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1. STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķis un uzdevumi
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Arhitektūra” stratēģiskais mērķis ir
nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt vispārējās zināšanas arhitektūras jomā un saistītajās
disciplīnās, iegūt pamatprasmes un iemaņas darbam arhitekta un plānotāja profesijā, kā arī
sagatavot tālākām studijām arhitektūrā vai citās ar vides veidošanas mākslu saistītās nozarēs.
Studiju programmas apakšmērķi:
• sagatavot priekšnoteikumus studējošo teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un
prasmju apguvei;
• nodrošināt studējošos ar pamatiemaņām turpmākajām studijām maģistra studiju
programmā;
• iegūt atbilstošas prasmes analizēt uzdevumu vai jautājumu noteiktā kontekstā,
individuāli un kā grupas loceklim, piedāvājot argumentētu un integrētu projekta
risinājumu;
• izkopt spēju patstāvīgi izveidot plānveidīgi (stratēģiski) virzītu projektēšanas procesu,
kas ļautu relatīvi sarežģītus projektēšanas uzdevumus risināt sistēmiski;
• iegūt atbilstošas prasmes ēku inženiertehnisko tīklu un konstrukciju pamatelementu
projektēšanā, kas nepieciešamas tehniskā projekta izstrādei un detalizācijai neliela un
vidēja izmēra arhitektūras projektiem;
• apgūt atbilstošas un efektīvas projektēšanas prasmes un projektu grafiskos un
datorizētos prezentācijas paņēmienus, lai spētu attīstīt un prezentētēt arhitektoniskas un
tehniskas ieceres;
• iegūt atbilstošas zināšanas, lai izprastu arhitektūras un apkārtējās pilsētvides konteksta
sarežģītību un piederību plašākiem sociālajiem un kulturālajiem procesiem, kuri nosaka
fiziskās pilsētvides attīstību dažādos vēstures posmos, un arhitekta kā būvprojekta
vadītāja nozīmīgo lomu šajos procesos.
Studiju programmas īstenošanas pamatuzdevumi:
• iepazīstināt un apmācīt studentus arhitektūras projektēšanā;
• iegūt pamatiemaņas, kas ir nepieciešamas pilsētvides un attīstības dizainam;
• iegūt zināšanas un pienācīgo izpratni par konstruktīvajiem un konstrukciju tehniskajiem
principiem;
• iegūt atbilstošu izpratni par arhitektūras un pilsētvides attīstības vēsturiskajām un
teorētiskajām likumsakarībām, un to ietekmi uz kultūrvidi un sociālo vidi;
• iegūt prasmes dažādās grafiskajās un digitālajās tehnikās, lai attīstītu un prezentētu
arhitektūras projektus;
• nodrošināt studējošos zinātnisku pamatu profesionālai darbībai, attīstot zinātniskas
analīzes spējas un spējas patstāvīgi risināt problēmas,
• nodrošināt studiju programmu, kas sniedz studentiem nepieciešamās teorētiskās
zināšanas un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi;
• sagatavot studējošos turpmākajām zinātniskās pētniecības studijām otrā līmeņa arhitekta
profesionālā augstākās izglītības studiju programmā un / vai profesionālā maģistra
studiju programmā;
• īstenot nozares jaunāko tehnoloģiju apguvi un to praktisko pielietošanu;
• nodrošināt studijas ar mācību metodiskajiem materiāliem, bibliotēkas pakalpojumiem un
mūsdienu prasībām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi;
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•
•

nodrošināt nepieciešamo spēju, prasmju un zināšanu apguvi atbilstoši Arhitekta profesijas;
standartam un atbilstoši Bakalaura programmas prasībām.
1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti

