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1. Studiju programmas nosaukuma, iegūstamā grāda, profesionālās
kvalifikācijas vai grāda un profesionālās kvalifikācijas, mērķu un uzdevumu,
uzņemšanas nosacījumu savstarpējā atbilstība
1.1.Bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” parametri
Studiju programmas
nosaukums
Studiju programmas
nosaukums angļu valodā
Studiju programmas kods
saskaņā ar Latvijas
izglītības klasifikāciju
Studiju programmas veids
un līmenis
Iegūstamais kvalifikācijas
līmenis (EKI)
Profesijas kods profesiju
klasifikatorā
Studiju programmas
apjoms (KP)
Īstenošanas forma, veids,
ilgums (ja nepilni gadi,
norādīt mēnešos) un
īstenošanas valoda:
pilna laika klātiene
pilna laika neklātiene
pilna laika neklātiene
(tālmācība)
nepilna laika klātiene
nepilna laika neklātiene
nepilna laika neklātiene
(tālmācība)
Īstenošanas vieta

AUDIOVIZUĀLĀ MEDIJU MĀKSLA

Studiju programmas
direktors/-e
Uzņemšanas prasības

Jānis Holšteins Mg.art., Mg.oec.

AUDIOVISUAL MEDIA ARTS
42213
Profesionāla bakalaura studiju programma
6
2654 13, vai 2654 12, vai 3521 07, vai 2641 10
160

Latviešu un angļu
Latviešu un angļu
-

4 gadi
4 gadi
4 gadi un 6 mēneši
4 gadi un 6 mēneši
-

Latviešu un angļu
Latviešu un angļu
-

Durbes iela 4, Meža iela 3, Rīga, augstskola RISEBA

Par studējošiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi un
personas, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņu
pase, kā arī ārvalstnieki un citas personas, kurām
ir izsniegtas pastāvīgās vai termiņuzturēšanās atļaujas.
Personai jābūt ar vispārējo vidējo izglītību vai arī ar četrgadīgo vidējo profesionālo izglītību, kā arī tie var būt ar
pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
Par studiju programmas studējošiem var kļūt personas,
kurām jau ir augstākā izglītība vai iegūts profesionālais
vai akadēmiskais bakalaura grāds.
Reflektantu atlase tiek rīkota pamatojoties uz divu centralizēto eksāmenu (latviešu un angļu valodā) un atestāta
sekmju izraksta rezultātiem.
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Studiju turpināšanas
iespējas
Citas augstskolas, kurā
studiju programmas
slēgšanas gadījumā
augstskola nodrošina
studējošajiem iespēju
turpināt izglītības ieguvi
Studiju programmas
mērķis

Studiju programmas
uzdevumi

Sasniedzamie studiju
rezultāti

Izvērtējot atestāta rezultātus, tiek ņemti vērā studiju virzienam nozīmīgākie humanitārie priekšmeti.
Papildus tam tiek rīkots radošais pārbaudījums. Radošajā
pārbaudījumā, reflektantiem ir jāuzraksta eseja. Kā neobligāts, taču vēlams nosacījums ir reflektantu radošo portfolio iesniegšana izskatīšanai.
Studijas iespējams turpināt augstskolas RISEBA
maģistra studiju programmā “Jaunie mediji un
audiovizuālā māksla”, kā arī citās maģistra līmeņa
programmās
Liepājas Universitāte, bakalaura studiju programma
“Jauno mediju māksla”
Pielikums Nr.1 sadarbības līgums starp RISEBA un
LiepU
Sagatavot augsti kvalificētus, kompetentus un
konkurētspējīgus, mūsdienu prasībām atbilstošus
audiovizuālā jomas speciālistus darbam valsts un
privātajos masu saziņas līdzekļos, kā arī producentu
kompānijās.
- nodrošināt studiju programmu, kas sniedz studentiem
nepieciešamās iemaņas radošajā domāšanā un teorētiskajā
procesā;
- īstenot nozares jaunāko tehnoloģiju apguvi un to
praktisko pielietošanu;
- nodrošināt mūsdienīgu radošā biznesa metožu apgūšanu;
- nodrošināt studijas ar mācību metodiskajiem
materiāliem, bibliotēkas pakalpojumiem un mūsdienu
prasībām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi;
- nodrošināt bakalaura grāda ieguvi, kas dotu tiesības
turpināt studijas maģistrantūrā;
- nodrošināt nepieciešamo spēju, prasmju un zināšanu
apguvi atbilstoši televīzijas un kino producenta, televīzijas
režisora, televīzijas operatora vai scenārista profesijas
standartam.
Apgūstot pilnu studiju programmu 160 (240 ECTS)
kredītpunktu apjomā, studējošais iegūst profesionālo
bakalaura grādu audiovizuālajā mākslā un vadoties pēc
studentu izvēles, atbilstoši Latvijas Republikas Profesiju
klasifikatora kodam, televīzijas un kino producenta (2654
13) vai televīzijas režisora (2654 12), vai televīzijas
operatora (3521 07), vai scenārista (2641 10)
kvalifikāciju. Audiovizuālais mediju mākslas speciālists
ne tikai orientējas radošajā procesā, bet arī praktiski
pārzina konkrētās nozares ražošanas specifiku un jaunākās
tehnoloģijas un darba metodes.
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Studiju programmas
noslēgumā paredzētais
noslēguma pārbaudījums

Profesionālā bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā
nodrošina zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas
ļauj veikt augsti kvalificētu profesionālo darbību
attiecīgajā jomā un dod iespēju tālākām studijām
maģistrantūras studiju programmās.
Studiju procesā šajā programmā studenti iegūst:
- izpratni par mūsdienu audiovizuālās nozares
profesionālo vidi un aktuālākajiem procesiem tajā;
- nepieciešamās humanitārās zināšanas radošajai
pašizpausmei;
- zināšanas par jaunākajām audiovizuālajām
tehnoloģijām, kā arī prasmi ar tās pielietot
praktiski atbilstoši konkrētajai kvalifikācijai;
- izpratni par radošās domāšanas un biznesa teoriju
savstarpējo mijiedarbību;
- spēju pēc studiju programmas bez papildus
praktisko iemaņu apmācību procesa iesaistīties
profesionālajā audiovizuālās nozares darba vidē;
- spēju sekmīgi konkurēt gan Latvijas gan ārvalstu
profesionālajā darba tirgū;
- pamatzināšanas pētnieciskajā darbā.
Bakalaura darbs – 12 KP, kas sastāv no teorētiskās un
praktiskās daļas. Teorētiskā daļa ir bakalaura līmeņa
pētījums par kādu no audiovizuālās jomas tēmām.
Praktiskā daļa – pilnvērtīgs audiovizuāls darbs: filma,
televīzijas raidījums, videoinstalācija, videoklips u.c.

