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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.Maģistra 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

AUDIOVIZUĀLĀ MEDIJU MĀKSLA
AUDIOVISUAL MEDIA ARTS
42213 01
Akadēmiskā maģistra studiju programma
7
80

Angļu

2gadi
-

-

-

-

nepilna laika neklātiene

-

-

nepilna laika neklātiene
(tālmācība)
Īstenošanas vieta

-

-

Rīga, RISEBA

Studiju programmas
direktors/-e
Uzņemšanas prasības

Jānis Holšteins Mg.art., Mg.oec.

Studiju turpināšanas

Maģistra programmas sadarbības partnera Liepājas

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai
augstākā izglītība ar tiesībām studēt maģistrantūrā.
Papildus tam ir jākārto radošais pārbaudījums, kas sastāv
no pretendenta radošā portfolio un plānotā maģistra darba
pieteikuma.
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iespējas

Universitātes doktora studiju programmā “Jauno mediju
māksla” kā arī citās doktora līmeņa programmās

Citas augstskolas, kurā
studiju programmas
slēgšanas gadījumā
augstskola nodrošina
studējošajiem iespēju
turpināt izglītības ieguvi
Studiju programmas mērķis

Latvijas Kultūras akadēmija, maģistra studiju programma
“Audiovizuālā māksla”

Studiju programmas
uzdevumi

Pielikums Nr.1 sadarbības līgums starp RISEBA un LKA
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, kā arī multimediju skatuves mākslas
projektos.
- 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 kā arī
mūsdienīgu multimediju skatuves mākslas tendencēs;
- 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
4

Sasniedzamie studiju
rezultāti

Studiju programmas
noslēgumā paredzētais
noslēguma pārbaudījums

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.
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.
Maģistra darbs – 20 KP, kas sastāv no teorētiskās un
praktiskās daļas. Praktiskā daļa – pilnvērtīgs audiovizuāls
darbs: pilnmetrāžas mākslas filma, īsfilma, dokumentālā
filma, televīzijas raidījums, televīzijas seriāla pilots,
publiska videoinstalācija, animācijas filma, vai 3D
videografika, vai multimediju performance.

1.2. Statistikas dati par studējošajiem studiju programmā un to analīze
Studējošo skaits
Studējošo skaits Audiovizuālās mediju mākslas maģistra studiju programmā uz 2017.gada
1.oktobri bija 22. No tiem visi studēja pilna laika vakara nodaļā.
Audiovizuālās mediju mākslas maģistra studiju programmā imatrikulēto studējošo skaits uz
2017.gada 1.septembri kopā bija 11. No tiem 6 studenti tika imatrikulēta augstskolā RISEBA un 5
studenti Liepājs Universitātē.
Statistiku par pēdējiem pieciem gadiem skat. Pielikumā Nr.2.
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Pakāpeniski pieaug ārvalstu studējošo skaits. Tiks turpināta studiju programmas popularizēšana
Eiropas Savienības, Tuvo austrumu un postpadomju bloka valstīs, ar mērķi piesaistīt aizvien vairāk
ārvalstu studētgribētājus.
Absolventu skaits
Absolventu skaits Audiovizuālās mediju mākslas maģistra studiju programmā
2017./2018.studiju gada beigās bija 5. Visi augstskolā RISEBA studējošie. Kopējais absolventu
skaits Audiovizuālās mediju mākslas maģistra studiju programmā uz 2017./2018.studiju gada
beigām bija 41.
Studējošos skaits profesionālajā studiju programmā “Audiovizuālā mediju māksla” joprojām
uzrāda stabilitātes tendenci, lai arī būtu vēlams palielināt studējošo skaitu. Materiāli tehniskais un
akadēmiskais potenciāls studiju nodrošināšanai ir ar lielāku kapacitāti.
1.3. Studiju programmas parametru sasaiste
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. 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, kā arī multimediju skatuves mākslas projektos.
Sagatavot jauna tipa radošos konsultantus biznesā, uzņēmumiem, un citām struktūrvienībām,
ko patreizējā globālajā tirgū attiecina pie radošajām industrijām.
Sagatavot jauna tipa radošā biznesa uzņēmējus, 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 kā arī mūsdienīgu
multimediju skatuves mākslas tendencēs;
- 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;
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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.
-