Apgūstot studiju programmu 140 (210 ECTS) kredītpunktu apjomā, studējošais iegūst
inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu arhitektūrā. Bakalaura studiju programma ir
veidota
atbilstoši Boloņas deklarācijas principiem, un tās stratēģiskais mērķis ir attīstīt RISEBA
Arhitektūras skolu 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. Inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds arhitektūrā nodrošina zināšanu, prasmju
un attieksmju kopumu, kas ļauj veikt augsti kvalificētu profesionālo darbību attiecīgajā jomā un
dod iespēju tālākām studijām arhitekta kvalifikācijas iegūšanai un/vai profesionālā maģistra
grāda iegūšanai.
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Arhitektūra” sagaidāmie rezultāti:
1. Kompetence vienā vai vairākās zinātniskās jomās:
1.1. Izmantot vispārizglītojošās un praktiskās zināšanas pamatzinātnēs.
1.2. Izprast / apgūt materiālu fizikālo īpašību un pielietojuma pamatprincipus, ēku
konstrukciju projektēšanas pamatus, ēkas uzbūvi un tehnisko instalāciju pielietojumu ēkās.
1.3. Izprast / apgūt arhitektūras un pilsētvides attīstības pamatprincipus attiecībā uz
telpisko analīzi, ēku topoloģijām, funkcionālo programmu, formveidi un projektēšanas metodiku.
1.4. Izprast / apgūt arhitektūras zinātnes metodiku, arhitektūras un pilsētplānošanas
vēsturi, kas balstīta uz labāko piemēru analīzi un literatūras avotu studijām.
1.5. Izprast / apgūt arhitektūras, pilsētvides attīstības un būvniecības sociālo ietekmi un
saikni ar publisko telpu.
1.6. Lietot atbalsta zinātnes un tehnoloģijas (tēlotājmāksla, statistika, ICT, CAD) radošā un
mērķtiecīgā veidā.
2. Zinātnisko kompetenču jomā:
2.1. Veidot atsauces un kritiski apstrādāt zinātnisko literatūru un dokumentus.
2.2. Projektēšanas uzdevumos un kursa darbos izmantot jaunākos modeļus, metodes un
paņēmienus.
2.3. Sistemātiskā un strukturētā veidā formulēt zinātniskos jautājumus un problēmas un
kritiski izvērtēt risinājumus un atbildes.
2.4. Attīstīt risinājumus vienkāršām konstruktīvām problēmām, balstoties uz
zinātniskajām metodēm un zināšanām, kuras studenti apguvuši studiju laikā.
2.5. Organizēt vienkāršus projektēšanas procesus, pielietot iegūtās zināšanas
projektēšanā un spēt izvērtēt projektēšanas procesā pieņemtos lēmumus.
3. Intelektuālo kompetenču joma.
3.1. Precīzi konceptualizēt un domāt analītiski, sintētiski, problēmu risinoši, orientējoties
uz atbilstošu projektēšanas risinājumu izstrādi.
3.2. Pieņemt arhitektūras un pilsētvides plānošanas sarežģītību un neskaidrību. Sasniegt
pārliecinošu un kvalitatīvus dizaina lēmumus neskatoties uz pretrunīgām projektēšanas
programmām un uzdevumiem.
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4. Sadarbības un komunikācijas kompetenču jomā:
4.1. Precīzi izmantot zinātniskās un profesionālās jomas specifisko terminoloģiju.
4.2. Sistemātiski un konsultējoties ar pasniedzējiem izstrādāt konkrētus uzdotos
uzdevumus.
4.3. Spēt darboties kā projektēšanas grupas loceklim.
4.4. Spēt sniegt atskaites par izstrādāto zinātnisko darbu, projektēšanas risinājumu
mutiski, grafiski un rakstiski.
5. Sociālo kompetenču jomā:
5.1. Projektu izstrādē pievērst uzmanību sociālajiem aspektiem.
5.2. Pievērst uzmanību ēku un uzbūvētās fiziskās pilsētvides dzīves ciklam un ietekmei uz
apkārtējo vidi.
5.3. Pievērst uzmanību uzbūvētās vides drošības un vides pieejamības jautājumiem.
Studiju procesā šajā programmā studenti iegūst:
1. Izpratni par mūsdienu arhitektūras un pilsētvides attīstības veidojošajiem procesiem.
2. Zināšanas par jaunākajām arhitektūras projektēšanas metodēm un būvniecības
tehnoloģijām, kā arī prasmi tās pielietot praktiski atbilstoši konkrētajai kvalifikācijai.
3. Pamatzināšanas pētnieciskajā darbā un izpratni par zinātnisko kompetenču jomu.
4. Izpratni par intelektuālajām kompetenču jomām.
5. Izpratni par sadarbības un komunikācijas kompetenču jomu.
6. Izpratni par sociālo kompetenču jomas nozīmi arhitektūras projektēšanas procesā.
7. Iespēju turpināt studijas otrā līmeņa arhitekta profesionālā augstākās izglītības studiju
programmā un /vai profesionālā maģistra studiju programmā.
1.3. Studiju programmas plāns
Studiju apjoms un uzskaites vienība
Studiju programma atbilst 140 Latvijas kredītpunktu apjomam vai 210 ECTS. RISEBA
kredītpunktu aprēķināšana notiek saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumam par
pāreju uz starptautiskajā praksē pieņemto kredītpunktu vienoto sistēmu. Kredītpunkts (KP) ir
studējošā studiju darba mērvienība. Viens KP 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 studiju
process tiek organizēts angļu valodā.
Studiju programmas struktūra
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas mērķis ir iegūt plašas un visaptverošas zināšanas
arhitektūras jomā. Studiju programma balstās uz obligāto zināšanu bloku, kas sniedz vispārējas
zināšanas un pamatizpratni par arhitektūras nozari. Studiju kursi dalās 9 moduļos:
• Arhitektūras projektēšana,
• Tēlotājmāksla,
• Būvniecības tehnoloģijas,
• Projektu vadība, ekonomika un tiesības,
• Pilsētplānošana,
• Arhitektūras vēsture un teorija,
• Humanitārie un sociālie priekšmeti,
• Prakse,
• Bakalaura darbs.
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Minētie kursi vienmērīgi sadalīti pa visu studiju ilgumu, proti, 3,5 gadiem. Studiju programma
veidota tā, lai katrā studiju gadā iegūtās zināšanas nodrošinātu nākamā studiju gada studiju vielas
uzņemšanu kvalitatīvā līmenī, iegūstot arvien dziļākas un nopietnākas zināšanas arhitektūras
jomā, piemēram, arhitektūras projektēšana, ēku uzbūve, konstrukcijas, tehnoloģijas un
būvniecība, arhitektūras vēsture, teorija un kritika. Studiju programma ietver sevī visu šo dažādo,
bet papildinošo jomu zināšanas, kā arī
sniedz studējošiem analītiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes, sniedzot zināšanas
un praktiskās iemaņas, kas ļauj sekmīgi darboties arhitektūras nozarē. Studiju process tiek
organizēts moduļos, kur katrs nākamais priekšmetu posms izriet no iepriekš apgūtā mācību
priekšmeta.
Programma pilnā mērā atbilst LR Ministru kabineta 2002. gada 3. janvāra izdotajiem noteikumiem
par valsts akadēmiskās izglītības standartu Nr. 2 (prot. Nr.14§), kas reglamentē akadēmiskās
augstākās izglītības bakalaura studiju programmas obligāto saturu, proti:
- Obligātā daļa (ne mazāk kā 50 KP) – 95 KP (Obligātajā daļā ietverta Bakalaura darba
izstrāde un aizstāvēšana, 10 KP),
- Obligātās izvēles daļa – 39 KP (Obligātajā izvēles daļā ietverta arī mācību un pētnieciskā
prakse, 6 KP)
- Brīvā izvēles daļa – 6 KP.
Studiju programma īsteno nozares jaunāko tehnoloģiju apguvi un to praktisko pielietošanu un
nodrošina nepieciešamo spēju, prasmju un zināšanu apguvi atbilstoši Arhitekta profesijas
standartam bakalaura līmenī, kas ļautu sekmīgi konkurēt darba tirgū.
Studiju programma pamatā balstās uz obligāto zināšanu bloku, kas sniedz vispārējas zināšanas un
pamat izpratni par arhitektūras nozari:
- Bakalaura studiju programmas obligātajā zināšanu bloka saturā ietver inženierzinātnes,
nozares un arhitektūras apakšnozares pamatnostādnes, principus, struktūru un
metodoloģiju – 56 KP.
- Zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās problēmas – 15 KP.
- Zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojumu un problēmas starpnozaru aspektā – 24
KP.
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” sastāv no obligātajiem studiju kursiem
(A daļa), obligātās izvēles studiju kursiem (B daļa), brīvās izvēles studiju kursiem (C daļa),
mācību/pētnieciskās prakses, valsts pārbaudījuma – bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana,
skat. 1. tabulā.
Gala pārbaudījums ir Bakalaura darbs (10 KP), kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas:
- Teorētiskā daļa ir bakalaura līmeņa pētījums par kādu no arhitektūras vai
pilsētvides attīstības jomas tēmām.
- Praktiskā daļa ir pilnvērtīgs arhitektūras vai pilsētvides attīstības projekts.
Bakalaura darbs inženierzinātņu bakalaura akadēmiskā grāda arhitektūrā iegūšanai ir analītisks
pētījums ar zinātniskā darba elementiem vides veidošanas mākslā par studentam individuāli
uzdotu un Arhitektūras katedras sēdē apstiprinātu tematu (Bakalaura darba izstrādes nosacījumi
skatāmi sadaļā 1.8. Vērtēšanas sistēma).
Pilns studiju kursu un pasniedzēju uzskaitījums, sadalījums pa semestriem, KP apjomu,
pārbaudījuma veidu pieejams Pielikumos Nr. 1, Nr. 2 un Nr. 3.
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1. tabula. Studiju programmas „Arhitektūra” konceptuālais plāns pilna laika studijām
Studiju kursi

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

1.gads
1.sem.
2.sem.

16
4

14
4

Kredītpunktu skaits
2.gads
3.gads
3.sem.
4.sem.
5.sem. 6.sem.

12
8

2

14
6

14
6

4.gads
7.sem.
8.sem.

