos  projektos  

jaunu  filmu  un  scenāriju attīstīšanā un kino darbu īstenošanā.  
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Pielikums nr.1 

 

Studiju kursu un studiju moduļu apraksts 

 

 

Studiju programma pamatā balstās uz  obligāto zināšanu bloku, kas sniedz padziļinātas 

zināšanas un tehniskās prasmes kino un jauno mediju un multimediju jomā.  Tās kodolā ir 

universāla moduļa apmācības sistēma ar profesionālās specializācijas iespējām, kas rezultātā 

dod plašāka spektra zināšanas audiovizuālo kā arī multimediju vides produktu ražošanā.  Visi 

studiju programmas absolventi iegūst humanitāro zinātņu maģistra grādu audiovizuālā mediju 

mākslas jomā, un katram papildus tiek dota iespēja  izvēlēties vienu no studiju 

specializācijām: kinorežijā, kino montāžā, skaņas dizainā, kino operatora mākslā, scenārija 

mākslā, un kino pēc-apstrādes produktu ražošanā vai multimediju skatuves mākslā. Papildus 

slodzi profesionālajam virzienam nosaka programmas direktors, saskaņā ar metodiskās 

padomes pieņemtajiem norādījumiem sadarbībā ar RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas 

departamentu. 

Studiju kursu realizācija atsevišķu studiju kursu ietvaros notiek kopīgi ar Latvijas 

Kultūras Akadēmijas Teātra un Audiovizuālās Mākslas katedru.   

Pirmajos divos semestros visiem studējošajiem studiju programma ir identiska, trešajā 

semestrī atbilstoši izvēlētajai specializācijai studenti mācās dalīti pa specializācijas grupām, 

savukārt ceturtajā semestrī notiek maģistra darba izstrāde. Līdz ar to, var teikt, ka pirmajā 

studiju gadā studiju darbs tiek organizēts grupās, taču otrajā gadā, tas vairāk ir individuāls 

darbs specializācijas vadītāju – mentoru vadībā. 
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Pielikums nr.2 

 

Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 

 

RISEBA augstākās izglītības maģistra studiju programma „Audiovizuālā mediju māksla” 

izstrādāta atbilstoši LR IZM klasifikācijai (kods 45213 01) un LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 240 „Noteikumi par valsts augstākās izglītības standartu”, kas ir apstiprināti  

2014. gada 13. maijā.  

Analizējot studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” satura atbilstību Valsts 

standarta prasībām, var secināt, ka RISEBA studiju programma kopumā atbilst Valsts 

standarta prasībām: 

- kontaktstundu skaits pilna laika studijās ir vairāk nekā 39%, 

- maģistra studiju programmas obligātajā daļā, izņemot maģistra darba izstrādi, ietver 

attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti un 

teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo 

problēmu aspektā 45 kredītpunktu apjomā, 

-  studiju programmas saturs nodrošina tādu studiju rezultātu sasniegšanu, kas ietver 

padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšanu un pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšanu 

audiovizuālās mākslas jomā. 
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Pielikums nr.3 

 

 

Studiju programmas izmaksas 

 

     Studiju procesa nodrošināšanai nav piesaistīti valsts budžeta līdzekļi, līdz ar to ieņēmumi 

galvenokārt nāk no studiju maksām. Studiju maksas apmēru un samaksas kārtību katram 

studiju gadam nosaka un apstiprina RSEBAA Senāts. 

      Studiju maksa RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas maģistra programmā sastāda 

3000 EUR gadā ( 6000 EUR par 2 gadiem kopā). 

           Iegūtie finanšu līdzekļi tiek ieguldīti studiju procesa nodrošināšanai, materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošanai un uzturēšanai, kā arī augstskolas vispārējo izdevumu 

segšanai. 