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;
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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.
-

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.
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.
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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.
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2. Studiju saturs
Studiju programmas „Audiovizuālā mediju māksla” kopējais apjoms ir 80 KP (120 ECTS),
kas atbilst apstiprinātā izglītības standarta prasībām.
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”
2.1. tabula
konceptuālais plāns pilna laika studijām
Studiju kursi
Obligātie kursi (A daļa)
Ierobežotas izvēles kursi
(B daļa)
Maģistra darbs (A daļa)
Studiju programma kopā:

20

15
5

20

20

10
10

20

20
20

Studiju programmas mācību process tiek organizēts angļu valodā.
2.1. Studiju moduļu satura aktualitātes un atbilstības nozares, darba tirgus vajadzībām un
zinātnes tendencēm novērtējums
RISEBA humanitāro zinātņu maģistra studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” ir
izstrādāta atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 240 „Noteikumi par valsts augstākās
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izglītības standartu”, kas ir apstiprināti 2014. gada 13. Maijā.
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. Multimediju skatuves mākslas
specializācijā studiju programma balstās kā uz tradicionālajām kustību mākslas tradīcijām, kā arī
uz laikmetīgajām skolām un tendencēm.
Maģistra studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” ietver sevī obligātos studiju
kursus (A daļa), ierobežotās izvēles studiju kursus (B daļa) un maģistra darbu.
2.2. Studiju kursu/ moduļu savstarpējās sasaistes un atbilstības studiju programmas
mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem novērtējums
Studiju programma pamatā balstās uz obligāto zināšanu bloku, kas sniedz padziļinātas
zināšanas un tehniskās prasmes kino un jauno mediju jomā. Tās kodolā ir universāla moduļa
apmācības sistēma ar profesionālās specializācijas iespējām, kas rezultātā dod plašāka spektra
zināšanas audiovizuālā produktu ražošanā., kā arī audiovizuālo tehnoloģiju pielietošanu
multimediju skatuves mākslas projektos
Visi studiju programmas absolventi iegūst humanitāro zinātņu maģistra grādu audiovizuālajā
medijuj mākslā, un katram papildus tiek dota iespēja izvēlēties vienu no studiju specializācijām:
audiovizuālā mediju māksla vai multimediju skatuves māksla. 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 vai multimediju performaču veidošanā.
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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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
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 – ceturtdienās un piektdienās
vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.10 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00. Īpašos gadījumos , kā
piemēram ārvalstu vieslektora iesaiste studiju procesā, lekcijas var notikt arī pirmdienu, otrdienu
un trešdienu vakaros.
Audiovizuālās mediju mākslas programmas studiju procesā tiek izmantotas dažās metodes –
lekciju un semināru organizēšana, studentu darbu prezentācijas, un video skates. Liela loma
studiju procesā ir praktiskajām nodarbībām.
Tālmācības metodes Audiovizuālās mediju mākslas maģistra studiju 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.
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.
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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. 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.
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.
2.4. Studējošo prakses sasaistes ar studiju programmā sasniedzamajiem studiju rezultātiem
novērtējums
Tā kā studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” ir akadēmiskā studiju programma,
tās saturā nav paredzēta prakse. Taču, ņemot vērā, ka audiovizuālās mākslas joma ir cieši saistīta
ar praktisku darbu, studiju procesa gaitā kopīgi ar partneraugstskolām tiek organizēti dažādi
stapraugstskolu studiju kopprojekti un praksē balstītas radošās darbnīcas.
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2.5. Studējošo noslēgumu darbu tēmu analīze un novērtējums
Gala pārbaude