11
7

4
4

2

2

2

2

2
10

20

20

20

20

20

20

20

LR Ministru kabineta 2002. gada 3. janvāra izdotajos noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības
standartu Nr. 2 (prot. Nr.14§), kas reglamentē akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju
programmas obligāto saturu, neparedz obligātu prakses iekļaušanu studiju programmā, taču
ņemot vērā, to, ka lielākā daļa studējošo turpinās studijas otrā līmeņa arhitekta profesionālā
augstākās izglītības studiju programmās un / vai profesionālā maģistra studiju programmās,
kuras reglamentē Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra izdotie
noteikumi Nr. 481 par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, kas paredz
praksi 26 KP apjomā, RISEBA realizētajā akadēmiskajā bakalaura studiju programmā
„Arhitektūra” ir ieviesta daļa no kopējās nepieciešamās prakses 6 kredītpunktu apjomā.
Bakalaura studiju programmā ir iekļauta mācību un pētnieciskā prakse, piemēram, arhitektūras
un plānošanas studiju braucieni (field trips) uz ārvalstīm, tikšanās ar šo valstu arhitektūras un
pilsētplānošanas biroju vadītājiem, viesošanās un sadarbība ar citu valstu augstskolām;
pētnieciskā prakse – izpētes darba veikšana Latvijas un citu Eiropa savienības dalībvalstu, un
ārpus Eiropa savienības trešo valstu bibliotēkās, arhīvos un pētniecības institūtos.
Mācību prakse – 4 KP (6 ECTS)
Studentiem, uzsākot studiju procesu, tiek dots uzdevums patstāvīgi sameklēt un apkopot noteiktu
informācijas apjomu, kas dod pieredzi informācijas ieguves, apkopošanas un apstrādes procesā,
risinot kādu noteiktu pētniecisku vai profesionālu uzdevumu. Studentiem tiek doti
organizatoriska rakstura uzdevumi, kas prasa ne tikai individuālu darbu, bet arī spēju organizēt
dažādus nepieciešamus resursus uzdevuma izpildīšanai.
Pētnieciskā prakse – 2 KP (3 ECTS)
Pētnieciskā prakse ir saistīta ar arhitektūras jomas profesionālo specifiku, noslēdzot pirmos trīs
apmācību gadus, atbilstoši apgūto zināšanu un prasmju līmenim. Pētnieciskās prakses ietvaros
tiek doti darba uzdevumi arhitektūras vai pilsētvides attīstības jomās. Prakse var tikt realizēta arī
vasaras vai ziemas skolas formātā studiju brīvlaikā. Praksi vada un koordinē prakses vadītājs.
Prakse jāaizstāv termiņā, saskaņā ar studiju grafiku.
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1.4. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti
Bakalaura studiju programma tiek veidota no vairākiem moduļiem. Katrs modulis sastāv no
vairākiem studiju kursiem, kuri paredzēti kādas konkrētas vielas apgūšanai, izpratnes un
analītiskās domāšanas attīstīšanai. Katram studiju kursam tiek sagatavots studiju kursa apraksts,
ar kuru studējošais tiek iepazīstināts pirms studiju kursa lasīšanas. Studiju kursa aprakstā tiek
iekļauta informācija par tā mērķi, uzdevumiem, kontaktstundu apjoma, sagaidāmiem rezultātiem
noklausoties studiju kursu, nodarbību tēmām, pārbaudes veidiem, ieteicamo literatūru, iegūtajām
zināšanām, prasmēm un kompetencēm pabeidzot kursu u.c.
1.5. Studiju programmas organizācija
Studiju programmas vadīšana un administrēšana
Studiju virzienu un studiju programmas attīstību pārrauga un pilnveido RISEBA Arhitektūras
departaments, RISEBA Bakalaura studiju programmas„Arhitektūra” padome un programmas
direktors, RISEBA metodiskā padome un RISEBA Senāts. Studiju programmu tiek vadīta un
administrēta pēc RISEBA vispārējiem principiem, kurus nosaka iekšējā normatīvu bāze.
Operatīvo organizatorisko un plānošanas darbu nodrošina augstskolas dienas nodaļas
programmu metodiķis un administrators. Studiju procesa kvalitāti nodrošina iekšējie kvalitātes
vadības pasākumi, izvirzot noteiktas prasības gan akadēmiskajam personālam, gan studentu
mācību darba rezultātam. Studiju procesa gaitā regulāri tiek veikta studentu anketēšana, lai
noskaidrotu studiju satura un akadēmiskā personāla darba kvalitāti. Atbilstoši iegūtajiem
anketēšanas rezultātiem, tiek lemts par nepieciešamajām izmaiņām gan studiju kursu saturā, gan
akadēmiskā personāla darbībā.
Programmas direktors regulāri organizē studentu grupu sanāksmes, lai uzklausītu viņu viedokli
par aktuālām problēmām studiju gaitā.
Regulāri tiek organizētas arī studiju programmas padomes tikšanās, lai lemtu par stratēģisko
virzību un studiju kvalitātes līmeņa paaugstināšanu. Programmas padomē ietilpst gan augstskolas
akadēmiskā personāla pārstāvji departamentu un programmu vadītāju līmenī, gan profesionālās
jomas pārstāvji no Latvijas arhitektu Savienības Padomes vai Valdes, gan pilnvaroti studentu
pārstāvji.
2016./2017. studiju gadā programmas padomes sastāvs ir sekojošs:
• Gunta Grikmane, LAS prezidente, arhitekte;
• Jonathan Kendall, arhitekts, Bartlett School of Architecture pasniedzējs;
• Ilmārs Kreituss, RISEBA prorektors studiju darbā;
• Ilze Paklone, RISEBA docente;
• Dina Suhanova, RISEBA lektore, studiju programmas Arhitekūra direktora vietniece;
• Andress Alvers, arhitekts, Igaunijas Mākslas akadēmijas profesors;
• Arta Ozola, RISEBA Bakalaura studiju programmas Arhitektūra 2. kursa studente;
• Jānis Holšteins, RISEBA Audiovizuālās Mediju mākslas departamenta direktors;
• Atis Kampars, RISEBA lektors, Mākslas studijas vadītājs;
• Didzis Jaunzems, arhitekts, RISEBA lektors;
• Ints Menģelis, arhitekts, RISEBA vieslektors;
• Andris Kronbergs, arhitekts, RISEBA vieslektors.
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1.6. Prasības reflektantiem, uzsākot studiju programmu
Atbilstoši Augstskolu likumam, normatīvajiem aktiem un RISEBA uzņemšanas noteikumiem,
tiesības studēt Bakalaura studiju programmā „Arhitektūra” ir katram LR pilsonim un personām,
kurām ir LR izdota nepilsoņu pase, kā arī ārvalstniekiem un citām personām, kurām ir izsniegtas
pastāvīgās vai termiņuzturēšanās atļaujas. Uzņemšanas kārtību pamatstudijās augstskolā RISEBA
regulē RISEBA Senāta sēdē apstiprināti Uzņemšanas noteikumi.
Lai studētu RISEBA Bakalaura studiju programmā „Arhitektūra”, nepieciešams Latvijā atzīts un
dokumentāli apliecināts dokuments par pabeigtu vidējo izglītību vai arī par studijām citā
augstskolā, kā arī jāizpilda sekojoši uzņemšanas nosacījumi:
1. Iegūta vidējā vai vidējā profesionālā izglītība – atestāts par izglītības iegūšanu un sekmju
izraksts (atestāta sekmju izrakstā nav zemāka vērtējuma par 4).
2. Nokārtoti centralizētie eksāmeni (CE) angļu valodā, matemātikā un latviešu valodā.
Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ir ieguvuši līdz 2004. gadam, CE sertifikāti nav
nepieciešami. Ja CE nav kārtoti, RISEBA papildus organizē iestājpārbaudījumus
matemātikā un angļu valodā.
3. Nokārtots specializētais iestājpārbaudījums zīmēšanā un kompozīcijā. Iestājpārbaudījums
nav jākārto, ja apgūti augstskolas RISEBA sagatavošanās kursi zīmēšanā un sekmīgi
nokārtots to gala pārbaudījums.
4. Iestājpārbaudījums angļu valodā (iestājpārbaudījums jākārto, ja CE rezultāts angļu valodā
ir zemāks par B1 līmeni (C līmeni). Iestājpārbaudījums angļu valodā nav jākārto
reflektantiem, kuri CE angļu valodā ieguvuši B1 (C līmeni) vai augstāku novērtējumu,
iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz
6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu.
5. Pretendentam var tikt organizēta arī pārrunas un radošo darbu portfolio skate (personības
individualitāti, radošumu un darbaspēju atspoguļojoša, iepriekš paveikto darbu
dokumentācija, jebkurā jomā un tehnikā (foto, kino, mūzika, deja, datorgrafika,
multimediji, dizains, instalācijas utt.).
Uzņemot reflektantus Bakalaura studiju programmā „Arhitektūra”, tiek pārbaudīta reflektantu
sagatavotība studijām atbilstoši LR reglamentētās profesijas „Arhitekts” prasībām, Uzņemšanas
komisijas noteiktā datumā organizējot „specializēto” iestājpārbaudījumu, kas notiek saskaņā ar
apstiprinātu un publiski pieejamu “Zīmēšanas (Specializētā) iestājpārbaudījuma nolikumu”.
Ārvalstu reflektantiem tiek radošo darbu portfolio skate un organizēta intervija ar mērķi noteikt
reflektantu priekšzināšanas arhitektūras jomā.
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. Šajās ievadlekcijās notiek iepazīšanās ar studentiem
un viņu interešu loku, tiek veicināta arī savstarpējā sadarbība komandu darbā.
Nepieciešamības gadījumā, lai paaugstinātu reflektantu tehnisko zināšanu līmeni, pirms studiju
programmas uzsākšanas RISEBA nodrošina studentiem papildus angļu valodas, matemātikas un
zīmēšanas kursus.