Ik gadus RISEBA audiovizuālajās tehnoloģijās tiek investēti aptuveni 70 000 EUR, lai 

iepirktu jaunākās programmatūras, uzņemšanas un montāžas tehniku. Studiju process tiek 

realizēts vienā no lielākajiem un modernākajiem augstskolu audiovizuālo mediju centriem 

Baltijā. 
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Pielikums nr.4 

 

Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

 

RISEBA ir otra augstskola Latvijā, kura piedāvā realizēt augstākās izglītības maģistra 

studiju programmu „Audiovizuālā mediju māksla”, un ir pirmā augstskola Latvijas Republikā, 

kur šī programma ir orientēta tieši uz audiovizuālā mediju mākslas specifiku un tās plašāka 

spektra pielietojumu.  Tā ir vairāk salīdzināma ar Ziemeļamerikas un Rietumeiropas 

labākajām kino augstskolu studiju programmām un tai ir vairāk kopsakarības ar Baltijas 

Filmu un Mediju skolu Igaunijā; tas ir vairāk līdzību ar Baltijas Filmu un Mediju skolā 

Igaunijā, attiecībā uz tās raksturu un darbības formu, un ar Svētā Lūkasa (Saeint Lukas) 

Mākslas un Dizaina Briseles Universitāti saistībā ar tās akadēmisko pieeju. 

4.1.tabula 

Augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” 

satura salīdzinājums ar  Svētā Lūkasa Mākslas un dizaina Universitāti  Briselē, (Beļģija) 

maģistra studiju programmu „Audiovizuālā Māksla” (http://www4.sintlukas.be/www-

en/). 

Salīdzinot  konstatētas šādas kopsakarības un atšķirības: 

KOPSAKARĪBAS ATŠĶIRĪBAS 

 abas minētās studiju programmas  

sagatavo speciālistus audiovizuālajā jomā, 

kas arī dod iespēju turpināt studēt 

doktorantūrā; 

 abās programmu apmācības kodolā ir  

kino darbu ražošana ar Auteur Cinema 

tradīcijām; apmācībā uzsvars ir patstāvīgām 

radošām un zinātniski pētnieciskajām darba 

metodēm radošo darbnīcu ietvaros. 

 abās studiju programmās mācību  

procesa gaitā ir iespējams izvēlēties kādu 

virzienu: Svētā Lūkasa Universitātes 

programmā koncentrācija ir Animācijā,  

Dokumentālajā Kino, Mediju Mākslā, Kino 

un Scenārija Mākslā; RISEBA programmas 

virzieni ir Režijā, Montāžas Mākslā, 

Scenārija Mākslā un Animācijā. 

 Animācija un Jauno Mediju  

tehnoloģijas pielietojuma paplašināšanas 

stratēģija ir abu programmu attīstības 

stratēģija; 

 mācību process ietver sevī iepazīšanos 

 Svētā Lūkasa maģistra programma ilgst  

1 gadu jeb  gadus un kopējais studiju apjoms ir 

60 ECTS; RISEBA maģistra programma ilgst 

divi ar pus gadi un apjoms ir 120 ECTS jeb 80 

KP; 

 Svētā Lūkasa universitātes studentiem  

izvēlas virzienu jau uzsākot mācību procesu. 

RISEBA tas jāveic līdz otrā studiju kursa 

beigām; 

 RISEBA tiek piedāvāti arī ar  

ekonomiku, vadzinībām un uzņēmējdarbību 

saistīti kursi; 

 RISEBA apmācības programmā ar  

režiju un aktiermeistarību saistītie kursi ir 

apjomīgāki (kopā 7 KP jeb 10 ECTS) un 

darbam aktierkino jomā ir pievērsta galvenā  

uzmanība; 

 Svētā Lūkasa Universitātes programma  

lielā mērā balstās uz  likvīda moduļu variācijas 

principa, kas ļauj studējošiem pēc izvēles 

modelēt savu programmu radošo darbnīcu 

kategorijā; RISEBA maģistrantiem divu gadu 

http://www4.sintlukas.be/www-en/
http://www4.sintlukas.be/www-en/
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arī ar modernajiem medijiem; 

 abās studiju programmās tiek  

izmantotas analogas studiju metodes - studiju 

darbi, referāti, prezentācijas, semestra vidus 

eksāmeni;  

 maģistra darbs pēdējā studiju semestrī  

ir galvenais pētniecības un radošās darbības 

oriģināldarbs; 

 abās studiju programmās katrā studiju  

kursā bez lekcijām un semināriem liels 

uzsvars tiek likts uz praktiskajām  

nodarbībām;  