Maģistra darbs – 20 KP, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Praktiskā daļa –
pilnvērtīgs audiovizuāls darbs: pilnmetrāžas 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, kam jābūt
vismaz netieši saistītam ar maģistranta noslēguma darbu, 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.
Humanitārā zinātņu maģistra studiju beigās ir jāizstrādā, jāuzraksta un jāaizstāv maģistra
diplomdarbs, kas sastāv no divām daļām – zinātniski pētnieciskās (A) un praktiskās (B) daļas.
A 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
360 grādu video vizualizācija
Multimediju tehnoloģiju pielietojums Latvijas kultūras un mākslas pasākumos
B 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
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Plašāka publiska video instalācija, vai
Animācijas filma ( 3 – 20 min), vai
Audiovizuāls internetmedija projekts, vai
360 grādu video filma (3 – 20 min), vai
Īsfilmas vai pilnmetrāžas filmas scenārijs (30 - 120 min.)
Multimediju performance (15 – 30 min.)
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.
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. 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 1 – 3 studenti.
Kopumā vidējais vērtējums piecu ballu sistēmā bija 3,9, kas ir uzskatāms par apmierinošu,
ņemot vērā, ka 2017./2018.gadā studiju programma tika likumdošanā pieļautajā apjomā koriģēta,
lai tā būtu studiju procesā īstenojama kopīgi ar Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas
maģistra programmu. No 2018./2019. Studiju gada abas programmas tika apvienotas, izveidojot
uz divu atsevišķo programmu bāzes jaunu kopīgu programmu “Jaunie mediji un audiovizuālā
māksla”.
Taču, kā jau iepriekš minēts, anketu rezultātus jāvērtē kritiski, ņemot vērā nelielo respondentu
skaitu.
Par vājākajiem studiju kursiem tika atzīti Screenwriting (2,59) un Production of Audio
Recording (2,78). Tā kā jau otro gadu pēc kārtas vājāk novērtēto studiju kursu skaitā tika ietvertas
studiju kurss Screenwriting, tika nolemts uz 2018./2019. studiju gadu mainīt šī studiju kursa
pasniedzēju. Ar citiem pasniedzējiem tika veiktas pārrunas lai uzlabotu viņa komunikācijas stilu
saziņā ar studentiem.
Par spēcīgākajiem studiju kursiem 2017./2018.studiju gadā, studenti ir atzinuši Narratology
(5,00) un Directing of Audiovisual (4,91) ar pasniedzēju Aigaru Ceplīti.
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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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
vienu no spēcīgākajām studiju programmām audiovizuālajā jomā Latvijā ir ieteikuši RISEBA
Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura un maģistra studiju programmas.
2.8. Studiju programmas atbilstības valsts standartiem augstākajā izglītībā novērtējums
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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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, 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 15 pasniedzēji. 4 no tiem ir RISEBA
akadēmiskais personāls, 11 vieslektori.
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 2.2 un 2.3.tabulās.
2.2.tabula
RISEBA akadēmiskā personāla saraksts
Nr.
Akadēmiskais
Studiju daļa
Uzvārds, vārds
Zina./akad. grāds
p.k.
amats, struktūra
docents AVMM
Audiovizuālā montāža,
1
Ceplītis Aigars
Mg.art.
katedrā
Režija, Naratoloģija
lektors AVMM
Operatora māksla,
2
Rēdlihs Jānis
Mg.art.
katedrā
Audiovizuālā montāža
AVMM maģistra
Multimediju skatuves
Orinska
programmas
māklsla
3
Mgart.
Simona
specializācijas
vadītāja
lektors
Reklāmu veidošana
4
Helde Aivars
Komunikāciju
Mg.art.
departamentā
Studiju programmu realizācijā piedalās augsti kvalificēti vieslektori - speciālisti, kas pārstāv
profesionālo vidi gan Latvijā, gan ārvalstīs (ASV, Lielbritānija, Zviedrija, Norvēģija, Vācija,
Igaunija u.c.).
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2.3.tabula
RISEBA vieslektoru saraksts
Nr.
Uzvārds, vārds Darba vieta
p.k.
University of
1
Arnsten Erik
Agder, nodaļas
vadītājs
Buravickis
2
Komponists
Platons
J.Podnieka studijas
3
Cilinska Antra
vadītāja
Multimediju
4
Dzērve Artis
mākslinieks
CalArt
La Vine
5
programmas
Deborah
direktore
6
Gundars Lauris Dramaturgs
7

Grzinich John

9

Hales
Christopher
Laķis Rolands

10

Noviks Pēteris

11

Šmite Rasa

8

Multimediju
mākslinieks
Rakstnieks,
producents
TV režisors
Animācijas
mākslinieks
LiepU profesore

Zina./akad. grāds

Studiju daļa

Mg.oec.