1.2.Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā un to analīze
Studējošo skaits
Studējošo skaits Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura programmā uz 2017.gada 1.oktobri bija
260. No tiem pilna laika dienas nodaļā aktīvi studēja 211 studenti. Nepilna laika vakara nodaļā aktīvi
studējošo skaits bija 49.
Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura studiju programmā imatrikulēto studējošo skaits uz
2017.gada 1.septembri kopā bija 77.
Statistiku par pēdējiem pieciem studiju gadiem skat. Pielikumā Nr.2.
Pakāpeniski pieaug ārvalstu studējošo skaits. Tiks turpināta studiju programmas popularizēšana
postpadomju bloka valstīs, ar mērķi piesaistīt aizvien vairāk ārvalstu studētgribētājus. Šiem
studentiem varētu tikt piešķirtas papildus uzņemšanas kvotas bez ierobežojuma.
Absolventu skaits
Absolventu skaits Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura studiju programmā
2017./2018.studiju gada beigās bija 49. Pilna laika dienas nodaļā 2017./2018. studiju gadā bakalaura
grādu un kvalifikāciju ieguva 36 studenti, nepilna laika vakara nodaļā – 13 studenti.
Studējošos skaits profesionālajā studiju programmā “Audiovizuālā mediju māksla” joprojām
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uzrāda stabilitātes tendenci.
Krievu valodas plūsmā bija vērojama pakāpeniska pieauguma tendence. Ja vēl pirms diviem
gadiem konkurss uz studiju vietām krievu plūsmā bijā ļoti niecīgs, tad jau pagājušajā gadā tas jūtami
pieauga.
Nepilna laika vakara nodaļā studējošo skaits jau vairākus gadus nemainīgi ir salīdzinoši visai
zems. Materiāli tehniskais nodrošinājums būtu pietiekams lielākam student skaitam šajā studiju
formā. Te viens no galvenajiem iemesliem ir vāja ārējā motivācija industrijā. Vakara nodaļā pamatā
studē cilvēki, kas jau vairāk vai mazāk ir saistīti ar audiovizuālo nozari un iegūstot augstskolas
diplomu viņu pozīcijas konkurencē nepalielinās. Visu pamatā nosaka katra darbinieka radošas spējas
un profesionālās prasmes, ko lielā mērā var apgūt arī empīriskā ceļā. Jāatzīst arī, ka vakara nodaļā
studējošajiem ir sari samērā jūtams atbirums studiju gaitā. Tas izskaidrojams ar visai lielo patstāvīgā
darba apjomu, kas jāiegulda, pie salīdzinoši nelielā kontaktstundu apjoma. Un praktiskajos studiju
kursos patstāvīgi tas ir visai grūti paveicams.
Tomēr, ja raugās pēc studējošo kopskaita, RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura
programma ir stabils līderis Latvijā šajā jomā.
1.3.Studiju programmas parametru sasaiste
RISEBA profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” izstrādāta
saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likumu, atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības
klasifikācijai (kods 42213 01), otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Valsts standartam un
Latvijas Republikas Profesiju klasifikatoram.
Studiju programmas mērķi
Sagatavot augsti kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus, mūsdienu prasībām atbilstošus
audiovizuālā jomas speciālistus darbam valsts un privātajos masu saziņas līdzekļos, kā arī producentu
kompānijās.
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:
- nodrošināt studiju programmu, kas sniedz studentiem nepieciešamās iemaņas radošajā
domāšanā un teorētiskajā procesā;
- īstenot nozares jaunāko tehnoloģiju apguvi un to praktisko pielietošanu;
- nodrošināt mūsdienīgu radošā biznesa metožu apgūšanu;
- nodrošināt studijas ar mācību metodiskajiem materiāliem, bibliotēkas pakalpojumiem un
mūsdienu prasībām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi;
- nodrošināt bakalaura grāda ieguvi, kas dotu tiesības turpināt studijas maģistrantūrā;
- nodrošināt nepieciešamo spēju, prasmju un zināšanu apguvi atbilstoši televīzijas un kino
producenta, televīzijas režisora, televīzijas operatora vai scenārista profesijas standartam.
Studiju programma atbalsta arī augstskolas saukli „Māksla biznesā – bizness mākslā” jeb
„Business meets Arts”, jo paralēli humanitārajiem studiju kursiem, programmā ir iekļauts arī zināms
apjoms eksakto biznesa kursu. Šī ir vienīgā augstskola Latvijā, kas gatavo kvalificētus televīzijas un
kino producentus.
Apgūstot pilnu studiju programmu 160 (240 ECTS) kredītpunktu apjomā, studējošais iegūst
profesionālo bakalaura grādu audiovizuālajā mākslā un vadoties pēc studentu izvēles, atbilstoši
Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora kodam, televīzijas un kino producenta (2654 13) vai
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televīzijas režisora (2654 12), vai televīzijas operatora (3521 07), vai scenārista (2641 10)
kvalifikāciju. Audiovizuālais mediju mākslas speciālists ne tikai orientējas radošajā procesā, bet arī
praktiski pārzina konkrētās nozares ražošanas specifiku un jaunākās tehnoloģijas un darba metodes.
Profesionālā bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā nodrošina zināšanu, prasmju un attieksmju
kopumu, kas ļauj veikt augsti kvalificētu profesionālo darbību attiecīgajā jomā un dod iespēju tālākām
studijām maģistratūras studiju programmās.
Profesionālais bakalaurs spēj:
1) intelektuālās kompetences jomā
- stratēģiski un analītiski formulēt un komunicēt profesionālus aspektus un nozares
problēmas;
- patstāvīgi risināt profesionālus jautājumus;
- pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, virzīt savu tālāko izglītību.
2) profesionālā kompetences jomā spēj:
- izvērtēt un izmantot savā profesionālajā jomā dažādas metodikas un pieejas;
- parādīt savas profesijas teoriju, metodiku un uzskatu izpratni;
- iegūt, atlasīt un apstrādāt informāciju un izmantot jaunākos pētījumus un nozares
sasniegumus savā praktiskajā darbībā;
- veikt jaunrades, pētniecisku un izglītojošu darbu attiecīgajā nozarē.
3) praktiskās kompetences jomā spēj:
- praktiski veikt profesionālus pienākumus, pieņemt un pamatot lēmumus profesionālās
kompetences attiecīgajā profesionālajā jomā;
- izprot profesionālo ētiku;
- spēj strādāt patstāvīgi un komandā, prot izstrādāt un īstenot projektus, tam piemīt
komunikatīvās prasmes.
Studiju procesā šajā programmā studenti iegūst:
- izpratni par mūsdienu audiovizuālās nozares profesionālo vidi un aktuālākajiem procesiem
tajā;
- nepieciešamās humanitārās zināšanas radošajai pašizpausmei;
- zināšanas par jaunākajām audiovizuālajām tehnoloģijām, kā arī prasmi ar tās pielietot
praktiski atbilstoši konkrētajai kvalifikācijai;
- izpratni par radošās domāšanas un biznesa teoriju savstarpējo mijiedarbību;
- spēju pēc studiju programmas bez papildus praktisko iemaņu apmācību procesa iesaistīties
profesionālajā audiovizuālās nozares darba vidē;
- spēju sekmīgi konkurēt gan Latvijas gan ārvalstu profesionālajā darba tirgū;
- pamatzināšanas pētnieciskajā darbā.
Uzņemšanas prasības
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 profesionālā bakalaura studiju programmas
“Audiovizuālā mediju māksla” studējošiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie
iedzīvotāji. Tiem jābūt ar vispārējo vidējo izglītību vai arī ar četrgadīgo vidējo profesionālo izglītību.
Par studiju programmas studējošiem var kļūt arī personas, kurām jau ir augstākā izglītība vai iegūts
profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds.
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Imatrikulācijai RISEBA profesionālajā bakalaura studiju programmā “Audiovizuālā mediju
māksla” pilna laika studijām un nepilna laika studijām uzņem personas, kas atbilst šādiem
nosacījumiem:
- ir iegūta vidējā izglītība;
- vidusskolas atestāta sekmju izrakstā nav zemāka vērtējuma par 4;
- ir nokārtots centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā;
- ir nokārtots centralizētais eksāmens angļu, franču vai vācu valodā.
Personām, kuras vidējo izglītību ir ieguvušas līdz 2004. gadam, centralizēto eksāmenu sertifikāti
nav nepieciešami.
Nepieciešamības gadījumā, lai paaugstinātu tehnisko zināšanu līmeni, pirms studiju programmas
uzsākšanas RISEBA nodrošina studentiem papildus datorapmācības kursus.
Ņemot vērā, ka studiju procesa gaitā liela nozīme tiek pievērsta profesionālajiem praktiskajiem
studiju kursiem, kuros nepieciešama individuāla pieeja, pirms studiju procesa uzsākšanas tiek veikts
potenciālo studentu radošais pārbaudījums ar mērķi noteikt jauno cilvēku priekšzināšanas
audiovizuālās jomas specifikā.
Uzsākot studiju procesu pēc imatrikulēšanas, studentiem tiek piedāvātas ievadlekcijas, kurās
studenti tiek iepazīstināti ar augstskolu, tās iekšējiem normatīviem, organizatorisko sistēmu un
materiāli tehnisko bāzi un studiju procesu. Studenti tiek instruēti par elektrodrošības un
ugunsdzēsības noteikumiem un to ievērošanu studiju procesa gaitā. Ievadlekcijās notiek iepazīšanās
ar studentiem un viņu interešu loku, tiek veicināta arī savstarpējā sadarbība komandu darbā.
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2. Studiju saturs
Studiju programmas „Audiovizuālā mediju māksla”
konceptuālais plāns pilna laika studijām
Kredītpunktu skaits
Studiju kursi

2.1. tabula

1. gads
2. gads
3. gads
4. gads
1.sem 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem 6.sem. 7.sem. 8.sem.
.
.
20
16
20
12
6
8
2
4
10
4
8

Obligātie kursi (A daļa)
Ierobežotas izvēles kursi
(B daļa)
Brīvās izvēles kursi
(C daļa)
Prakse (B daļa)
Studiju darbs (A daļa)
Bakalaura darbs (A daļa)
Studiju programma kopā:

2
2
20

2
2

20

20

20

2

2

2

2

4
2

8

8

20

12
20

20

20

Studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla”
konceptuālais plāns nepilna laika studijām
Kredītpunktu skaits
Studiju kursi

1. gads
1.se 2.se
m.
m.
18
14

Obligātie kursi
(A daļa)
Ierobežotas izvēles kursi
(B daļa)
Brīvās izvēles kursi (C
daļa)
Prakse (B daļa)
Studiju darbs
(A daļa)
Bakalaura darbs
(A daļa)
Studiju programma kopā:
18

2. gads
3.se 4.se
m.
m.
18
14
2

2
2

1

1
2

2. 2. tabula

3. gads
5.se 6.se
m.
m.
2
6

4. gads
7.se 8.se
m.
m.
8
4

10

4

4

2

2

2

3

3
2

3

5. gads
9.se
m.