9

1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju ilgums, veids un forma
Akadēmiskā bakalaura studiju programmu “Arhitektūra” ir iespējams apgūt pilna laika studiju
formā. Studiju programmas apguves laiks pilna laika klātienē ir 3,5 gadi (7 semestri), nodarbības
notiek darba dienās laika posmā no 8.20 – 16.50. Vienā studiju gadā ir 40 klātienes (auditorijas)
darba nedēļas ar slodzi 40 akadēmiskās stundas nedēļā, un 6 eksāmenu sesijas nedēļas.
Orientācija uz problēmu risinājumu
Bakalaura studiju programma, pirmkārt, ir veidota, lai apmācītu tos studentus, kuri nākotnē vēlas
turpināt savas studijas arhitekta profesionālā augstākās izglītības studiju programmā un / vai
profesionālā maģistra studiju programmā. Bakalaura studiju laika studējošie iepazīstas ar studiju
programmai atbilstošām arhitektūras izglītības un mācīšanas metodēm. Studējošie iemācās
radoši rīkoties ar iegūtajām zināšanām gan individuāli, gan strādājot komandā. Studiju procesā
uzsvars ir likts uz „problēmorientētu mācību procesu”. Bakalaura studiju programmā liela
uzmanība tiek pievērsta tiem studiju kursiem, kuriem ir tieša saikne ar arhitektūras projektēšanu,
arhitektūru, būvkonstrukcijām un būvniecību.
Studiju procesā izmantotās interaktīvās studiju metodes:
- intensīvie problēmorientētie semināri un projektēšanas darbnīcas,
- arhitektūras projektēšanas darbnīca,
- lekcijas, semināri, lasīšana, eksāmeni,
- individuālas vai grupu prezentācijas,
- darbs grupās un klases uzdevumi,
- grupu diskusijas, jautājumi / atbildes.
Arhitektūras projektēšanas darbnīca
Lielā mērā bakalaura studiju programmas fokuss tiek likts uz arhitektūras projektēšanas kursiem.
Arhitektūras projektēšana ir intelektuāla disciplīna, kuras uzdevums ir apsekot un analizēt
sociālās, kulturālās un tehniskās problēmas un situācijas telpiskās kategorijās. Projektēšanas
ietvaros tiek formulēti un aizstāvēti iespējamie jaunievedumi un risinājumu varianti arhitektūras
projektu veidā, un norādīti tie pasākumi un iespējas, kuras kalpotu šo problēmu risināšanai un
mērķu sasniegšanai.
Projektēšanas aktivitāšu laikā, studenti sastopas ar dažādas sarežģītības pakāpes arhitektoniskām
problēmām. Viņi mācās risināt šīs problēmas neatkarīgi un izvēlēties tās darba metodes, kuras
būtu visatbilstošākās mērķu sasniegšanai. Arhitektoniskās problēmas pēc savas būtības ir
sarežģītas, jo projektu risinājumos ir jāintegrē visdažādāko pušu intereses un atšķirīgo jomu
prasības un priekšnoteikumi vienotā arhitektūras projektā.
1.8. Vērtēšanas sistēma
Augstskolā 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.
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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. Eksāmenu,
kontroldarbu, patstāvīgo darbu, kursa darbu, prakšu un ieskaišu rezultātus vērtē ar atzīmi 10
ballu sistēmā (skat. 2. tabulu).
2. tabula. Apguves līmeņa un vērtējuma skaidrojumu un kritēriju tabula augtskolā RISEBA
Apguves
līmenis

Vērtējums %

Atzīme

Skaidrojums

96-100

10

Izcili
With
distinction

90-95

9

Teicami
Excellent

A

80-89

8

Ļoti labi
Very good

B

70-79

7

Labi
Good

C

60-69

6

Gandrīz labi
Almost good

D

50-59

5

Viduvēji
Satisfactory

E

40-49

4

Gandrīz
viduvēji
Almost
satisfactory

E/FX

26-39

3

Vāji
Bad

Fail

10-25

2

Ļoti vāji

Fail

Ļoti augsts

Aptuvenā
ECTS
atzīme
A

Augsts

Vidējs

Zems
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Vērtēšanas kritēriji: zināšanas,
prasmes un iemaņas
Zināšanas, kas pārsniedz studiju
programmas prasības, liecina par
patstāvīgiem pētījumiem, par
problēmu dziļu izpratni.
Pilnā mērā apgūtas studiju
programmas prasības, iegūta
prasme
patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas.
Pilnā mērā apgūtas studiju
programmas prasības, taču reizēm
trūkst dziļākas izpratnes un spējas
zināšanas patstāvīgi piemērot
sarežģītākajiem jautājumiem.
Apgūtas studiju programmas
prasības,
taču vienlaikus konstatējami arī
atsevišķi mazāk svarīgi trūkumi
zināšanu apguvē.
Apgūtas studiju programmas
prasības,
taču vienlaikus konstatējamas
atsevišķu lielāku problēmu
nepietiekoši dziļa izpratne.
Visumā apgūtas studiju
programmas
prasības, kaut arī konstatējama
vairāku svarīgu problēmu
nepietiekami dziļa izpratne.
Visumā apgūtas studiju
programmas
prasības, konstatējamas vairāku
svarīgu problēmu nepietiekama
izpratne un grūtības iegūto
zināšanu
praktiskā izmantošanā.
Apgūtas virspusējas zināšanas par
studiju kursa svarīgākajām
problēmām, taču nav spēju tās
praktiski izmantot.
Apgūtas virspusējas zināšanas par

Very bad

1-9

1

Ļoti ļoti vāji
Very, very
bad

Fail

studiju kursa svarīgākajām
problēmām, taču citās svarīgākās
problēmās pilnīgi trūkst
orientācijas.
Nav izpratnes par studiju kursa
pamat
problemātiku.