Producēšana

Mg.art.

Mūzikas komunikācija

Mg.oec.

Producēšana

Augstākā izglītība

Digitālais dizains

Mg.art.

Režija

Mg.art.

Scenāriju veidošana

Augstākā izglītība

Skaņu dizains

Dr.art.

Interaktīvais kino

Augstākā izglītība
Augstākā izglītība

Multimediji
Digitālā animācija

Dr.soc. sc.

Koncepuālā domāšana
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4. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas
4.1. Studiju programmas absolventu nodarbinātības novērtējums
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..
4.2. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas
Augstskolas absolventi šobrīd ir pieprasīti un strādā visdažādākajās jomās – televīzijas
kompānijās, kino producēšanas kompānijās, reklāmas aģentūrās u.c. ar audiovizuālo jomu saistītās
organizācijās un to struktūrvienībās. Tie mēdz veidot arī dažādus multimediju skatuves mākslas
projektus un instalācijas. Viena absolvente savu darbību RISEBA prakses ietvaros uzsākusi,
turpina Holivudas kino industrijā ASV.
Ņemot vērā to, ka RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas programmas viens no
stūrakmeņiem ir jauno audiovizuālo tehnoloģiju apguve, ir pamats uzskatīt, ka tās absolventi arī
turpmāk būs pieprasīti darba tirgū ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.
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Pielikumi

Informācija par maģistra 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
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Lpp.
22
23
24
25
26

Pielikums Nr.1

21

22

Pielikums Nr.2

Statistikas dati par studējošajiem maģistra studiju programmā
“Audiovizuālā mediju māksla”
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
2017/18
Imatrikulēti

7

14

6

14*

11*

Studējošo kopskaits

23

23

15

24

22

Absolventi

8

8

5

8

5

Atbirums un
tā galvenie iemesli

21%

21%

23%

23%

27,27%
Programma neatbilst gaidītajam

Studējošo skaita
sadalījums pa studiju
programmu īstenošanas
valodām (piemēram,
latviešu, krievu, angļu,
u.c.);

23

23

15

24

Studējošo skaita
sadalījums pa finansējuma
avotiem

23

23

15

24

Ārvalstnieki un to valstiskā
piederība

2

1

2

23

4

Angļu valodā studē 22 studenti

22 - privāts finansējums

Turcija – 1 studente
Ukraina – 1 studente
Uzbekistāna – 1 studente
Krievija – 1 students

Pielikums Nr.3

Studiju programmas „Audiovizuālā mediju māksla”
konceptuālais plāns pilna laika studijām

Studiju kursi
Obligātie kursi (A daļa)
Ierobežotas izvēles kursi
(B daļa)
Maģistra darbs (A daļa)
Studiju programma kopā:

1. gads
2. gads
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem.
20
15
10
5
10

20

24

20

20

20
20

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

Daļa

Studiju kursa nosaukums

KP

A
A

5
5

A

10

A

5

A

10

A

5

B
B
B
B

5
5
15
15

Zināšanas
AVMMP-Z002 AVMMP-P001
AVMMP-Z001
JMAM-Z002 JMAM-P001 Prot
JMAM-Z001 Zina
audiovizuālās nozares Pārzina radošo izstrādāt audiovizuālo
darbu mākslinieciskās
principus, aktualitātes industriju
un attīstības tendences, jēdzienus un jaunrades koncepcijas
likumsakarības, un to īstenošnas
kā arī audiovizuālo
projektus, kā arī spēj
kā arī
darbu veidošanas
tehniskos un radošos audiovizuālo vadīt to izveides
procesu.
darbu
aspektus.
veidošanas
multidisciplināros
aspektus.

Prasmes
AVMMP-P004
AVMMP-P003
AVMMP-P002
AVMMP-P003 Prot JMAM-P004 Spēj
JMAM-P002 Prot
patstāvīgi apgūt jaunas uzņemties atbildību un
kritiski vērtēt
zināšanas, efektīvi organizēt komandas
mākslinieciskās
plānot un organizēt darbu multikulturālā un
jaunrades darbu,
izskaidrot, argumentēt gan savu, gan savu starpdiciplinārā vidē,
padoto profesionālo mainīgos un neskaidros
un diskutēt par to.
apstākļos atbilstoši
pilnveidi.
noteiktiem mērķiem
pasūtītāju, radošās
komandas un
sabiedrības interesēs.