6

7

6

12
18

19

19

17

17

17

17

18

Studiju programmas mācību process galvenokārt tiek organizēts latviešu vai krievu valodā,
tomēr daži specializētie studiju kursi var tikt pasniegti angļu valodā.
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2.1.Studiju kursu/ moduļu satura aktualitātes un atbilstības nozares, darba tirgus vajadzībām
un zinātnes tendencēm novērtējums
Studējošajiem ir lieliska iespēja, jau studiju procesa gaitā, iesaistoties dažādos profesionālās
prakses projektos audiovizuālajā industrijā, atrast savus potenciālos darba devējus. Absolventu aptauja liecina, ka vidēji 66,7% absolvēšanas brīdī jau strādāja un no tiem vidēji 62,5% strādāja savā
specialitātē.
Tā kā īstenotā programma ir profesionālā bakalaura programma, tās atbilstība nozares un darba
tirgus vajadzībām ir ļoti nozīmīga, un darbs pie programmas satura aktualizēšanas notiek nepārtraukti.
Saskaņā ar „Nolikumu par RISEBA realizētām studiju programmas padomēm” studiju programmas Padomēs ir iekļauti attiecīgās nozares darba devēju pārstāvji, kuru viedoklis tiek ņemts vērā,
veicot programmas saturiskās vai strukturālās izmaiņas.
Audiovizuālās jomas profesionāļi ir iesaistīti programmā kā vieslektori, bakalaura darbu vadītāji, recenzētāji, ir iekļauti valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā.
Prakšu ietveros ir uzsākta veiksmīga RISEBA docētāju sadarbība ar darba devējiem, iesaistot
studentus reālos audiovizuālās industrijas projektos.
Organizētajās tikšanās reizēs ar prakšu vietu devējiem (potenciālajiem darba devējiem) studējošie
var noskaidrot, kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas, lai strādātu izvēlētajā profesijā, izprast
izvēlētās profesijas tirgus perspektīvas.
Lai pēc iespējas objektīvāk izvērtētu darba devēju viedokli par nozarē nepieciešamo speciālistu
sagatavošanu, svarīgi, lai darba devējiem pēdējā laikā būtu bijusi saskare ar topošajiem speciālistiem, lai viņi varētu novērtēt gan to zināšanas, kas iegūtas augstskolā, gan spēju un vēlmi strādāt izvēlētajā profesijā. Viens no veidiem, kā to nodrošināt, ir augstskolas un darba devēju sadarbība studentu prakšu organizēšanā. Līdz ar to var apgalvot, ka prakšu vadītāji ir arī potenciālie darba devēji
un pasūtītāji. Ne mazums ir gadījumu, kad students, kas sevi labi parādījis praksē, tiek atzīts par uzņēmumam
noderīgu, un tiek uzaicināts pievienoties iepazītajam kolektīvam pēc augstskolas beigšanas, lai
veiksmīgi turpinātu strādāt bijušajā prakses vietā.
Pēc katra studiju kursa noslēguma, regulāri tiek veiktas studējošo aptaulas par studiju kursa kvalitāti un pasniedzēja darbu studiju kurs ietvaros. Studentu sniegtā informācija par kādu zināšanu vai
prasmju nepietiekamību tiek rūpīgi analizēta un nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas
attiecīgo studiju kursu saturā vai akadēmiskā personāla sastāvā.
Būtisks akcents studiju programmā tiek likts uz praktisko mācību darbu. Tas nepieciešams, lai
potenciālie jaunie speciālisti, jau uzreiz pēc bakalaura grāda iegūšanas, spētu jebkurā mediju
uzņēmumā pildīt savai kvalifikācijai atbilstošos profesionālos uzdevumus un sekmīgi konkurēt darba
tirgū.
2.2.Studiju kursu/ moduļu savstarpējās sasaistes un atbilstības studiju programmas mērķim
un sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums
RISEBA profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” ir izstrādāta
atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumiem Nr.481
„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”. Tā atbilst arī šobrīd
aktuālajiem LR Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumiem Nr.512 – „Noteikumi par otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”.
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Bakalaura studiju programma nodrošina studējošiem visaptverošu izpratni par audiovizuālo
mediju jomu, attīsta viņu radošās, analītiskās un organizatoriskās prasmes. Tāpat studijas sagatavo
studējošos radošas personības pētnieciskajam un personības izaugsmes darbam - informācijas
ievākšanai, atlasīšanai un apstrādei. Studiju gaitā iegūtās profesionālās prasmes un iemaņas atbilst
attiecīgo profesionālo standartu prasībām.
Studiju programma pamatā balstās uz obligāto zināšanu bloku, kas sniedz vispārējas zināšanas
un pamatizpratni par audiovizuālo nozari. Atkarībā no izvēlētās kvalifikācijas, ierobežotās izvēlas
bloku, kas dod izpratni par radošo procesu un tehnoloģijām, kā arī brīvās izvēles studiju
priekšmetiem, kur studējošie var iegūt papildus zināšanas dažādās audiovizuālās nozares
profesionālajās specifikās.
Visi studiju programmas absolventi iegūst profesionālo bakalaura grādu audiovizuālajā mākslā,
taču katram papildus tiek dota iespēja iegūt vienu no četrām audiovizuālās jomas kvalifikācijām –
televīzijas un kino producents, televīzijas režisors, televīzijas operators vai scenārists. Pirmajos četros
semestros visiem studentiem mācību programma ir identiska, taču sākot ar piekto semestri sākas
profesionālā specializācija, atbilstoši katra izvēlētajai apgūstamajai kvalifikācijai. Vispārīgo studiju
kurss visiem studējošajiem ir vienots. Arī daļa no nozares teorētiskajiem un profesionālās
specializācijas kursiem ir kopīgi, taču šajos blokos katrai kvalifikācijai atbilstoši ir arī vairāki
specializēti mācību priekšmeti.
Būtisks akcents studiju programmā tiek likts uz praktisko mācību darbu. Tas nepieciešams, lai
potenciālie jaunie speciālisti, jau uzreiz pēc bakalaura grāda iegūšanas, spētu jebkurā mediju
uzņēmumā pildīt savai kvalifikācijai atbilstošos profesionālos uzdevumus un sekmīgi konkurēt darba
tirgū.
2.3.Studiju īstenošanas metožu (tajā skaitā vērtēšanas) atbilstības studiju kursu rezultātu un
izvirzītā studiju programmas mērķa sasniegšanai novērtējums, iekļaujot informāciju, kā tiek
ņemti vērā studentcentrētas izglītības principi
Profesionālā bakalaura studiju programmu “Audiovizuālā mediju māksla” ir iespējams apgūt
gan pilna, gan nepilna laika studiju formā. Studiju programmas apguves laiks pilna laika klātienē ir 4
gadi (8 semestri), nepilna laika klātienē un nepilna laika neklātienē – 4,5 gadi (9 semestri). Vienā
studiju gadā ir 32 auditorijas darba nedēļas ar slodzi 40 stundas nedēļā, un 6 eksāmenu sesijas nedēļas.
Mācības notiek katru nedēļu. Pilna laika dienas nodaļai - darba dienās no plkst. 8.20 līdz 16.50,
mācības nepilna laika klātienē notiek trešdienu un ceturtdienu vakaros no 18.00 – 21.10 un katru otro
sestdienu no 9.00 – 16.30, nepilna laika neklātienē – sestdienās no plkst.9.00 līdz 16.30.
Profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” ietver sevī obligātos
studiju kursus (A daļa), ierobežotās izvēles studiju kursus (B daļa), brīvās izvēles studiju kursus (C
daļa), profesionālo praksi, valsts pārbaudījumu, bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu.
Audiovizuālās mediju mākslas programmas studiju procesā tiek izmantotas dažās metodes –
lekciju un semināru organizēšana, studentu darbu prezentācijas, un video skates. Tā kā šī ir
profesionāla bakalaura programma, liela loma studiju procesā ir praktiskajām nodarbībām.
Tālmācības metodes Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura programmā izmantotas netiek, jo
profesionālo iemaņu apmācībā noteiktā fāzē ir nepieciešama individuāla pieeja un interaktīva
komunikācija praktisko uzdevumu veikšanas procesā 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.
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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 Profesiju standartā
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.
Zemākais pozitīvais vērtējums bakalaura studiju programmai ir četras balles (gandrīz viduvēji).
Iegūstamo kredītpunktu summa ir norādīta studiju plānā. Lai novērtētu studentu izpildītā darba
apjoma atbilstību plānam, katru semestri un studiju gadu tiek veikts tā kvantitatīvais vērtējums
kredītpunktos - 1 kredītpunkts atbilst 40 akadēmiskajām stundām.
Katrs pasniedzējs savā studiju kursā regulāri pārbauda studentu zināšanas, izmantojot kursa
programmās un aprakstā norādītos pārbaudes veidus (kontroldarbi, mājasdarbi, referāti,
prezentācijas, patstāvīgie darbi utt.). Prasības ir atkarīgas no studiju kursa specifikas un studiju
procesa organizācijas tajā. Regulārs darbs semestrī ietekmē studiju kursa galīgo vērtējumu.
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.
Kursa darbu, lietišķo pētījumu un prakses atskaites saturu un kvalitāti, kā arī studējošo
prezentācijas prasmi vērtē ar RISEBA rīkojumu nozīmēta komisija 10 ballu sistēmā.
Praksi vada un koordinē prakses vadītājs. Prakse jāaizstāv termiņā, saskaņā ar studiju grafiku.
RISEBA studentu aktivitātes veicināšanai akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, studiju gada
ietvaros tiek piešķirti atvieglojumi RISEBA labākajiem studentiem.
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” studiju procesa gaitā
pastāvīgi tiek kontrolēta studiju kvalitāte. Liela nozīme šīs kvalitātes uzlabošanā ir pašiem
studentiem un viņu aktivitātei.
Studiju procesa gaitā regulāri tiek veikta studentu 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.
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Programmas direktors regulāri organizē studentu grupu sanāksmes, lai uzklausītu viņu viedokli
par aktuālām problēmām studiju gaitā.
Vienlaicīgi ar studentu aptaujām, kurās iezīmējas kā pozitīvās tā negatīvās tendences studiju
gaitā, regulāri tiek organizētas arī studentu grupu sanāksmes, kuras vada studiju programmas
direktors. Tajās 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. Šajās sanāksmēs piedalās arī attiecīgas nodaļas
Studiju daļas administratores. Dažreiz tiek uzaicināti arī mācībspēku pārstāvji. 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 katra studiju gada. Padomes
sanāksmēs tiek uzklausīts studentu viedoklis par problēmjautājumiem. Studentu pārstāvji piedalās arī
Programmu Padomes lēmumu pieņemšanā attiecībā pret izmaiņām studiju programmā.
Programmu padomes un studējošo sanāksmju protokoli pieejami Audiovizuālās mediju mākslas
departamentā.
2.4.Studējošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju rezultātiem
novērtējums
Studiju programmā ir iekļauta nepieciešamā prakse lielākajos valsts mediju uzņēmumos
(Latvijas Televīzijā, TV3, LNT, Tiešraides.lv, Cinevilla, Rīgas Kinostudijā, Screen Vision u.c.), kā
arī lielākajās Latvijas kino producēšanas kompānijās (Mistrus Media, Ego Media, Baltic Pine Films,
VFS u.c.). Nākotnē paredzētas arī dažādas papildus iespējas – piemēram, viesizbraukumi uz citu
valstu augstskolām, ar kurām RISEBA ir parakstīti sadarbības līgumi.
Mācību prakse – 2 kredītpunkti (3 ECTS)
Studentiem uzsākot apmācību procesu tiek dots uzdevums patstāvīgi sameklēt un apkopot noteiktu
informācijas apjomu, kas dod pieredzi informācijas ieguves, apkopošanas un apstrādes procesā,
risinot kādu noteiktu profesionālu uzdevumu.
Studentiem tiek doti organizatoriska rakstura uzdevumi, kas prasa ne tikai individuālu darbu, bet arī
spēju organizēt dažādus nepieciešamos resursus uzdevuma izpildīšanai.
Pētnieciskā prakse – 2 kredītpunkti (3 ECTS)
Pētnieciskā prakse ir saistīta ar audiovizuālās jomas profesionālo specifiku, noslēdzot pirmos
divus apmācību gadus, atbilstoši apgūto zināšanu un prasmju līmenim. Pētnieciskās prakses ietvaros
tiek doti darba uzdevumi televīzijas, kino un interneta un citu jauno mediju jomā.
Profesionālā prakse – 22 kredītpunkti (30 ECTS)
t.sk. Īslaicīgā profesionālā prakse - 6 kredītpunkti
Prakse pilna laika klātienes studijās tiek realizēta trešajā studiju gadā. Tā noris kādā konkrētā
audiovizuālās nozares uzņēmumā. Prakses laikā studenti iepazīstas ar reāliem ražošanas procesiem
profesionālā industrijas uzņēmumā. Paralēli iepazīstot radošo procesu, studentiem tiek dota iespēja
pašiem jau piedalīties tajos, sākotnēji veicot vienkāršākos darba posmus un uzdevumus.