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 un lekciju apmeklējuma statistika 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 novērtējuma 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.
Arhitektūras projektēšanas kursos (Projektēšanas pamati I un II, Arhitektūras
projektēšana I, II, III, IV), kā arī Bakalaura praktisko B daļu, atskaites saturu un kvalitāti, kā
arī studējošo prezentācijas prasmi vērtē ar RISEBA rīkojumu nozīmēta komisija, 10 ballu sistēmā
summējot iegūto vērtējumu piecās kategorijās:
• oriģinalitāte (idejas un projekta ieceres – koncepcijas kvalitāte);
• pastāvīgums un konsekvence ar kādu iecere tiek pārvērsta un izstrādāta par pilnvērtīgu
arhitektūras projektu, izmantoto metožu atbilstība darba uzdevumam;
• prezentācijas materiāla estētiskās kvalitātes (tehniskie rasējumi, zīmējumi, skices,
diagrammas, instalācijas, skulptūras, teksti, attēli, kolāžas, video filmas vai citas
reprezentācijas tehnikas);
• darba procesa nepārtrauktība (projektēšanas darba nepārtrauktība, klātbūtne
projektēšanas studijā arhitektūras projektēšanas kursos, spēja ņemt vērā un izmantot
saņemto kritiku un komentārus, vēlme eksperimentēt, gatavībā izmantot atlases (trial and
error) metodi;
• formālie kritēriji (termiņu ievērošana, prasību ievērošana, uzdevuma programmas
izpilde).
Katrā no kategorijām ir iespējams saņemt maksimāli 2 punktus, minimāli 0 punktus. 2 punkti tiek
piešķirti par izcilu sniegumu, 0 tiek piešķirta par vāju sniegumu, 1 punkts tiek piešķirts par vidēju
sniegumu. Apvienojot rezultātu kas iegūts visās piecās kategorijās iegūst procentuālu atzīmi 10
ballu sistēmā.
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Bakalaura darbs
Bakalaura līmeņa studiju pēdējā (7) semestrī ir jāizstrādā, jāuzraksta un jāaizstāv bakalaura
darbs. Lai sekmīgi izpildītu visu kursu apjomu un iegūtu bakalaura grādu, studentiem 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 (10 KP) sastāv no teorētiskās (A) un praktiskās (B) daļas. Teorētiskā daļa ir
bakalaura līmeņa pētījums par kādu no arhitektūras vai pilsētvides attīstības jomas tēmām.
Praktiskā daļa ir pilnvērtīgs arhitektūras vai pilsētvides attīstības projekts. Darbs inženierzinātņu
bakalaura akadēmiskā grāda arhitektūrā iegūšanai ir analītisks pētījums ar zinātniskā darba
elementiem vides veidošanas mākslā par studentam individuāli uzdotu un Arhitektūras
departamenta sēdē apstiprinātu tematu.
Bakalaura darba mērķis ir apliecināt studenta gatavību patstāvīgi veikt pētījumu:
- demonstrējot telpiskās un analītiskās domāšanas prasmi;
- izvēloties adekvātus tēmas izpētes līdzekļus un metodes;
- mērķtiecīgi izstrādājot teorētiskā darba strukturālo plānu un apzinot pētāmās
problēmas un specifiskos aspektus;
- nostiprinot patstāvīga darba iemaņas un spēju publiski aizstāvēt savu darbu
pierādot sagatavotību studiju turpināšanai arhitektūras izglītības nākamajā posmā.
Bakalaura darba izstrādi vada RISEBA struktūrvienības mācībspēks ar akadēmisko vai zinātnisko
grādu, ne zemāku par arhitektūras maģistru. Var tikt arī pieaicināts konsultants par atsevišķiem
specifiskiem jautājumiem. Bakalaura darbs tiek recenzēts. Bakalaura vadītāju un recenzentu
apstiprina RISEBA studiju prorektors. Par recenzentu var būt persona ar akadēmisko vai
zinātnisko grādu, ne zemāku par arhitektūras maģistru. Recenzijā jāatspoguļo temata aktualitāte,
projekta izpildes kvalitāte, darba pozitīvie rādītāji un trūkumi, kā arī dod slēdzienu par to, vai ir
iespējams piešķirt bakalaura akadēmisko grādu.
Bakalaura darba izstrādi regulē RISEBA Senāta sēdē apstiprināts “Studiju darbu izstrādāšanas
nolikums”. Bakalaura darba obligātās sastāvdaļas ir:
• Teorētiskā daļa (A) ar noteikto apjomu 25 – 30 lpp. (bez pielikumiem, kopsavilkuma un
galvojuma), kas izstrādāta atbilstoši “Studiju darbu izstrādāšanas nolikumā” ietvertajiem
norādījumiem.
• Praktiskā daļa (B) ar sekojošu sastā vu:
1) grafiskā daļa, kas sastā v no minimums 8 gab. A1 izmē ra horizontā li vai vertikā li izvietotā m
planšetē m ar vienotu rakstlaukumu;
2) makets mē rogā ;
3) prezentā cija atbilstoši norā dījumiem par prezentā cijas noformē šanu;
4) kopsavilkuma sē jums (A3 buklets, 2 drukā tas un iesietas kopijas);
5) digitā lā kopija, kas sastā v no bakalaura projekta teorē tiskā s (A), praktiskā s (B) daļas un
kopsavilkuma apkopojuma digitā lā PDF failu formā tā;
6) divas praktiskā darba projekta pases atbilstoši norādījumiem nolikumā.
Bakalaura darba aizstā vē šana 2017. gada 31. janvārī notika Valsts pārbaudījuma komisijā ar
sekojošu sastāvu:
• Komisijas priekšsēdētāja Aalto Universitātes (Somija) Mākslas, dizaina un arhitektūras
departamenta asoc. profesore, arhitekte Pirjo Sanaksenaho;
• Komisijas locekļi – arhitekte un LAS priekšsēdētāja Gunta Grikmane, LLU profesore, ainavu
arhitekte, Dr. Arch. Aija Ziemeļniece, arhitekts, pilsētplānotājs Uģis Kaugurs un RDPAD
vadošais plānotājs Aigars Kušķis.
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Ja studiju programma ir sekmīgi apgūta un gala pārbaudījumā saņemts pozitīvs vērtējums
(zemākais vērtējums 4 balles), studentam tiek piešķirts Inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais
grāds arhitektūrā. Studiju programmas bakalaura diploma un tā pielikuma paraugu skat.
pielikumā Nr. 5.
1.9. Studiju programmas izmaksas
RISEBA studiju procesa finansēšanas avotu struktūru veido studiju maksa 99.5% apjomā un valsts
budžeta līdzekļi (dotācija) – 0.5 apjomā. Studiju virziena un studiju programmas nodrošināšanas
galvenais finansējuma avots ir studiju maksa.
Studiju maksa studiju virzienā “Arhitektūra un būvniecība” ietilpstošajās studiju
programmās:
•

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra”
Pilna laika studijas (3,5 gadi): 6000 EUR/gadā. Uzsākot studijas 2016./2017. studiju gadā Latvijas
pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem studiju maksai ir noteikta ar 20% atlaide no standarta cenas.
Pilna laika studijas ar atlaidi: 4800 EUR/gadā (studiju maksas atlaide tiek piemērota visam studiju
periodam – 3,5 gadiem). Papildus 10% atlaide studiju maksai uz visiem gadiem saskaņā ar savstarpējās
sadarbības līgumu piešķirta Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas absolventiem.
Rīgas Celtniecības koledžas, Rīgas Amatniecības vidusskolas un Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas
vidusskolas absolventiem tiek piešķirta papildus 10% atlaide maksai pirmajam studiju gadam.
•

Profesionālā maģistra studiju programma “Arhitektūra”
Pilna laika studijas (2 gadi): 6000 EUR/gadā. Pilna laika studiju maksa ar atlaidi Latvijas pilsoņiem
un patstāvīgajiem iedzīvotājiem (2 gadi): 4800 EUR/gadā. Atklājot profesionālo maģistra programmu
“Arhitektūra” 2017. gadā, pirmajā studiju gadā visiem studējošajiem tika piešķirta papildus 720
EUR atlaide "Jauna programma". Papildus 720 EUR atlaide tiek piešķirta Augstskolas RISEBA bakalaura
studiju programmas “Arhitektūra” absolventiem (uz vienu studiju gadu).
Studējošajiem pieejamas 18 dažāda veida studiju maksas atlaides par izcilību studijās,
sasniegumiem sportā, radniecību u.c. Studiju maksas atlaides tiek noteiktas atbilstoši „Noteikumiem par
studiju maksas atlaidēm”.