 abās studiju programmās ir obligātie  

un izvēles kursi, kas sniedz padziļinātas 

zināšanas izvēlētajā studiju jomā;  

 abās programmās vienlīdzīgi  apmāca  

topošos kino režisorus, scenāristus, un kino 

montāžistus, atšķirības ir tikai studiju  kursu 

apjomu ziņā; 

 abām programmām ir apjoma ziņā  

vienāds maģistra darbs, kas sastāv no 

līdzvērtīgi sabalansētās praktiskās un 

zinātniski pētnieciskās daļas 30 ECTS 

apjomā. 

kursu apjoms ir vienmoduļa princips, kur 

variācija virzienu īstenošanai tiek veikta ar 

patstāvīgām papildnodarbībām un programmas 

direktora nozīmētām prakses iespējām; 

 Svētā Lūkasa Universitātes studentiem  

humanitāro zinātņu un jaunrades darba kursu 

īpatsvars ir lielāks par nozares kursiem (18 

ECTS pret 12 ECTS), bet RISEBA 

maģistrantiem nozares kursi sastāda lielāko 

īpatsvaru (54 ECTS pret 24 ECTS ); 

 RISEBA humanitāro, pētniecisko un  

kritisko kursu apjoms ir lielāks (24 ECTS pret 

18 ECTS);   

 RISEBA studijas notiek angļu valodā. 

Beļģijas universitātē apmācības valoda ir 

galvenokārt flāmu. 

 

 

 

4.2. tabula 

RISEBA un Briseles Svētā Lūkasa Mākslas un dizaina Universitātes studiju programmu 

salīdzinājums 

RISEBA maģistra studiju 

programmas „Audiovizuālā 

mediju māksla” 

Apjoms  

ECTS 

Svētā Lūkasa Mākslas un 

Dizaina Universitāte  

„Audiovizuālā māksla” 

Apjoms 

ECTS 

 

Studiju kursi, kas sakrīt un 

daļēji sakrīt 

   

Kino Narratoloģija 

Fotogrāfijas Vēsture 

Kino Vēsture 

Kino Kritika 

Audiovizuālās Mediju Mākslas 

Dramatiskā Uzbūve 

Pētniecības metodes 

4.5 

4.5 

4.5 

3 

3 

 

3 

Kritiskās mākslas zinātnes: 

Seminārs I 

Seminārs II 

Seminārs III 

 

6 

6 

6 

Scenārija Māksla  

Kino un Jauno Mediju Montāžas 

Māksla un Filoloģija 

6 

6 

 

Kino un scenārija māksla 6 
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Kinooperatora un Operatora 

Inscinētāja Māksla 

Skaņas Dizains 

6 

 

4.5 

Dokumentālais Kino 6 Dokumentālais  kino 6 

Animācija 

Animācija un SFX 

4.5 

3 

Animācija 6 

Interaktīvie mediji 2D un 3D 

Jauno Mediju  Tehnoloģija un 

integrācija  

Datorgrafika un Dizains  

Kino un Jauno Mediju 

Izplatīšanas Stratēģijas 

4.5 

4.5 

 

3 

3 

Mediju māksla 6 

Maģistra darbs 30 Maģistra darbs 30 

 

Studiju kursi, kas nesakrīt 

   

Režijas Māksla 7.5   

Aktiermeistarība 3   

Fotogrāfijas māksla 6   

Starptautiskā uzņēmējdarbība 

Masu Medijos 

4.5   

Masu Mediju Ekonomika un 

menedžments 

3   

Administratīvā stratēģija masu 

medijos 

3   

Kino tiesiskie, morālie un 

psiholoģiskie aspekti 

3   

 

4.3.tabula 

Augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” 

satura salīdzinājums ar Baltijas Filmu un Mediju skolas programmu „Kino un video 

māksla”, Tallinā (Igaunija) 

 

Salīdzinot  konstatētas šādas kopsakarības un atšķirības: 