t.sk. Ilglaicīgā profesionālā prakse – 16 kredītpunkti
Šī jau ir mācību procesu noslēdzošā prakse. Prakse notiek kādā noteiktā audiovizuālās nozares
uzņēmumā. Tās laikā students ne tikai iepazīst ražošanas procesa nianses, bet iespēju robežās pats
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aktīvi piedalās konkrētu darba uzdevumu veikšanā, kā rezultāts jau ir profesionāli sagatavots
audiovizuālais produkts. Nepieciešams, lai šie uzdevumi būtu saistīti ar konkrēto studenta izvēlēto
kvalifikācijas specializāciju.
2.5.Studējošo noslēgumu darbu tēmu analīze un novērtējums
Gala pārbaude
Bakalaura darbs – 12 KP, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa ir bakalaura
līmeņa pētījums par kādu no audiovizuālās jomas tēmām. Praktiskā daļa – pilnvērtīgs audiovizuāls
darbs: filma, televīzijas raidījums, videoinstalācija, videoklips u.c.
Bakalaura studiju beigās ir jāizstrādā, jāuzraksta un jāaizstāv bakalaura darbs. Lai sekmīgi
izpildītu visu kursu apjomu un iegūtu bakalaura grādu, bakalauriem savā noslēguma darbā ir
jādemonstrē gan studiju procesā iegūtās akadēmiskās zināšanas gan atbilstoši savai izvēlētajai
kvalifikācijai iegūtās praktiskā darba iemaņas.
Trešā mācību gada beigās studentiem ir jāizvēlas sava bakalaura darba tēma un praktiskās daļas
uzdevums. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām – praktiskā (A) un teorētiskā (B).
A Praktiskā daļa:
Spēlfilma (līdz 60 min.), vai
Inscenēta īsfilma (13 līdz 26 min.), vai
Viena sērija televīzijas seriālam (13 – 26 min.), vai
Dokumentālā filma (13 - 26 min.), vai
Televīzijas raidījums (13 - 26 min.), vai
Televīzijas raidījumu cikla „pilotraidījums” (13 – 26 min.), vai
Videoklips muzikālam skaņdarbam ( ne īsāks kā 3 min.), vai
Animācija (3 – 15 min.), vai
Video instalācija, vai
Audiovizuāls jaunā medija projekts, vai
Dramaturģisks scenārijs audiovizuālam darbam (30 - 60 min. apjomam)
B teorētiskā daļa:
(Bakalaura darbu tēmu virzieni)
Mūsdienu televīzijas programmu ražošana,
Kino filmu ražošana Latvijā,
XXI gs. dokumentāla kino estētika,
Pasaules aktierkino aktualitātes,
Televīzijas formātu veidošana un distribūcija,
Raidorganizāciju darbības pārraudzība,
Interneta televīzijas specifika,
Mobilās televīzijas specifika
Jauno mediju audiovizuālā satura specifika,
Televīzijas distribūcija,
Eiropas kino distribūcija,
Sabiedriskie mediji,
Kino un televīzijas dramaturģija,
Audiovizuālie mediji un sabiedrība,
Audiovizuālo tehnoloģiju attīstības tendences,
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Latvijas kino un televīzijas vēstures aspekti,
Audiovizuālie mediji un globalizācija,
Neatkarīgo producentu darbs Latvijā.
3D tehnoloģijas loma mūsdienu kino industrijā
360 grādu video komercializācijas iespējas pasaulē un Latvijā
Kopumā bakalaura darbu tēmas atbilst gan bakalaura līmenim, gan programmas uzstādījumiem un
iegūstamajām profesionālajām kvalifikācijām. Tās ir atbilstošas audiovizuālās jomas aktualitātēm.
Prakse rāda, ka tie absolventi, kuri ir ieguvuši augstākos novērtējumus savos noslēguma darbos
ir arī konkurētspējīgākie audiovizuālajā nozarē.
2.6.Studējošo aptauju rezultātu analīze
Kā ik gadus, 2017./2018.studiju gadā tika veikta studentu aptauja par apmierinātību ar studiju
kursa saturu un pasniedzēju darbu. Studentu anketēšana pilnībā tika realizēta tikai elektroniskā veidā.
Kopējā studentu aktivitāte anketu aizpildīšanā bieži vien ir bijusi nepietiekama, lai objektīvi varētu
izvērtēt pasniedzēju darbu. Kopumā vidējais vērtējums piecu ballu sistēmā bija 4,03, kas ir uzskatāms
par labu.
Par vājākajiem studiju kursiem krievu apmācību valodas studentiem tika atzīti Populārā kultūra
un komunikācija (1,95) un Lietišķā angļu valoda (2,70). Savukārt latviešu apmācības valodas
studenti viskritiskāko vērtējumu bija devuši studiju kursiem Imersīvā 360 grādu žurnālistika (2,6) un
Televīzijas vēsture (2,73). Ar studiju kursu pasniedzējiem ir veiktas pārrunas ar mērķi uzlabot
iespējamos trūkumus un nepilnības akadēmiskajā darbā. Studiju kurss Populārā kultūra un
komunikācija tika izvērtēts kā nelietderīgs un no 2018./2019 studiju gada programma izņemts.
Studiju kurss 360 grādu Imersīvā žurnālistika tika transformēts uz studiju kursu 360 grādu
kinematogrāfija. Vērtējumi kopumā ir ņemti vērā plānojot nākamo studiju gadu un veicot akadēmiskā
personāla ikgadējo izvērtēšanu.
Par spēcīgākajiem studiju kursiem 2017./2018.studiju gadā, studenti ir atzinuši studiju kursus
Filozofija ar pasniedzēju Ludmilu Girsovu (4,78),Video un skaņas ierakstu tehnika ar pasniedzēju
Mārtiņu Mežuli (4,75) un Kompozīcijas pamati ar pasniedzēju Ati Kamparu (4,74).
Zināmas grūtības dažiem pasniedzējiem acīmredzot ir sagādājusi nepieciešamība pasniegt savus
studiju kursus krievu valodā. Tas noprotams, jo latviešu valodas studentu grupas šos pasniedzējus un
viņu pasniegtos studiju kursus ir vērtējuši augstāk nekā krieviski runājošie, kuriem šie paši
pasniedzēji ir vadījuši lekcijas angļu vai krievu valodā. Šī problēma ir apzināta un pasniedzēji
motivēti uzlabot savas krievu valodas zināšanas.
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.
2.7.Absolventu un darba devēju aptauju rezultātu analīze
Absolventu atsauksmēs par vērtīgāko studiju procesā tiek atzīti kompetenti profesionālās
jomas pasniedzēji kā arī spēcīgais RISEBA materiāli tehniskais nodrošinājums, kam ir ļoti svarīga
loma tieši jauno audiovizuālās jomas speciālistu sagatavošanā.
2018.gada Latvijas darba devēju aptaujā par ieteiktākajām augstskolu programmām, kā
visrekomendējamāko studiju programmu valstī lai iegūtu augstāko izglītību profesijās – televīzijas
un kino operators, producents, kino režisors, darba devēji ir ieteikuši tieši RISEBA Audiovizuālās
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mediju mākslas bakalaura studiju programmu.
2.8.Studiju programmas atbilstības valsts standartiem augstākajā izglītībā un profesiju
standartam novērtējums
RISEBA profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Audiovizuālā mediju māksla”
profesionālā bakalaura grāda audiovizuālajā mākslā un televīzijas un kino producenta vai televīzijas
režisora vai televīzijas operatora vai scenārista kvalifikācijas iegūšanai atbilst LR Ministru kabineta
2014.gada 26.augusta noteikumiem Nr.512 – „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu”:
Studiju programmas salīdzinājums ar LR Ministru kabineta noteikumiem
2.3.tabula
Prasības LR Ministru kabineta noteikumos RISEBA profesionālās augstākās izglītības
Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeņa studiju programmā „Audiovizuālā mediju
profesionālās augstākās izglītības valsts māksla”
standartu”
7.p. Bakalaura programmas apjoms ir vismaz Studiju programmas apjoms – 160
160 kredītpunktu
kredītpunktu
9.1. – 9.5.p.
Studiju programmas kursu apjomi attiecīgi ir:
vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir vispārizglītojošie studiju kursi - 20
vismaz 20 kredītpunktu;
kredītpunkti;
nozares teorētisko pamatkursu apjoms ir nozares teorētiskie pamatkursi - 36
vismaz 36 kredītpunkti;
kredītpunkti;
nozares profesionālās specializācijas kursu nozares profesionālās specializācijas kursi - 60
apjoms ir vismaz 60 kredītpunktu;
kredītpunkti;
bakalaura programmas brīvās izvēles kursu bakalaura programmas brīvās izvēles kursi - 6
apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti;
kredītpunkti;
prakses apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti
prakses - 26 kredītpunkti
9.6.p. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir Studiju programmas noslēguma kontroles
bakalaura darba vai diplomdarba izstrāde un formas ir bakalaura darba teorētiskās un
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12 praktiskās daļas izstrāde un aizstāvēšana, kuras
kredītpunktu
apjoms ir 12 kredītpunkti
15.p. Pēc bakalaura programmas apguves Studiju programmu apguves noslēgumā tiek
piešķir
piektā
līmeņa
profesionālo piešķirts piektā līmeņa televīzijas un kino
kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu producenta, vai televīzijas režisora vai
nozarē.
televīzijas
operatora,
vai
scenārista
kvalifikācija un profesionālais bakalaura grāds
audiovizuālajā mākslā
Pēc programmas apguves absolventam ir tiesības turpināt mācības akadēmiskajā vai profesionālajā
maģistra studiju programmā.
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 43%,
- studiju saturā ir studiju kursi, kas nodrošina profesionālas kompetences sasniegšanu
uzņēmējdarbībā
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studiju programmas saturā ir integrētas arī tādas tēmas kā video aizsardzība un ilgtspējība,
uzsākot studijas bakalaura programmā, studenti tiek informēti par darba un elektrodošības
noteikumiem, kā arī civilās aizsardzības pamatprincipiem.
Studiju programmas atbilstība profesiju standartiem
Lai noteiktu RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmas „Audiovizuālā mediju
māksla“ atbilstību 5. kvalifikācijas līmeņa televīzijas režisora, televīzijas operatora, scenārista un
televīzijas un kino producenta profesiju standartiem, tika izvērtēts piedāvāto studiju programmā
norādīto studiju kursu salīdzinājums ar Profesijas standartā noteikto nepieciešamo spēju, prasmju un
zināšanu apguves apjomu.
Profesijas standartos Nr. 2641 10, 2654 12, 2654 13 un 3521 07 paredzētās spējas, prasmes un
zināšanas tiek apgūtas, atbilstošo studiju programmas studiju kursu apguves laikā, izstrādājot studiju
patstāvīgos darbus un kontroldarbus, kā arī profesionālās prakses laikā.
-
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3. Studiju programmas resursi un nodrošinājums
3.1.Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku kvalifikācijas atbilstības studiju
programmai novērtējums
Ņemot vērā augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Audiovizuālā mediju māksla”
internacionālo orientāciju, kā arī bakalaura studiju programmas profesionālo orientāciju,
Audiovizuālās mediju mākslas virziena īstenošanā tiek piesaistīti gan akadēmiskie teorētiķi, gan
speciālisti ar lielu praktisko pieredzi un starptautisko autoritāti audiovizuālā mediju jomā no ASV,
Eiropas un Latvijas.
Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti kopumā 60 pasniedzēji.
Studiju programmā darbojas 19 zinātņu doktori, no kuriem 6 ir profesori, kā arī 36 maģistri, 6
zinātņu doktori ir saistīti ar nozari, kurā tiek īstenota studiju programma.
Šobrīd zināma problēma ir visai lielais vieslektoru īpatsvars attiecībā pret RISEBA akadēmisko
personālu. Tas ir saistīts ar smērā nelielās valsts – Latvijas nelielo audiovizuālo industriju un
akadēmiski augsti akadēmiski izglītotu speciālistu trūkumu.
Izvērtējot akadēmiskā personāla darba kvalitāti un studentu aptauju rezultātus, uz
2018./2019.studiju gadu ir nolemts pamatā saglabāt esošo akadēmisko sastāvu. Nelielas izmaiņas
varētu būt saistītas ar jaunu vieslektoru piesaisti.
Akadēmiskais personāls, kas iesaistīts bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā mediju
māksla” īstenošanā, tiek atspoguļots 2.4 un 2.5.tabulās.
2.4.tabula
RISEBA akadēmiskā personāla saraksts
Nr.
Akadēmiskais
Zina./akad.
Studiju
Studiju daļa
Uzvārds, vārds
p.k.
amats, struktūra
grāds
progr.
Maģistra, Audiovizuālā
docents AVMM
Bakalaura montāža, Aktier1
Ceplītis Aigars
Mg.art.
departamentā
meistarība,
Naratoloģija
docente Mārketinga
Bakalaura Reklamas
Blumberga
2
un menedžmenta
Mg.psych.
psiholoģija
Solveiga
departamentā
asociētais profesors
Bakalaura Projektu vadība
Burakovs
Mārketinga un
3
Dr.sc.ing.
Georgijs
menedžmenta
departamentā
lektors
Maģistra, Reklāmu
4
Helde Aivars
Komunikāciju
Mg.art.
Bakalaura veidošana
departamentā
docents AVMM
Bakalaura Producēšana
5
Holšteins Jānis
Mg.art., Mg.oec.
departamentā
Mākslas studijas
Bakalaura Kompozīcija,
6
Kampars Atis
Mg.art.
vadītājs
Krāsu teorijas
docente Valodu
augstākā
Bakalaura Angļu valoda
7
Maļeško Jeļena
centrā
izglītība