1.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā.
RISEBA akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” izstrādāta saskaņā ar:
1. Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem 2002. gada 3. janvāra par valsts
akadēmiskās izglītības standartu;
2. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30. augusta Noteikumiem Nr. 650 par
augstākās izglītības programmu licencēšanas kārtību;
3. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada 21. maija Noteikumiem Nr. 194 par izglītības
programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;
4. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra Noteikumiem Nr. 481 par otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu;
5. Latvijas Republikas Izglītības studiju programmu klasifikāciju (Kods 43. Bakalaura studiju
programma. Akadēmiskā izglītība (bakalaura grāds));
6. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001. gada 6. jūnija noteikumiem par reglamentētajām
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu;
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7. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 18. maija Noteikumiem Nr. 461 par profesiju
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un
profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību. (kods – 2161 Arhitekti);
8. Profesijas standarts. Saskaņots profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās
sadarbības 2006. gada 20. decembra sēdē protokols Nr. 7 (Profesija – Arhitekts PS 0394)
9. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (Qualification Directive) 2005/36/EK (2005. gada 7.
septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;
10. Eiropas Parlamenta un Padomes Arhitektu Direktīva (Architects’s Directive) 85/384/EEC;
11. UIA – Union Internationale des Architectes, UNESCO „UNESCO/UIA Charter for Architectural
Education” un „UIA and Architectural Education”;
12. Boloņas deklarācija 1999, (The Bologna Declaration of 19 June 1999);
13. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 2. decembrī (prot. Nr.86 18.§) noteikumi
Nr.990, Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju;
14. Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.09.2012 noteikumiem Nr. 668 „Augstskolu, koledžu
un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” („LV”165 (4768), 18.10.2012.) [stājās spēkā
19.10.2012].
Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
RISEBA akadēmiskā augstākās izglītības studiju programmā „Arhitektūra” iegūstamais
Inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds arhitektūrā atbilst LR ministru kabineta
noteikumiem Nr. 2 – „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” (skat. 3. tabulu).
3. tabula. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Prasības LR Ministru kabineta noteikumos
Nr. 2 „Noteikumi par valsts akadēmiskās
izglītības standarts.”
13. p. Bakalaura programmas apjoms ir 120
līdz 160 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā
10 kredītpunktu ir bakalaura darbs. Studiju
ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi
semestri.
14. p. Bakalaura studiju programmu veido tās
obligātā daļā (ne mazāk kā 50 kredītpunktu),
obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20
kredītpunktu) un brīvās izvēles daļa.
1. p. Bakalaura grādu – izglītības
zinātņu bakalaurs, humanitāro zinātņu
bakalaurs, sociālo zinātņu bakalaurs,
dabaszinātņu bakalaurs, inženierzinātņu
bakalaurs, lauksaimniecības zinātņu bakalaurs,
veselības zinātņu bakalaurs un vides zinātņu
bakalaurs – piešķir radniecīgu zinātņu nozaru grupā
atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikācijā
noteiktajām izglītības tematiskajām grupām.

RISEBA akadēmiskā bakalaura
programma „Arhitektūra”
Studiju programmas apjoms – 140
kredītpunktu.
Bakalaura darbs – 10 kredītpunkti.
Studiju ilgums – 7 semestri.
Studiju programmas kursu apjomi attiecīgi ir:
obligātā daļā – 95 kredītpunkti;
obligātās izvēles daļa – 39 kredītpunkti;
(prakses – 6 kredītpunkti)
brīvās izvēles daļa – 6 kredītpunkti;
Studiju programmu apguves noslēgumā tiek
piešķirts Inženierzinātņu bakalaura
akadēmiskais grāds arhitektūrā.

Pēc programmas apguves absolventam ir tiesības turpināt otrā līmeņa arhitekta profesionālā
augstākās izglītības studiju programmā un / vai profesionālā maģistra studiju programmā.
Analizējot studiju programmas “Arhitektūra” satura atbilstību Valsts standarta un LR izglītības
klasifikācijā noteiktajām izglītības tematiskajām grupu prasībām, var secināt, ka RISEBA studiju
programma pilnībā atbilst Valsts standarta prasībām.
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Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Arhitektūra” atbilstību profesijas standartam skatīt
pielikumā Nr. 6.
1.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam
atbilstošu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju
programmām
Ieviešot studiju virzienu un izstrādājot RISEBA akadēmiskā bakalaura studiju programmas
“Arhitektūra” saturu un realizācijas metodes, tika izmantota pieredze līdzīgu studiju programmu
īstenošanā Latvijā un ārvalstīs. RISEBA programmas uzbūve ir līdzīga Vācijas Brandenburgas
Tehniskās universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Ģentes universitāte Inženierzinātņu
bakalaura akadēmiskais bakalaura programmai arhitektūrā. Salīdzinājumam izvēlētas divas
atšķirīgas ārvalstu universitātes, kurās sagatavo līdzvērtīgas kvalifikācijas arhitektūras
speciālistus. RISEBA bakalaura studiju programma „Arhitektūra” tuvāk atbilst Brandenburgas
Tehniskās Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes programmai Savukārt Ģentes
universitātes programma ir atšķirīgāka, jo studiju programmā lielāks akcents tiek likts uz
inženierzinātņu un būvniecības tehnoloģijas kursiem, iztiekot bez Tēlotājmākslas kursiem, kas
Latvijā un Vācijā tradicionāli ir bijušas ļoti nozīmīgi studiju kursi un, kuru iekļaušana arhitektūras
apmācībā nosaka arī profesijas standarts.
Augstskolu bakalaura studiju programmu salīdzinājumu skatīt studiju virziena “Arhitektūra un
būvniecība” Pašnovērtējuma ziņojumā.
1.12. Informācija par studējošajiem
Studiju programma uz pārskata periodu tiek realizēta sesto gadu (2016./2017.). Studējošo skaits
programmā uz 2016. gada pirmo oktobri – 62 studenti, no kuriem aktīvi studējošie ir 50 studenti
(1. kursā – 15, 2. kursā – 11, 3. kursā – 9, 4. kursā – 15 studenti).
2016./2017. studiju gadā bakalaura programmā imatrikulēti 15, eksmatrikulēti – 9 studenti,
absolvējuši – 15 studenti.
Absolventu skaita dinamika:
• Pirmajā izlaidumā 2015. gada janvārī studiju programmu absolvēja 15 studenti.
• Otrajā izlaidumā 2016. gada janvārī studiju programmu absolvēja 14 studenti.
• Trešajā izlaidumā 2017. gada janvārī noslēguma darbus sekmīgi aizstāvēja 15 studenti.
KOPĀ – 44 absolventi.
Studējošo iepriekšējā izglītība tiem, kas 2016./2017. studiju gadā imatrikulētie 1. kursā:
• Vidējā profesionālā izglītība (Rīgas Celtniecības koledža, vidusskola Victoria, Liepājas
Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola) – 7 studenti;
• Vidējā vispārējā izglītība – 8 studenti.
Pilna laika ārvalstu studenti 2016./2017. studiju gadā (kopā – 5 studenti):
o Uzbekistāna – 2 studenti (studiju ilgums 3,5 gadi);
o Kazahstāna – 1 students (studiju ilgums 3,5 gadi);
o Kirgizstāna – 1 students (studiju ilgums 3,5 gadi);
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o Baltkrievija – 1 students (studiju ilgums 3,5 gadi).
ERASMUS+ mobilitāte (ienākošie): 2 studenti no Turcijas (studēja 2 mēnešus).
ERASMUS+ mobilitāte (izejošie): nav.
Studējošo atbiruma analīze:
•
•
•
•

Akadēmiskie parādi;
Grūtības studiju procesā un atsevišķos studiju priekšmetos (piemēram, Arhitektūras
projektēšanas kursi);
Studiju finansēšanas problēmas;
Vēlme savienot studijas ar darbu projektēšanas birojos.