KOPSAKARĪBAS ATŠĶIRĪBAS 

 abas minētās studiju programmas  

sagatavo augsti kvalificētus speciālistus 

audiovizuālajā jomā, kas dod iespēju turpināt 

studēt doktorantūrā; 

 abās programmu apmācības kodolā ir  

kino darbu ražošana ar kopējo kredītapjomu 

apmācībā 80 KP jeb 120 ECTS; 

 mācību process ietver sevī iepazīšanos 

 arī ar modernajiem mēdijiem; 

 abās studiju programmās tiek  

 Baltijas mediju un filmu skola ir  

specializētāka, kas dod studējošiem iespēju 

specializēties kino režijā, dokumentālā kino 

ražošanā, kinooperatora mākslā,  kinoscenārista 

mākslā, un kino ražošanā, un tā balstīta uz 

daudzmoduļu apmācības principa, kur 

studējošie var samērā brīvi savienot vairākus 

modeļus; 

 RISEBA apmācības ir viena modeļa  

princips, kas dod vispusīgāku apmācību 
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izmantotas analogas studiju metodes - studiju 

darbi, referāti, prezentācijas, semestra vidus 

eksāmeni;  

 maģistra darbs pēdējā studiju semestrī  

ir galvenais pētniecības un radošās darbības 

oriģināldarbs; 

 abās studiju programmās katrā studiju  

kursā bez lekcijām un semināriem liels 

uzsvars tiek likts uz praktiskajām 

nodarbībām;  

 abās studiju programmās ir obligātie  

un izvēles kursi, kas sniedz padziļinātas 

zināšanas izvēlētajā studiju jomā;  

 abās programmās maģistra darbs 20  

KP apjomā ir audiovizuālā rakstura darbs. 

 

audiovizuālā mākslā ar papildus  apmācību 

režijas mākslā, montāžas mākslā, scenārija 

mākslā un animācijā, deklarējot koncentrāciju 

otrā studiju kursa beigās; koncentrācijas 

īstenošana tiek veikta ar patstāvīgām 

papildnodarbībām un programma direktora 

nozīmētām prakses iespējām 

 RISEBA kino un audiovizuālā mediju  

apmācības ir balstītas uz Auteur Cinema 

tradīcijām; apmācībā uzsvars ir patstāvīgām 

radošām un zinātniski pētnieciskajām darba 

metodēm radošo darbnīcu ietvaros. 

 RISEBA tiek piedāvāti arī ar  

ekonomiku, vadzinībām un uzņēmējdarbības 

saistīti kursi, kas nav tieši saistīti ar kino 

ražošanu; 

 RISEBA apmācības programmā ar  

teātra un kino režiju un aktiermeistarību 

saistītie kursi ir saliedētāki (kopā 7 KP jeb 10 

ECTS) un darbam aktierkino jomā ir pievērsta 

centrāla uzmanība; tiem ir jūtama klasiskās 

amerikāņu kinoskolu apmācības plūsmas 

metode; 

 RISEBA programmā ir spēcīgāka  

Animācijas un Jauno Mediju tehnoloģijas 

pielietojums un saistīto studiju kursu apmācība; 

 RISEBA maģistrantu gala darbs,  

neskatoties uz 20KP līdzīgu apjomu, ir  

satura ziņā sarežģītāks, jo maģistra 

diplomdarbā ir arī  zinātniski pētniecisks darbs 

par audiovizuālās nozares specifisku tēmu, kam 

nav ekvivalents Baltijas mediju skolas 

diplomdarba  aizstāvēšanai; 

 RISEBA piedāvā virkni studiju kursu  

zinātnēs, kas ir novitāte Baltijas reģionā. 
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4.4. tabula 

RISEBA un Tallinas Baltijas Filmu un Mediju skolas programmu salīdzinājums 

RISEBA maģistra studiju 

programmas „Audiovizuālā 

mediju māksla” 

Apjoms  

KP 

Baltijas Filmu un Mediju skolas 

programma „Kino un video 

māksla” 

Apjoms  

KP 

 

Studiju kursi, kas sakrīt un 

daļēji sakrīt 

   

Tele  un kino producēšana 

administratīvā stratēģija masu 

medijos 

3 

2 

TV producēšana   

Radošā producēšana 

Neatkarīga kino producēšana 

2 

2 

2 

Kino un jauno mediju 

izplatīšanas stratēģijas 

Masu mediju ekonomika un 

menedžments 

2 

 