18

8

Matule Guna

docente
Komunikāciju
departamentā

9

Pavlovskis
Valdis

lektors AVMM
departamentā

10

11

12

13
14
15

16

Pančenko Ērika

Pēce Rasa

docente
Ekonomikas un
Finanšu
departamentā
lektore Ekonomikas
un Finanšu
departamentā

Rēdlihs Jānis

lektors AVMM
departamentā

Romanova
Ingūna
Uzulniece
Anita

lektore, Valodu
centra vadītāja
Docente AVMM
departamentā
asociētā profesore
Komunikāciju
departamentā
Lektore
Audiovizuālās
mediju mākslas
katedrā

Veinberga
Sandra
Makuševa
Inese

Bakalaura

Kultūras
vēsture, Estētika

Bakalaura

Bakalaura

Producēšana,
Scenāriju
veidošana
Komercdarbība

Bakalaura

Grāmatvedība

Maģistra,
Bakalaura

Bakalaura

Operatora
māksla,
Audiovizuālā
montāža
Angļu valoda

Bakalaura

Kino vēsture

Bakalaura

TV žurnālistika

Bakalaura

Pētniecības
metodes

Dr.sc.soc.

Mg.art.

Dr.sc.ing.

Mg.oec.

Mg.art.

Mg.paed.
Dr.art.
Dr.phyl.

Mg.oec..

Studiju programmu realizācijā piedalās augsti kvalificēti vieslektori - speciālisti, kas pārstāv
profesionālo vidi gan Latvijā, gan ārvalstīs (ASV, Lielbritānija, Zviedrija, Norvēģija, Vācija,
Igaunija u.c.).
2.5.tabula
RISEBA vieslektoru saraksts
Nr.
Zina./akad.
Studiju
Studiju daļa
Uzvārds, vārds Darba vieta
p.k.
grāds
progr.
University of
Mg.oec.
Maģistra
Producēšana
1
Arnsten Erik
Agder, nodaļas
vadītājs
2
Āboliņa Daira
LTV žurnāliste
Mg.art.
Bakalaura
Kino kritika
3
Babris Arvīds
TV režisors
Mg.art.
Bakalaura
TV režija
LKA asociētais
Dr.phil.
Bakalaura
Kultūras
4
Bērziņš Ivars
profesors
menedžments
Dr.paed.
Bakalaura
Estētika
5
Briška Ilze
RPIVA docente
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6

Cekulis Uldis

7

Cilinska Antra

8

Deinats Jānis
DenisaLiepniece
Solvita

9

VFS vadītājs

Mg.art.

Bakalaura

J.Podnieka studijas
vadītāja
Fotogrāfs

Mg.oec.

Maģistra,
Bakalaura
Bakalaura
Bakalaura

Dzērve Artis

Multimediju
mākslinieks

11

Duks Viktors

Scenārists

12

Eglīte Lote

Kino dramaturģe

13

Gauja Andris

Kino režisors

14

Girsova Laila

RTU docente

15

Grzinich John

16

Hales
Christopher

17

Jancis Uldis
Jurjāne Kristīne

19

Kalējs
Raimonds

20

Korņevs
Jevgēņijs

21

Kupčs Egils

22

Kuprišs Arnis

23

Laķis Rolands

24

Lasmane Anita

25

Lavkinaitis
Harijs

Foto māksla
TV žurnālistika

LTV žurnāliste

10

18

Mg.art.
Mg.philol.

TV un kino
producēšana
Producēšana

Multimediju
mākslinieks
Rakstnieks,
producents
Kino un TV
operators
Scenogrāfe,
kostīmu
māksliniece
LMA lektors
Rīgas Krievu
Drāmas teātris,
aktieris
Gaismu
mākslinieks
Voxell Baltic
programmu
direktors
TV režisors
RPIVA
asoc.profesore
TVC projektu
menedžeris

Augstākā
izglītība
Augstākā
izglītība
Mg.art.
BA

Maģistra,
Bakalaura
Baklaura
Maģistra,
Bakalaura
Maģistra

Augstākā
izglītība
Augstākā
izglītība
Mg.art.

Bakalaura

Augstākā
izglītība
Mg.art.

Bakalaura

Mg.art.

Baklaura

Mg.art.

Bakalaura

BA

Baklaura

Augstākā
izglītība

Bakalaura

Augstākā
izglītība
Dr.psych.

Maģistra,
Bakalaura
Bakalaura

Mg.oec.

Bakalaura
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Maģistra,
Bakalaura
Maģistra

Bakalaura

Digitālais
dizains
Kino un TV
dramaturģija
Scenāriju
veidošana
Dokumentālā
kino veidošana
Filozofija
Skaņu dizains
Interaktīvais
kino
TV un kino
operatora darbs
Laiks, telpa,
vide
Mākslas vēsture
un teorija
Aktiermeistarība

Apgaismotāja
darbs
TV programmu
plānošana
Multimediji
Jaunrades
process
Audiovizuālās
tehnoloģijas

BAT un Kultūras
Mg.art.
koledžas docētāja
SIA „Traps” valdes Mg.chem.
loceklis
Mg.art.
Komponists

Bakalaura

Aktiermeistarība

Bakalaura

Animācijas
mākslinieks
Alberta koledžas
lektors

Maģistra

Jaunrades
process
Mūzikas
komunikācija
Digitālā
animācija
Komercdarbība

26

Liniņa Māra

27

Muraškovskis
Jūlijs

28

Nīmanis Jēkabs

29

Noviks Pēteris

30

Papins Atis

31

Pegaševs
Andrejs

STA docents

32

Riinitze Eva

CBC producente

33

Rozenfelds
Gatis

Foto ziņu
aģentūras F64
vadītājs

34

Rušenieks Jānis

BAT lekotrs

35

Segliņš Uģis

36

Stiģis Kārlis

Filozofija

BA

Bakalaura

Augstākā
izglītība

Bakalaura

TV un kino
producēšana 3
Foto žurnālistika

Dr.jur.

Bakalaura

Psihoterapēts

Mg.philol.

Bakalaura

Datorgrafikas
dizainers
VIzA aģentūras
Struktūrfondu
vadības eksperts

Augstākā
izglītība
Mg.jur.

Bakalaura
Bakalaura

Komercdarbības
tiesiskie aspekti

Mg.arch.

Bakalaura

Augstākā
izglītība
Dr.soc. sc.

Bakalaura

Mūzikas
komunikācija
Foto māksla

Mg.art.

Bakalaura

Augstākā
izglītība
Mg.sc.soc.

Bakalaura

Mg.art.

Bakalaura

38

Šenteļevs
Maksims

Arhitekts, mūziķis

39

Ševcovs Iļja

Fotogrāfs

40

Šmite Rasa

LiepU profesore

41

Petrockis Harijs

TV un teātra
režisors

42

Tūns Igors

LTV operators

44

Viduleja Anna

Bakalaura
Bakalaura

Šķesters Andris

Valters Mārtiņš

Mg.paed.
Dr.phil.

37

43

Augstākā
izglītība

Bakalaura

SIA MW
Consulting Valdes
priekšsēdētājs
Kino režisore
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Maģistra

Bakalaura

Intelektuālā
īpašuma tiesības
Scenārija
veidošana
Datorgrafika

Koncepuālā
domāšana
Teātra vēstures
pamati
TV operatora
darbs
Krīzes
menedžments
TV režija

4. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas
4.1.Studiju programmas absolventu nodarbinātības novērtējums
Studiju programmas absolventi spēj sekmīgi konkurēt ne tikai vietējā, bet arī starptautiskajā
audiovizuālo mediju tirgū, kas atbilst augstskolas mērķiem un misijai – „Ceļš uz starptautisku
karjeru”. To nodrošina tas, ka studiju procesa gaitā studentiem tiek dotas zināšanas gan par Eiropas,
gan ASV, gan Krievijas audiovizuālās industrijas specifiku, tradīcijām un darba metodēm. Studijas
tiek organizētas latviešu, angļu un krievu valodā.
Šī ir vienīgā augstskola Latvijā, kas gatavo kvalificētus televīzijas un kino producentus.
2015.gada janvāra mēnesī Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura programmas studentes
E.Karules bakalaura darbā veiktajā pētījumā par RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura
programmas absolventu nodarbinātību tika iegūti rezultāti, kas apliecina, ka jau pirmo divu gadu laikā
pēc šīs programmas absolvēšanas 65% no tiem ir atraduši darbu audiovizuālajā industrijā atbilstoši
savai kvalifikācijai.
4.2. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas
Augstskolas absolventi stādā visās lielākajās Latvijas telekompānijās – LTV, TV3, LNT, kā arī
vairākās reģionālajās televīzijās un kino producēšanas kompānijās.
Vairākas producēšanas kompānijas (piemēram – Tiešraides.lv) aktīvi interesējas par
Audiovizuālās mediju mākslas absolventu piesaisti jau pirms viņi ir beiguši studijas.
Kopumā, jau vairākus pēdējos gadus Latvijas darba devēju aptaujā par ieteiktākajām augstskolu
programmām, kā visrekomendējamāko studiju programmu valstī lai iegūtu augstāko izglītību
profesijās – televīzijas un kino operators, producents, kino režisors, darba devēji ir ieteikuši tieši
RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura studiju programmu.
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Pielikumi