Studentu darba kvalitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” tiek realizēta kopš 2011. gada
septembra, tādēļ iespējams izteikt kādus vispārināmus saistībā ar studentu darba kvalitāti.
Programmas administrācijas un štata pasniedzēju lokā studiju procesa gaitā notiek pastāvīga
komunikācija ar akadēmisko personālu par studentu darba kvalitāti. Līdz šim praktiski no visiem
pasniedzējiem, kuri strādājuši ar studentiem, ir saņemtas pamatā pozitīvas atsauksmes, uzsverot
studentu radošo pieeju, motivāciju un aktivitāti.
4. tabula. Noslēguma darbu vērtējums (Bakalaura darbs) programmā pa studiju gadiem

Vērtējums

Studiju gads

2016/2017

2015/2016

2014/2015

7

8

6

8

9

10

8

7

7

7

10

7

7

7

7

9

7

10

8

8

6

7

6

10

6

8

9

9

9

7

8

8

7

8

8

5

7

7

7

6

7

7

9
Vidējā atzīme

7,6

8
7,8

7,5

Kopējais darbu līmenis jāvērtē izteikti pozitīvi – recenzentus un profesionālo sabiedrību kopumā
apmierina bakalauru studiju programmas nobeiguma darbu teorētiskās un arhitektūras projekta
daļas apjoms un profesionalitāte.
Katru gadu tiek organizētas bakalaura darba projektu izstādes:
• 2015. gada rudenī publiski apskatāma izstāde notika Zunda dārzā (Harija šķūnī);
17

•

2016. un 2017. gada pavasarī notikušās izstādes Latvijas Nacionālajā bibliotēkā guva plašu
publisku atzinību un tika profesionāli augsti novērtētas. Pēdējām divām izstādēm tika
izveidoti un publicēti bakalaura darba projektu katalogi angļu un latviešu valodās.

2017. gada pavasarī kopā ar bakalaura darbu izstādi klajā nāca arī Arhitektūras un dizaina
departaments pirmo 5 darbības gadus aptveroša grāmata / katalogs – “The FAD Book 2011 –
2016”.
Studējošo aptaujas anketas un to analīze
Studējošo aptaujas ir viens no RISEBA administrācijas sadarbības veidiem ar studējošajiem, kuru
mērķis ir studējošo iesaistīšana studiju procesa izvērtēšanā un pilnveidošanā.
Studējošo aptaujas RISEBA notiek regulāri, divas reizes gadā, par visiem studiju kursiem.
Studējošo aptauju katra studiju kursa beigās veic programmas vadība. Aptauju rezultātā tiek
iegūta tieša atgriezeniskā informācija par studiju kursa kvalitāti, studējošo attieksmi,
apmierinātību, izdales materiālu pietiekamību un atbilstību tēmas izklāstam.
Bakalaura programmas absolventu aptaujas kopsavilkumu skatīt pielikumā Nr. 4.
1.13. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Lai uzlabotu studiju darbu, katru semestri tiek organizētas tikšanās ar studentiem, kuru laikā
studējošie tiek iepazīstināti ar nākamā semestra studiju plānu un diskutēts par iepriekšējā
semestra darba procesu un organizāciju. Lai veiktu studiju procesa labu pārvaldību un kontroli
programmas padomē un metodiskajā padomē ir iekļauti studējošo pārstāvji.
Katra lekciju kursa nobeigumā studējošie tiek aicināti izteikt rakstisku un, ja vēlas, anonīmu
vērtējumu par kursu mācībspēkiem. Izteikto vērtējumu un komentārus izskata programmas un
departamenta direktors.
Tieša komunikācija notiek arī ar katra kursa vecāko, kas nodrošina to, ka aktuālie jautājumie un
ieteikumi tiek atbildēti un risināti pēc iespējas efektīvi.
1.14. Pārskats par studiju procesu, aktivitātēm un sasniegumiem 2016./2017. studiju
gadā
Semestru skates un bakalaura darba projektu aizstāvēšana:
•
•
•

2016. / 2017. studiju gada rudens semestra arhitektūras studentu projektu
aizstāvēšana. 1. kurss “Student residency units on Zunda canal”; 2. kursa projekti “Riga
Lower East side”; 3. kursa projekti par RISEBA kampusa attīstību.
2017. gada 31. janvārī – BAKALAURA PROGRAMMAS arhitektūras studentu noslēguma
darbu AIZSTĀVĒŠANA. Bakalaura darbu tematika un ģeogrāfija ir plaša – Liepāja (5
darbi), Rīga (4 darbi), Tukums, Jūrmala, Aizkraukle, Jelgava, Ludza un Samarkanda.
2017. gada 24. – 26. maijā notika Bakalaura programmas arhitektūra studentu projektu
skates un studiju gada noslēguma pasākumi: 3. kursa arhitektūras projektēšanas studijas
projekts “Knowledge mile and mobility in Pārdaugava”, 2. kursa arhitektūras dizaina
studija prezentēs priekšlikumus apmeklētāju centram Daugavas loku dabas parkā
Latgalē. 1. kursa projektēšanas darbnīcas studenti ar projektiem privātmājai Maskavas
forštatē, Līksnas ielā.
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2016./2017. studiju gadā papildus studiju procesam organizētās aktivitātes, darbnīcas un
studentu dalība:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Vasaras skola TA_KA+. 2016.
RISEBA arhitektūras studenti piedalījās 2016 EASA vasaras skolā Nidā, Lietuvā ar
nosaukumu "Not Yet Decided".
No 2016. gada 12. līdz 16. septembrim RISEBA arhitektūras studenti piedalās 11. Latvijas
Arhitektūras skolu plenērs par tēmu RĪGAS ZIEMEĻU VĀRTI.
2016. gada 6. – 9. septembrī notika Ievadnedēļa pirmkursniekiem; 9. septembra vakarā
– studiju gada atklāšanas ballīte (organizeē augstskolas RISEBA Studējošo pašpārvalde).
1. kursa studenti 2016. gada 8. septembrī piedalījās vides objekta “Parametriskais
ledājs” realizācija Baltās Nakts ievaros (arh. Didzis Jaunzems).
Augstskolas RISEBA Arhitektūras departaments sadarbībā ar Massportal un
organizāciju DesignSmash 2016. gada 15. septembrī rīkoja darbnīcu/konkursu
arhitektūras studentiem, dizaineriem un citiem radošo nozaru studentiem un
profesionāļiem – DesignSmash RIGA. Iespēja apgūt nākotnes tehnoloģiju, 3d printēšanas
iespējas un sacensties ar citu jauno dizaineru komandām, izstrādājot un realizējot dizaina
objekta prototipu vienas dienas laikā. Uzvarētājas RISEBA 2. kursa arhitektūras studentes
Arta Lāce un Helēna Laura Bindemane!
Ar mērķi iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu un tā saglabāšanas iespējas šā gada 4.
novembrī augstskolas RISEBA arhitektūras studenti kopā ar pasniedzēju un Kuldīgas
pilsētas arhitekti Dr. Janu Jēkabsoni devās studiju braucienā uz Talsiem un Kuldīgu.
Arhitektūras dienu ietvaros Liepājā 28. oktobrī plkst. 17.00 Liepājas dizaina un mākslas
vidusskolas (LDMV) zālē atklāja izstādi “Arhitektūras vingrinājums” ar LDMV, RTU un
RISEBA arhitektūras studentu darbiem. Izstādē piedalījās 2016. gada Liepājai veltītie
arhitektūras bakalaura darbu projekti: Madara Zavicka “Liepājas muzejs - mūsdienīgs
izglītotājs", Pēteris Cars “Liepājas teātra pārbūve un piebūve", Klinta Pickaine “Ostas
termināls kā līdzeklis degradētas teritorijas revitalizācijai", kā arī Andis Alksniņš ar
projektu “Baltu tautu kultūras, izglītības un zinātnes centrs" un Jēkabs Vaicis “Rīgas
Muzikālais teātris".
16. novembrī Arhitektūras un mediju centrā H 2O 6 notika seminārs "Modelēšana.
Savietošana. Komunikācija. BIM Arhitektiem". Piedalījās arī Arhitektūras
departamenta pasniedzēji un studenti.
2016. gadā no 11. līdz 13. novembrim RISEBA Arhitektūras departaments sadarbībā ar
Aizputes novada pašvaldību organizēja AIZPUTES PILS FORUMU, kurā trīs Latvijas
arhitektūras skolu studenti (RISEBA, RTU un LLU ainavu arhitekti) satikās Aizputē, lai kopā
veidotu savu redzējumu par Livonijas ordeņa pils attīstības iespējām. Darbu vadīja un
vērtēja uzaicinātie eksperti un pasniedzēji: arhitekts un Valsts kultūras pieminekļu
eksperts Pēteris Blūms, Kuldīgas pilsētas arhitekte Dr. Jana Jākobsone, arhitekts un
pētnieks prof. Jānis Lejnieks, būvinženieri Jānis Kreicburgs, Tomass Kidiks, arhitekti Jānis
Dripe, Dina Suhanova (RISEBA), Egons Bērziņš (RTU AF), Dr. Aija Ziemeļniece (LLU).
Plenēra rezultāti tika prezentēti pielsētniekiem un inetersentiem publiskā noslēgumā.
Plenērs tika organizēts ar Aizputes Novada domes atbalstu. Partneri: Augstskola RISEBA,
IDEJU MĀJA, Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs, Starpnozaru
mākslas grupa SERDE, Latvijas Arhitektu savienība.
2017. gada 15. februārī Arhitektūras departaments (arhitekte, pasniedzēja, programmas
direktora vietnece Dina Suhanova) piedalījās ikgadējā ēnu dienā.
2017. gada martā 2. kursa arhitektūras bakalaura studenti ar pasniedzējiem Bartu Melortu,
Intu Menģeli, programmas direktoru Jāni Dripi devas studiju braucienā uz Latgali.
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•