2 

Kino distribūcija un izplatīšana  

 

Finansiālā stratēģija 

2 

 

2 

Scenārija māksla 4 Scenārija rakstīšana I 

Scenārija rakstīšana II 

Scenārija rakstīšana III 

Dramaturģiskā struktūra 

Adaptācija 

2 

4 

4 

4 

4 

 

Kinooperatora un Operatora 

Inscinētāja Māksla 

 

4 

Apgaismojums I 

Apgaismojums II 

Apgaismojums III 

3 

3 

3 

Kino un Jauno Mediju Montāžas 

Māksla un Filoloģija 

4 Montāžas pamati 2 

Režijas māksla 

 

 

Aktiermeistarība 

5 

 

 

2 

Režija I 

Režija II 

Režija III 

Darbs ar aktieri 

3 

3 

4 

2 

Jauno mediju tehnoloģija un 

integrācija 

2 Kino ražošanas tehnoloģija 9 

Televīzijas un kino vēsture 3 Kino vēsture un analīze 2 

Dokumentālais kino 4 TV prakse I 

TV prakse II 

2 

2 

Fotogrāfijas vēsture 4 Krāsas un bildes mijiedarbība 2 

Kino tiesiskie, morālie un 

psiholoģiskie aspekti 

2 Likums un intelektuālais īpašums 2 

Kino kritika 2 Mediju kultūra un kritika 3 

Skaņas Dizains 4 Ieraksts un Skaņas Dizains 2 

Starptautiskā uzņēmējdarbība 

 

3 Internacionālie aspekti ražošanas 

menedžmentā 

2 

Datorgrafika un dizains 2 Mākslas dizains 2 

Maģistra darbs 20 Maģistra darbs 20 
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Studiju kursi, kas nesakrīt 

   

Fotogrāfijas māksla 4 Modernās sociālās teorijas 3 

Interaktīvie mediji 2D un 3D 3 Ētika 2 

Kino narratoloģija 3 Filozofija 3 

Animācija 3 Komunikācijas teorijas 2 

Audiovizuālā mediju mākslas 

dramatiskā uzbūve 

2 Kino semiotika 2 

Pētniecības metodes 2 Darbs ar mākslinieku inscinētāju 2 

Animācija un specefekti 2 Kino valodas pamati 3 

  Scenārija lasīšanas pamati 2 

  Kino ražošanas pamati 2 

  Kino semināri 1 un 2 4 

  Brīvs seminārs 2 

  Darbs ar kinooperatoru 2 

  Kāstings 2 

  Bilde, skaņa un mūzika 2 

  Skaņas montāža 2 

  Pirmsvizualizācija 2 

Jāatzīmē, ka RISEBA maģistra studiju programmai ir vairāk līdzības ar Baltijas Filmu un 

Mediju skolu Igaunijā, attiecībā uz tās būtību; daudzi kursi, gan, kas tiek piedāvāti Baltijas 

Filmu un Mediju skolā, jau ir ietverti to attiecīgajā jomā, piemēram, kāstings un vizualizācija 

ir daļa no režijas kursa, bet skaņas ieraksti ir daļa no Skaņas Dizains, nevis kā atsevišķs kurss, 

kā arī, scenārija lasīšanas pamati nav obligāti maģistra līmenī. Tāpēc vērtējot akadēmisko 

pieeju, kaut arī tās darbības forma ir atšķirīga, ir tuvāka Svētā Lūkasa Mākslas un Dizaina 

Briseles Universitātei. 
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Pielikums nr.5 

Informācija par studējošajiem 

 

Studējošo skaits 

Studējošo skaits Audiovizuālās mediju mākslas maģistra programmā uz 2015.gada 

1.soktobri bija 15.  

2015./2016. studiju gadā Audiovizuālās mediju mākslas maģistra studiju programmā 

imatrikulēto studējošo skaits kopā bija 6.  

Katru gadu pieaug ārvalstu studējošo skaits. Tiks turpināta studiju programmas 

popularizēšana postpadomju bloka valstīs un ES, ar mērķi piesaistīt aizvien vairāk ārvalstu 

studētgribētājus.  