Informācija par baklaura studiju programmu “Audiovizuālā
mediju māksla”
Apliecinājums par studiju turpināšanas iespējām vai finansiālajām
garantijām studiju programmas likvidācijas gadījumā
Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā Audiovizuālā
mediju māksla”
Studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” plāns
Studiju programmas ” Audiovizuālā mediju māksla” kartējums
Studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” atbilstība valsts
izglītības standartam
Studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” atbilstība
profesijas standartam
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Lpp.
24
25
26
27
31
33

Pielikums Nr.1

24

Pielikums Nr.2
Statistikas dati par studējošajiem bakalaura studiju programmā
“Audiovizuālā mediju māksla”
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Imatrikulēti

97

110

73

76

Studējošo kopskaits

380

383

350

346

Absolventi

46

60

58

53

Atbirums un
tā galvenie iemesli

Studējošo skaita
sadalījums pa
finansējuma avotiem

Ārvalstnieki un to
valstiskā piederība

380

5

2017/18
82
Latviešu valodas plūsmā– 37
studenti
Krievu valodas plūsmā– 39 studenti
335
Latviešu valodā studē – 193
studenti
Krievu valodā studē – 142 studenti
44
Latviešu valdoas plūsmā – 30
Krievu valodas plūsmā – 14
19,75%
Latviešu valodā atbirums – 15%
Krievu valodā atbirums – 24,5%
Galvenie iemesli: Nespēja
apvienot ar esošo darbu;
Personīgi/ģimenes apstākļi;
Programma neatbilst gaidītajam

27%

24%

23%

383

350

346

327 - privāts finansējums
8 – augstskolas finansējums

25

Uzbekistāna – 8 studenti
Krievija – 5 studenti
Ukraina – 1 students
Baltkrievija – 1 students
Igaunija – 1 students
Kazahstāna – 1 students

13

25

25

Pielikums Nr.3
Studiju programmas „Audiovizuālā mediju māksla”
konceptuālais plāns pilna laika studijām
Kredītpunktu skaits
Studiju kursi

1. gads
2. gads
3. gads
4. gads
1.sem 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem 6.sem. 7.sem. 8.sem.
.
.
20
16
20
12
6
8
2
4
10
4
8

Obligātie kursi (A daļa)
Ierobežotas izvēles kursi
(B daļa)
Brīvās izvēles kursi
(C daļa)
Prakse (B daļa)
Studiju darbs (A daļa)
Bakalaura darbs (A daļa)
Studiju programma kopā:

2
2
20

2
2

20

20

20

2

2

2

2

4
2

8

8

20

12
20

20

20

Studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla”
konceptuālais plāns nepilna laika studijām
Kredītpunktu skaits
Studiju kursi

1. gads
1.se 2.se
m.
m.
18
14

Obligātie kursi
(A daļa)
Ierobežotas izvēles kursi
(B daļa)
Brīvās izvēles kursi (C
daļa)
Prakse (B daļa)
Studiju darbs
(A daļa)
Bakalaura darbs
(A daļa)
Studiju programma kopā:
18

2. gads
3.se 4.se
m.
m.
18
14
2

2
2

1

1
2

3. gads
5.se 6.se
m.
m.
2
6

4. gads
7.se 8.se
m.
m.
8
4

10

4

4

2

2

2

3

3
2

3

5. gads
9.se
m.

6

7

6

12
18

19

19

26

17

17

17

17

18

Pielikums Nr.4
Studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” kartējums
Televīzijas operatora kvalifikācijai
Studiju programmas rezultāti

Daļa

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Studiju kursa nosaukums

KP

2
2
6
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
4
2
4
2
4
2
4
6
2
2
2
2
4
2
2
2

Filozofija
Populārā kultūra un komunikācija
Lietišķā angļu valoda
Pētnieciskais darbs
Komercdarbība
Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti
Latvijas kultūras vēsture
Jaunrades process
Mākslas vēsture un teorija
Teātra vēstures pamati
Kino vēsture
Televīzijas vēsture
Kostīmu un modes vēsture
Televīzijas žurnālistikas pamati
Televīzijas un kino dramaturģija
Aktiermeistarība
Foto mākslas pamati
Audiovizuālās tehnoloģijas
Apgaismošanas principi
Televīzijas programmēšana
Mūzika komunikācijā
Kompozīcijas pamati
Televīzijas režija 1
Televīzijas un kino producēšana 1
Scenārija veidošana 1
Audiovizuālās montāžas pamati 1
Audiovizuālās montāžas pamati 2
Skaņu režija
Virtuālās realitātes vizualizācija
Video un skaņu ierakstu tehnika
Reklāmas psiholoģija
Multimediji
360 grādu imersīvā žurnalistika
Radošā darba analīze un kritika
Televīzijas un video operatora darbs 1
Televīzijas un video operatora darbs 2
Televīzijas un video operatora darbs 3
Televīzijas un video operatora darbs 4
Dokumentālā kino estētika
Kino tehnoloģijas
Krāsu psiholoģija
Foto žanri
Sadarbība ar scenogrāfu
Datorgrafikas pamati (Corel)
Svešvaloda (otrā) – franču, spāņu, vācu
Reklāmu veidošana
Televīzijas programmu vadīšana
Televīzijas ziņu žurnālistika
Skaņu dizains
Digitālā montāža
Videomākslas pamati
Digitālā animācija
Publiskās uzstāšanās tehnika

Zināšanas
AVMMP-Z002
AVMMP-Z001
AVMMP-Z001 Zina AVMMP-Z002
audiovizuālās nozares Pārzina radošo
principus un attīstības industriju
jēdzienus un
tendences, kā arī
likumsakarības,
televīzijas operatora
profesijai raksturīgās audiovizuālo
pamata un specializētas darbu
veidošanas
zināšanas, atbilstoši
darba tirgus situācijai. tehniskos un
radošos
aspektus.

AVMMP-P001
AVMMP-P001 Prot
izstrādāt audiovizuālo
darbu vizuālo
konceciju, savas
kompetences robežās
vadīt filmēšanas un
video pēcapstrādes
procesu, nodrošinot
audiovizuālo darbu
vizualizācijas
komandas efektīvu
darbību.

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

Komptences
AVMMP-K002
AVMMP-K001
AVMMP-K001 Izrāda AVMMP-K002
iniciatīvu un uzņemas Demonstrē
atbildību, veicot darbu profesionālās
individuāli vai strādājot ētikas, atbildības
sadarbībā ar citiem, var un ilgtspējīgas
pieņemt lēmumus un attīstības izpratni,
ievērojot
meklēt radošus
risinājumus patstāvīgi žurnalistiskās
ētikas un
atlasot un analizējot
sabiedriskā
darba izpildei
labuma principus.
nepieciešamo
informāciju.

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

AVMMP-P004
AVMMP-P004 Spēj
uzņemties atbildību un
organizēt komandas
darbu multikulturālā
vidē organizējot darbu
ar personālu, atbilstoši
noteiktiem mērķiem
pasūtītāju, radošās
komandas un
sabiedrības interesēs.

x
x

x

x
x

x
x

Prasmes
AVMMP-P003
AVMMP-P002
AVMMP-P003 Prot
AVMMP-P002 Prot
patstāvīgi apgūt jaunas
kritiski vērtēt
zināšanas, efektīvi
mākslinieciskās
plānot un organizēt
jaunrades darbu,
izskaidrot, argumentēt gan savu, gan savu
padoto profesionālo
un diskutēt par to.
pilnveidi.

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
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x

x
x

Studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” kartējums
Televīzijas un kino producenta kvalifikācijai
Studiju programmas rezultāti

Daļa

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C

KP

Studiju kursa nosaukums

2
2
6
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
4
2
2
2

Filozofija
Populārā kultūra un komunikācija
Lietišķā angļu valoda
Pētnieciskais darbs
Komercdarbība
Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti
Latvijas kultūras vēsture
Jaunrades process
Mākslas vēsture un teorija
Teātra vēstures pamati
Kino vēsture
Televīzijas vēsture
Kostīmu un modes vēsture
Televīzijas žurnālistikas pamati
Televīzijas un kino dramaturģija
Aktiermeistarība
Foto mākslas pamati
Audiovizuālās tehnoloģijas
Apgaismošanas principi
Televīzijas programmēšana
Mūzika komunikācijā
Kompozīcijas pamati
Televīzijas režija 1
Televīzijas un video operatora darbs 1
Televīzijas un video operatora darbs 2
Scenārija veidošana 1
Audiovizuālās montāžas pamati 1
Audiovizuālās montāžas pamati 2
Skaņu režija
Virtuālās realitātes vizualizācija
Video un skaņu ierakstu tehnika
Reklāmas psiholoģija
Multimediji
360 grādu imersīvā žurnalistika
Radošā darba analīze un kritika
Televīzijas un kino producēšana 1
Televīzijas un kino producēšana 2
Televīzijas un kino producēšana 3
Televīzijas un kino producēšana 4
Privātais finansējums kultūrā
Grāmatvedība
Projektu vadība
Krīzes menedžments
Sabiedriskās attiecības un masu mediji
Komercdarbības tiesiskie aspekti
Kino tehnoloģijas
Svešvaloda (otrā) franču, spāņu, vācu
Reklāmu veidošana
Televīzijas programmu vadīšana
Televīzijas ziņu žurnālistika
Skaņu dizains
Digitālā montāža
Videomākslas pamati
Digitālā animācija
Publiskās uzstāšanās tehnika

Zināšanas
AVMMP-Z001
AVMMP-Z002
AVMMP-Z001 Zina AVMMP-Z002
audiovizuālās nozares Pārzina radošo
principus un attīstības industriju
tendences, kā arī
jēdzienus un
televīzijas un kino
likumsakarības,
producenta profesijai audiovizuālo
raksturīgās pamata un darbu
specializētas zināšanas, veidošanas
atbilstoši darba tirgus tehniskos un
situācijai.
radošos
aspektus.

AVMMP-P001
AVMMP-P001 Prot
izstrādāt audiovizuālo
darbu projektus, tos
plānot, vadīt un
organizēt distribūciju,
nodrošinot
audiovizuālo darbu
producēšanas
kompānijas efektīvu
darbību.