Komptences
AVMMP-K001 AVMMP-K002
JMAM-K002
JMAM-K001
Izrāda iniciatīvu un Pielietojot integrētās
uzņemas atbildību, zināšanas dažādos
audiovizuālās jomas
veicot darbu
segmentos, īpaši
individuāli vai
strādājot sadarbībā jauno digitālo mediju
jomā, spēj sniegt
ar citiem, var
pieņemt lēmumus ilgtermiņa ieguldījumu
un meklēt radošus humanitārajās
zinātnēs. Demonstrē
un analītiskus
profesionālās ētikas,
risinājumus
patstāvīgi atlasot un atbildības un
ilgtspējīgasxattīstības
analizējot

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mediju teorija un pētniecības metodes

x

x

Audiovizuālā mediju māksla 1
Multimediju skatuves māksla 1
Audiovizuālā mediju māksla 2
Multimediju skatuves māksla 2

x
x
x
x

x
x
x
x

Konceptuālā domāšana un praksē
Audio kultūra
Vizuālā kultūra un jauno mediju
estētika
Radošās industrijas
Interaktīvā māksla un multimediju
performances

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

x
x
x
x

x
x

Pielikums Nr.5
Studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” atbilstība valsts izglītības standartam
Maģistra studiju programma atbilst valsts augstākās izglītības standartam: MK
noteikumiem Nr. 240 (Rīgā, 2014. gada 13. maijā):
Noteikumi par valsts akadēmiskās
izglītības standartu. Nr. 240;
(13.05.2014)

Maģistra studiju programma “Audiovizuālā mediju
māksla”

Maģistra studiju programmas apjoms
ir vismaz 40 kredītpunktu

Maģistra studiju programmas kopējais apjoms 80 KRP

Pilna laika studijās ne mazāk kā 30 %
no maģistra studiju programmas
apjoma veido kontaktstundas

Plānotais kontaktstundu apjoms uz 1 KRP ir 12
akadēmiskās stundas, kā arī katram modulim 3
akadēmiskās stundas gala pārbaudījuma kārtošanai

Teorētisko atziņu izpēte un teorētisko
atziņu aprobācija zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo
problēmu aspektā (ne mazak ka 24
KRP)

Nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko
atziņu izpēte (kopā 10 KRP)
Modulis (5 KRP) KONCEPTUĀLĀ DOMĀŠANA UN
PRAKSĒ BALSTĪTA PĒTNIECĪBA
Modulis (5 KRP) MEDIJU TEORIJA UN
PĒTNIECĪBAS METODES
Teorētisko atziņu aprobācija zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā
(kopā 30 KRP)
Modulis (5 KRP) AUDIO KULTŪRA
Modulis (10 KRP) VIZUĀLĀ KULTŪRA UN JAUNO
MEDIJU ESTĒTIKA
Modulis (5 KRP) RADOŠĀS INDUSTRIJAS
Modulis (10 KRP) INTERAKTĪVĀ MĀKSLA UN
MULTIMEDIJU PERFORMANCES

Specializacija (2 virzieni) (ne mazak
20 KRP)

Modulis (20 KRP) AUDIOVIZUĀLO MEDIJU
MĀKSLA
Modulis (20 KRP) MULTIMEDIJU SKATUVES
MĀKSLA

Maģistra (20 KRP)

Maģistra darbs (20 KRP)

Maģistra darbs ir pētniecisks darbs,
kurā maģistrants veicis patstāvīgu
pētījumu un izdarījis zinātnē balstītus
secinājumus vai izstrādājis pētniecībā
balstītu radošo darbu.

Maģistra darbs sastāv no patstāvīgi veikta zinātniskā
pētījuma, kas noformēts atbilstoši augstskolas
izdotajiem noteikumiem un praktiskās daļas –
dokumentācija, nepieciešamais konceptuālais un
tehniskais apraksts iekļauts maģistra darba izdevumā;
izstrādātais mākslas darbs prezentēts izstādē, koncertā,
performancē vai kādā citā radošā prezentācijā.
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