 

Absolventu skaits 

2015./2016.studiju gadā maģistra grādu Audiovizuālajā mākslā ieguvuši 5 studenti. 

Kopējais absolventu skaits Audiovizuālās mediju mākslas maģistra studiju programmā uz 

2015./2016.studiju gada beigām bija 28. 
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Pielikums nr.6 

Studējošo aptaujas un to analīze 

 

Kā ik gadus, 2015./2016.studiju gadā tika veikta studentu aptauja par apmierinātību ar 

studiju kursa saturu un pasniedzēju darbu. Studentu anketēšana pilnībā tika realizēta tikai 

elektroniskā veidā. Diemžēl, studentu aktivitāte anketu aizpildīšanā ir bijusi nepietiekama, lai 

objektīvi varētu izvērtēt pasniedzēju darbu. Atsevišķus studiju kursus un to pasniedzējus ir 

vērtējuši tikai 10% no grupas studentiem. Tā kā grupas ir nelielas, tad bieži vien vērtējumu 

par studiju kursu un pasniedzēju bija izteikuši  tikai 2 – 3 studenti. 

Kopumā vidējais vērtējums  piecu ballu sistēmā bija 4,00, kas ir uzskatāms par labu. 

Taču, kā jau iepriekš minēts, šos anketu rezultātus jāvērtē kritiski, ņemot vērā nelielo 

respondentu skaitu. Par vājākajiem studiju kursiem tika atzīti Intellectual Property and Legal 

Aspects in Creative Industries (2,67) ar pasniedzēju Simon Holmberg un Producing and 

Fundrising (2,78)  ar pasniedzēju Erik Arnsten .  Abi šo  studiju kursa pasniedzēji  uz 

2016./2017. studiju gadu tika nomainīti. 

Par spēcīgākajiem studiju kursiem 2015./2016.studiju gadā, studenti ir atzinuši 

Multimedia Integration in Performance  ar pasniedzēju Arti Dzērvi (5) un New Media and 

Film Editing and Aesthetics ar pasniedzēju Aigaru Ceplīti (4,92). 

Visas studentu anketās paustās piezīmes, komentāri un ierosinājumi tika rūpīgi izskatīti 

un iespēju robežās veikti studiju procesa uzlabojumi. Kopumā veiktā anketēšana ļāva gūt 

priekšstatu par tendencēm saistībā ar studiju kursa satura un akadēmiskā personāla vērtējumu. 
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Pielikums nr.7 

 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Audiovizuālā mediju māksla” studiju 

procesa gaitā pastāvīgi tiek kontrolēta studiju kvalitāte.  Liela nozīme šīs kvalitātes 

uzlabošanā ir pašiem studentiem un viņu aktivitātei. Liels uzsvars ir profesionālās stājas un 

etiķetes izkopšanai un praksei, kā arī audiovizuālās nozares psiholoģiskās pieejas izmaiņai 

atbilstoši starptautiskai prakse. 

 Vienlaicīgi ar studentu aptaujām, kurās tiek nepārtraukti analizētas kā pozitīvās, tā 

negatīvās tendences studiju gaitā, regulāri tiek organizētas tikšanās ar programmas direktoru 

un mentoru, kur studenti tiek iepazīstināti ar studiju procesa turpmāko attīstību, jauniem 

studiju kursiem un akadēmisko personālu. Sanāksmēs studenti tiek iztaujāti par tā brīža 

studiju procesa kvalitāti un studiju organizatoriskajām problēmām. Sapulcēs iegūtā 

informācija tiek apkopota un analizēta.  

Gan uz anketēšanas, gan studentu grupu sanāksmju materiālu bāzes tiek veiktas 

operatīvas korekcijas gan studiju saturā, gan pasniegšanas formā.  Arī Programmu Padomē ir 

ievēlēts pa vienam studentu pārstāvim no katras grupas. Padomes sanāksmēs tiek uzklausīts 

studentu viedoklis par problēmjautājumiem. Studentu pārstāvji piedalās arī Programmu 

Padomes lēmumu pieņemšanā attiecībā pret izmaiņām studiju programmā. 

 