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

Prasmes
AVMMP-P002
AVMMP-P003
AVMMP-P004
AVMMP-P002 Prot AVMMP-P003 Prot AVMMP-P004 Spēj
kritiski vērtēt
patstāvīgi apgūt jaunas uzņemties atbildību un
mākslinieciskās
zināšanas, efektīvi
organizēt komandas
jaunrades darbu,
plānot un organizēt darbu multikulturālā
izskaidrot, argumentēt gan savu, gan savu vidē organizējot darbu
un diskutēt par to, kā padoto profesionālo ar personālu, atbilstoši
arī demonstrēt
pilnveidi.
noteiktiem mērķiem
uzņēmējdarbības
pasūtītāju, radošās
vadības teorētiskās un
komandas un
praktiskās zināšanas.
sabiedrības interesēs.

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Komptences
AVMMP-K001 AVMMP-K002
AVMMP-K001 AVMMP-K002
Izrāda iniciatīvu un Demonstrē
uzņemas atbildību, profesionālās ētikas,
veicot darbu
atbildības un
individuāli vai
ilgtspējīgas attīstības
strādājot sadarbībā izpratni, ievērojot
ar citiem, var
žurnalistiskās ētikas
pieņemt lēmumus un sabiedriskā
un meklēt radošus labuma principus.
risinājumus
patstāvīgi atlasot un
analizējot darba
izpildei
x

x

x
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x
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x
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x
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x
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Studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” kartējums
Televīzijas režisora kvalifikācijai
Studiju programmas rezultāti

Daļa

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C

KP

Studiju kursa nosaukums

2
2
6
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
4
4
2
4
2
4
6
2
2
2
2
4
2
2
2

Filozofija
Populārā kultūra un komunikācija
Lietišķā angļu valoda
Pētnieciskais darbs
Komercdarbība
Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti
Latvijas kultūras vēsture
Jaunrades process
Mākslas vēsture un teorija
Teātra vēstures pamati
Kino vēsture
Televīzijas vēsture
Kostīmu un modes vēsture
Televīzijas žurnālistikas pamati
Televīzijas un kino dramaturģija
Aktiermeistarība
Foto mākslas pamati
Audiovizuālās tehnoloģijas
Apgaismošanas principi
Televīzijas programmēšana
Mūzika komunikācijā
Kompozīcijas pamati
Televīzijas un kino producēšana 1
Televīzijas un video operatora darbs 1
Televīzijas un video operatora darbs 2
Scenārija veidošana 1
Audiovizuālās montāžas pamati 1
Audiovizuālās montāžas pamati 2
Skaņu režija
Virtuālās realitātes vizualizācija
Video un skaņu ierakstu tehnika
Reklāmas psiholoģija
Multimediji
360 grādu imersīvā žurnalistika
Radošā darba analīze un kritika
Televīzijas režija 1
Televīzijas režija 2
Televīzijas režija 3
Dokumentālā kino estētika
Krāsu psiholoģija
Režisora darbs ar aktieri
Sadarbība ar scenogrāfu
Datorgrafikas pamati (Corel)
Svešvaloda (otrā) – franču, spāņu, vācu
Reklāmu veidošana
Televīzijas programmu vadīšana
Televīzijas ziņu žurnālistika
Skaņu dizains
Digitālā montāža
Videomākslas pamati
Digitālā animācija
Publiskās uzstāšanās tehnika

Zināšanas
AVMMP-Z001
AVMMP-Z002
AVMMP-Z001 Zina AVMMP-Z002
audiovizuālās nozares Pārzina radošo
principus un attīstības industriju
tendences, kā arī
jēdzienus un
televīzijas režisora
likumsakarības,
profesijai raksturīgās audiovizuālo
pamata un specializētas darbu
zināšanas, atbilstoši
veidošanas
darba tirgus situācijai. tehniskos un
radošos
aspektus.

AVMMP-P001
AVMMP-P001 Prot
izstrādāt audiovizuālo
darbu konceciju,
režisora scenāriju,
vadīt filmēšanas un
pēcapstrādes procesu,
nodrošinot
audiovizuālo darbu
veidošanas radošās
komandas efektīvu
darbību.
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x
x

x
x
x

x
x

Prasmes
AVMMP-P002
AVMMP-P003
AVMMP-P002 Prot
AVMMP-P003 Prot
kritiski vērtēt
patstāvīgi apgūt jaunas
mākslinieciskās
zināšanas, efektīvi
jaunrades darbu,
plānot un organizēt
izskaidrot, argumentēt gan savu, gan savu
un diskutēt par to.
padoto profesionālo
pilnveidi.
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x
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x
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Komptences
AVMMP-K001
AVMMP-K002
AVMMP-K001
AVMMP-K002
Izrāda iniciatīvu un Demonstrē
uzņemas atbildību, profesionālās ētikas,
veicot darbu
atbildības un
individuāli vai
ilgtspējīgas attīstības
strādājot sadarbībā izpratni, ievērojot
ar citiem, var
žurnalistiskās ētikas
pieņemt lēmumus un sabiedriskā
un meklēt radošus labuma principus.
risinājumus
patstāvīgi atlasot un
analizējot darba
izpildei
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

AVMMP-P004
AVMMP-P004 Spēj
uzņemties atbildību un
organizēt komandas
darbu multikulturālā
vidē organizējot darbu
ar personālu, atbilstoši
noteiktiem mērķiem
pasūtītāju, radošās
komandas un
sabiedrības interesēs.
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Studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” kartējums
Scenārista kvalifikācijai
Studiju programmas rezultāti

Daļa

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C

KP

Studiju kursa nosaukums

2
2
6
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
4
6
2
2
2
2
4
2
2
2

Filozofija
Populārā kultūra un komunikācija
Lietišķā angļu valoda
Pētnieciskais darbs
Komercdarbība
Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti
Latvijas kultūras vēsture
Jaunrades process
Mākslas vēsture un teorija
Teātra vēstures pamati
Kino vēsture
Televīzijas vēsture
Kostīmu un modes vēsture
Televīzijas žurnālistikas pamati
Televīzijas un kino dramaturģija
Aktiermeistarība
Foto mākslas pamati
Audiovizuālās tehnoloģijas
Apgaismošanas principi
Televīzijas programmēšana
Mūzika komunikācijā
Kompozīcijas pamati
Televīzijas režija 1
Televīzijas un kino producēšana 1
Televīzijas un video operatora darbs 1
Televīzijas un video operatora darbs 2
Audiovizuālās montāžas pamati 1
Audiovizuālās montāžas pamati 2
Skaņu režija
Virtuālās realitātes vizualizācija
Video un skaņu ierakstu tehnika
Reklāmas psiholoģija
Multimediji
360 grādu imersīvā žurnalistika
Radošā darba analīze un kritika
Scenārija veidošana 1
Scenārija veidošana 2
Scenārija veidošana 3
Scenārija veidošana 4
Dokumentālā kino estētika
Latviešu valoda saziņā 1
Latviešu valoda saziņā 2
Literatūras vēsture un teorija
Pasākumu scenāriju veidošana
Televīzijas adaptācijas
Raksturs dramaturģiskā uzbūvē
Svešvaloda (otrā) – franču, spāņu, vācu
Reklāmu veidošana
Televīzijas programmu vadīšana
Televīzijas ziņu žurnālistika
Skaņu dizains
Digitālā montāža
Videomākslas pamati
Digitālā animācija
Publiskās uzstāšanās tehnika

Zināšanas
AVMMP-Z001
AVMMP-Z002
AVMMP-Z001 Zina AVMMP-Z002
audiovizuālās nozares Pārzina radošo
principus un attīstības industriju
tendences, kā arī
jēdzienus un
tscenārista profesijai likumsakarības,
raksturīgās pamata un audiovizuālo
specializētas zināšanas, darbu
atbilstoši darba tirgus veidošanas
situācijai.
tehniskos un
radošos
aspektus.

AVMMP-P001
AVMMP-P001 Prot
izstrādāt audiovizuālo
darbu saturisko
konceciju, veikt
pētniecību un pielietot
nepieciešmos
dramaturģiskos
paņēmienus,
nodrošinot kvalitatīvu
audiovizuālo darbu
scenāriju izveidi.

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

Prasmes
AVMMP-P002
AVMMP-P003
AVMMP-P004
AVMMP-P002 Prot AVMMP-P003 Prot AVMMP-P004 Spēj
kritiski vērtēt
patstāvīgi apgūt jaunas uzņemties atbildību un
mākslinieciskās
zināšanas, efektīvi
iniciatīvu, veicot darbu
jaunrades darbu,
plānot un organizēt individuāli un rast
izskaidrot, argumentēt savu profesionālo
radošus risinājumus
un diskutēt par to.
pilnvei.
mākslinieciskās
jaunrades procesā,
atbilstoši noteiktiem
mērķiem pasūtītāju,
radošās komandas un
sabiedrības interesēs.
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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x
x
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x
x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Komptences
AVMMP-K001 AVMMP-K002
AVMMP-K001 AVMMP-K002
Izrāda iniciatīvu un Demonstrē
uzņemas atbildību, profesionālās ētikas,
veicot darbu
atbildības un
individuāli vai
ilgtspējīgas attīstības
strādājot sadarbībā izpratni, ievērojot
ar citiem, var
žurnalistiskās ētikas
pieņemt lēmumus un sabiedriskā
un meklēt radošus labuma principus.
risinājumus
patstāvīgi atlasot un
analizējot darba
izpildei
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
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Pielikums Nr.5
Studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla”
atbilstība valsts izglītības standartam
RISEBA profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Audiovizuālā mediju māksla”
profesionālā bakalaura grāda audiovizuālajā mākslā un televīzijas un kino producenta vai televīzijas
režisora vai televīzijas operatora vai scenārista kvalifikācijas iegūšanai atbilst LR Ministru kabineta
2014.gada 26.augusta noteikumiem Nr.512 – „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu”:
Prasības LR Ministru kabineta noteikumos
Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu”
7.p. Bakalaura programmas apjoms ir vismaz
160 kredītpunktu
9.1. – 9.5.p.
vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir
vismaz 20 kredītpunktu;
nozares teorētisko pamatkursu apjoms ir
vismaz 36 kredītpunkti;
nozares profesionālās specializācijas kursu
apjoms ir vismaz 60 kredītpunktu;
bakalaura programmas brīvās izvēles kursu
apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti;
prakses apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti
9.6.p. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir
bakalaura darba vai diplomdarba izstrāde un
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12
kredītpunktu
15.p. Pēc bakalaura programmas apguves
piešķir
piektā
līmeņa
profesionālo
kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu
nozarē.

RISEBA profesionālās augstākās izglītības
studiju programmā „Audiovizuālā mediju
māksla”
Studiju programmas apjoms – 160
kredītpunktu
Studiju programmas kursu apjomi attiecīgi ir:
vispārizglītojošie studiju kursi - 20
kredītpunkti;
nozares teorētiskie pamatkursi - 36
kredītpunkti;
nozares profesionālās specializācijas kursi - 60
kredītpunkti;
bakalaura programmas brīvās izvēles kursi - 6
kredītpunkti;
prakses - 26 kredītpunkti
Studiju programmas noslēguma kontroles
formas ir bakalaura darba teorētiskās un
praktiskās daļas izstrāde un aizstāvēšana, kuras
apjoms ir 12 kredītpunkti
Studiju programmu apguves noslēgumā tiek
piešķirts piektā līmeņa televīzijas un kino
producenta, vai televīzijas režisora vai
televīzijas
operatora,
vai
scenārista
kvalifikācija un profesionālais bakalaura grāds
audiovizuālajā mākslā

Pēc programmas apguves absolventam ir tiesības turpināt mācības akadēmiskajā vai
profesionālajā maģistra studiju programmā.
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 43%,
- studiju saturā ir studiju kursi, kas nodrošina profesionālas kompetences sasniegšanu uzņēmējdarbībā
- studiju programmas saturā ir integrētas arī tādas tēmas kā video aizsardzība un ilgtspējība,
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-

uzsākot studijas bakalaura programmā, studenti tiek informēti par darba un elektrodošības
noteikumiem, kā arī civilās aizsardzības pamatprincipiem.
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Pielikums Nr.6
Studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” atbilstība profesijas standartam
Lai noteiktu RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmas „Audiovizuālā mediju
māksla“ atbilstību 5. kvalifikācijas līmeņa televīzijas režisora, televīzijas operatora, scenārista un
televīzijas un kino producenta profesiju standartiem, tika izvērtēts piedāvāto studiju programmā
norādīto studiju kursu salīdzinājums ar Profesijas standartā noteikto nepieciešamo spēju, prasmju un
zināšanu apguves apjomu.

Nr.
p.k.
1.

2.

2.

3.

Profesionālās bakalaura studiju programmas
„Audiovizuālā mediju māksla“ televīzijas režijas kvalifikācijas apmācību
salīdzinājums ar televīzijas režisora profesijas standartu PS 0422
Rādītāji
Profesijas standarta prasības RISEBA profesionālā bakalaura studiju
programma „Audiovizuālā mediju
māksla“
Pienākumi un
Izvērtējot profesijas standarta pienākumu
uzdevumi
un uzdevumu līmeni, programma ir
veidota atbilstoši standarta prasībām.
Spējas
Studiju programma nodrošina profesijas
standartam atbilstošas spējas, kas
nepieciešamas profesionālās darbības
uzsākšanai.
Prasmes
Veidojot programmu tiek pievērsta liela
uzmanība specifisko prasmju apgūšanai
atbilstoši standarta prasībām.
Zināšanas
Priekšstatu līmenī
Radošā darba analīze un kritika
Filozofija
Mākslas menedžments
Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti
Komercdarbība
Pētnieciskais darbs
Izpratnes līmenī
Mākslas vēsture un teorija
Teātra vēsture
Kultūras vēsture
Kino un televīzijas vēsture
Kostīmu un modes vēsture
Dokumentālā kino estētika
Aktiermeistarība
Mūsdienu audiovizuālie mediji
Foto mākslas pamati
Audiovizuālās montāžas pamati
Televīzijas un kino dramaturģija
Scenāriju veidošana
Televīzijas un video operatora darbs
Televīzijas žurnālistikas pamati
Skaņas dizains
Televīzijas un kino producēšana
Datorgrafikas pamati
Lietošanas līmenī
Televīzijas režija
Kompozīcijas pamati
Krāsu studijas
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Radošā procesa psiholoģija
Vadzinības
Estētika
Televīzijas ražošanas tehnoloģija
Audiovizuālās tehnoloģijas
Apgaismošanas principi
Režisora darbs ar aktieri
Interneta televīzija
Mūzika komunikācijā
Reklāmas psiholoģija
Lietišķā angļu valoda

Nr.
p.k.
1.

2.

2.

3.

Profesionālā bakalaura studiju programmas
„Audiovizuālā mediju māksla“ televīzijas operatora kvalifikācijas apmācību
salīdzinājums ar televīzijas operatora profesijas standartu PS 0421
Rādītāji
Profesijas standarta prasības RISEBA profesionālā bakalaura studiju
programma „Audiovizuālā mediju
māksla“
Pienākumi un
Izvērtējot profesijas standarta pienākumu
uzdevumi
un uzdevumu līmeni, programma ir
veidota atbilstoši standarta prasībām.
Spējas
Studiju programma nodrošina profesijas
standartam atbilstošas spējas, kas
nepieciešamas profesionālās darbības
uzsākšanai.
Prasmes
Veidojot programmu tiek pievērsta liela
uzmanība specifisko prasmju apgūšanai
atbilstoši standarta prasībām.
Zināšanas
Priekšstatu līmenī
Radošā darba analīze un kritika
Filozofija
Mākslas menedžments
Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti
Komercdarbība
Pētnieciskais darbs
Izpratnes līmenī
Mākslas vēsture un teorija
Teātra vēsture
Kultūras vēsture
Kino un televīzijas vēsture
Kostīmu un modes vēsture
Dokumentālā kino estētika
Aktiermeistarība
Mūsdienu audiovizuālie mediji
Foto mākslas pamati
Audiovizuālās montāžas pamati
Televīzijas un kino dramaturģija
Scenāriju veidošana
Televīzijas režija
Televīzijas žurnālistikas pamati
Mūzika komunikācijā
Skaņas dizains
Televīzijas un kino producēšana
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Mūzika komunikācijā
Datorgrafikas pamati
Televīzijas un video operatora darbs
Kompozīcijas pamati
Krāsu studijas
Radošā procesa psiholoģija
Estētika
Televīzijas ražošanas tehnoloģija
Audiovizuālās tehnoloģijas
Apgaismošanas principi
Foto žurnālistika
Komercfoto
Interneta televīzija
Reklāmas psiholoģija
Lietišķā angļu valoda

Lietošanas līmenī

Nr.
p.k.
1.

2.

2.

3.

Profesionālā bakalaura studiju programmas
“Audiovizuālā mediju māksla” scenārista kvalifikācijas apmācību
salīdzinājums ar scenārista profesijas standartu PS 0423
Rādītāji
Profesijas standarta prasības RISEBA profesionālā bakalaura studiju
programma „Audiovizuālā mediju
māksla“
Pienākumi un
Izvērtējot profesijas standarta pienākumu
uzdevumi
un uzdevumu līmeni, programma ir
veidota atbilstoši standarta prasībām.
Spējas
Studiju programma nodrošina profesijas
standartam atbilstošas spējas, kas
nepieciešamas profesionālās darbības
uzsākšanai.
Prasmes
Veidojot programmu tiek pievērsta liela
uzmanība specifisko prasmju apgūšanai
atbilstoši standarta prasībām.
Zināšanas
Priekšstatu līmenī
Radošā darba analīze un kritika
Filozofija
Mākslas menedžments
Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti
Komercdarbība
Pētnieciskais darbs
Izpratnes līmenī
Estētika
Mākslas vēsture un teorija
Teātra vēsture
Kultūras vēsture
Kino un televīzijas vēsture
Kostīmu un modes vēsture
Dokumentālā kino estētika
Kompozīcijas pamati
Aktiermeistarība
Mūsdienu audiovizuālie mediji
Apgaismošanas principi
Foto mākslas pamati
Audiovizuālās montāžas pamati
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Televīzijas režija
Televīzijas un video operatora darbs
Mūzika komunikācijā
Skaņas dizains
Televīzijas un kino producēšana
Mūzika komunikācijā
Datorgrafikas pamati
Scenārija veidošana
Radošā procesa psiholoģija
Mūsdienu latviešu valodas aktualitātes
Literatūras vēsture un teorija
Televīzijas un kino dramaturģija
Televīzijas žurnālistikas pamati
Televīzijas ražošanas tehnoloģija
Pasākuma scenārija veidošana
Audiovizuālās tehnoloģijas
Interneta televīzija
Reklāmas psiholoģija
Lietišķā angļu valoda

Lietošanas līmenī

Nr.
p.k.
1.

2.

2.

3.

Profesionālā bakalaura studiju programmas
„Audiovizuālā mediju māksla“ televīzijas un kino producenta kvalifikācijas apmācību
salīdzinājums ar televīzijas un kino producenta profesijas standartu
Rādītāji
Profesijas standarta prasības RISEBA profesionālā bakalaura studiju
programma „Audiovizuālā mediju
māksla“
Pienākumi un
Izvērtējot profesijas standarta pienākumu
uzdevumi
un uzdevumu līmeni, programma ir
veidota atbilstoši standarta prasībām.
Spējas
Studiju programma nodrošina profesijas
standartam atbilstošas spējas, kas
nepieciešamas profesionālās darbības
uzsākšanai.
Prasmes
Veidojot programmu tiek pievērsta liela
uzmanība specifisko prasmju apgūšanai
atbilstoši standarta prasībām.
Zināšanas
Priekšstatu līmenī
Filozofija
Estētika
Mākslas vēsture un teorija
Teātra vēsture
Pētnieciskais darbs
Izpratnes līmenī
Kultūras vēsture
Kino un televīzijas vēsture
Kostīmu un modes vēsture
Radošā procesa psiholoģija
Radošā darba analīze un kritika
Kompozīcijas pamati
Aktiermeistarība
Mūsdienu audiovizuālie mediji
Apgaismošanas principi
Foto mākslas pamati
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Audiovizuālās montāžas pamati
Televīzijas un kino dramaturģija
Scenāriju veidošana
Televīzijas un video operatora darbs
Televīzijas režija
Televīzijas žurnālistikas pamati
Mūzika komunikācijā
Skaņas dizains
Komercdarbība
Televīzijas un kino producēšana
Mākslas menedžments
Vadzinības
Krīzes menedžments
Sabiedriskās attiecības un mediji
Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti
Televīzijas ražošanas tehnoloģija
Kino tehnoloģijas
Audiovizuālās tehnoloģijas
Interneta televīzija
Reklāmas psiholoģija
Lietišķā angļu valoda

Lietošanas līmenī

Profesijas standartos Nr. PS 0422, PS 0421, PS 0423 un PS 0449 paredzētās spējas, prasmes
un zināšanas tiek apgūtas, atbilstošo studiju programmas studiju kursu apguves laikā, izstrādājot
studiju patstāvīgos darbus un kontroldarbus, kā arī profesionālās prakses laikā.
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