•

•

•

•

•

•

2017. gada 6. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. stāva izstāžu zālē tika atklāta
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Arhitektūras programmas
bakalaura projektu izstāde PĀR–RADĪŠANA / RE–CREATION. Reizē ar to notika
arī projektu kataloga “THE FAD BA Thesis Book. 2017” un skolas grāmatas “THE FAD
BOOK. The First Five Years of FAD. 2011 – 2016” atvēršana.
FAD arhitektūras studentu projektu izstādes PĀR–RADĪŠANA / RE–CREATION norises
laikā 2017. gada 16. martā notika seminārs arhitektūras studentiem (arī profesionāļiem
un pētniekiem) “LNB arhitektoniskās vērtības” par bibliotēkas krājuma izmantošanu
pētījumos un praksē. Seminārs notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā; to vadīja Ingrīda
Peldekse.
2017. gada 8. aprīlī RISEBA Augstskolas atvērto durvju dienas ietvaros Arhitektūras
departamentā ar arhitektiem Didzi Jaunzemu un Intu Menģeli notika bezmaksas
meistardarbnīca topošajiem arhitektūras studentiem, vidusskolēniem un
potenciālajiem studēt gribētājiem fakultātē.
Latvijas Arhitektūras gada balvas 2017 ietvaros Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Kupola
telpā no 16.05. līdz 4.06. bija apskatāma RISEBA FAD & RTU AF studentu veidota izstāde
PROCESS 17 – skices, konceptuāli pieraksti, darba maketi, rasējumu fragmenti, aplēses,
vīzijas – tā ir fascinējošā un trauslā radīšanas procesa vizuāli baudāma laboratorija –
darbnīca, kurā ar šīs izstādes palīdzību ļauts ienākt arhitekta darba īstajam tiesnesim –
arhitektūras lietotājam, sabiedrībai kopumā un katram tās loceklim.
No 2017. gada 20. līdz 22. aprīlim Arhitektūras departaments piedalījās Profesiju parāde
un karjeras domnīca #SkillsLatvia2017, kur 27 izglītības iestādes un uzņēmumi
demonstrēja kopā vairāk nekā 50 profesijas un profesionālās prasmes, un dažādu profesiju
topošie speciālisti iepazīstināja jauniešus ar nākotnes profesijām.
2017. gada 6. – 7. jūnijā notika ikgadējā RISEBA un AS „Rietumu Banka” studentu zinātniskā
un māksliniecisko jaunrades darbu konference „Mainīgā pasaule – jaunu risinājumu
meklējumos – 2017”, kurā četru sekciju ietvaros savus zinātniskos ziņojumus prezentēja
un ar radošajiem darbiem iepazīstināja vairāk nekā 70 studenti un skolēni. Atzinības
rakstus sekcijā “Biznesa psiholoģija un cilvēkresursu vadība” ieguva 2017. gada
Akadēmiskās arhitektūras bakalaura programmas absolventi Ervīns Gorelovs (darba
vadītāji: Ljeta Putāne, Jānis Lejnieks) ar pētījumu “Satelītpilsētu modeļa piemērojamība
esošajā Rēzeknes un apkārtnes pilsētu tīklā kā ilgtspējīgs risinājums Latgales centrālā
reģiona attīstībai” un Mārtiņš Māls (darba vadītāji: Atis Kampars, Linda Krūmiņa) par
darbu “Design Approaches and Principles for Austism Spectrum Disorder”. Atzinību sekcijā
“Reklāma vakar, šodien rīt” ieguva arī absolvente Aļona Purvlīce ar bakalaura darbā
izstrādāto pētījumu “Contemporary Tendencies of the Development of Circus Architecture.
Riga Circus” (darba vadītāji: Dina Suhanova, Jānis Dripe).
2017. gada 27. – 29. aprīlī augstskola RISEBA organizēja 10. Ikgadējo starptautisko
zinātnisko Baltijas biznesa vadības konferenci ASBBMC 2017 “Ilgtspējīgas
organizācijas: izveide un vadība nestabilajā biznesa vidē”. Konferences ietvaros
Arhitektūras un dizaina departamentā kā paralēlā sesija notika SLICE of ARCHITECTURE
trīs atklāto lekciju sērija:
o Arhitekts un viespasniedzējs Dirk Jan Postel (NL), “Stepping up ambitions: our
cradle-to-cradle design book”.
o 3. kursa studenti un docente Ilze Paklone, “University Campuses”.
o Arhitekts un viespasniedzējs Bart Melort (BE), “Sustainable business”.
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Apbalvojumi, nominācijas un sasniegumi:
Pasniedzēji –
•
•

RISEBA Studentu pašpārvaldes organizētajā pasākumā Golden Awards 2016. gada
decembrī nominācijas ieguva docente Ilze Paklone, pasākums DesignSmash un studiju
metodiķe Inese Makuševa.
Latvijas arhitektūras gada balvu 2017. gada maijā ieguva Šaolinas lidojošo mūku teātris
Ķīnā (Mailitis Architects). Autoru komandā arī Arhitektūras departamenta viespasniedzēji
Austris Mailītis, Ints Menģelis un pasniedzēja Dina Suhanova.

Studenti –
•
•

•
•

Helēna Laura Bindemane 2016. gadā saņēma stipendiju The Studies of the United States
Institute (SUSI) vasaras praksei / studijām ASV.
Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs blakus palmu mājai pie dīķa atklāts LU mecenāta
K. Hāgena mehanizētais piemiņas sols. Tā autori – 2017. gada Arhitektūras bakalaura
programmas absolvents Ervīns Gorelovs, jaunie un topošie arhitekti no RTU AF – Matijs
Babris un Egīls Markus.
2016. gada septembrī RISEBA studente Zane Vēja piedalās BAUA konkursā.
2017. gada februārī Kristaps Kleinbergs participated in the best graduation projects
competition ARCHIPRIX International held in Ahmedabad (India) with the project
LIBRARY AS A SOCIAL CONDENSER (tutors: Mg. Arch. Pēteris Bajārs, Dr. Phil. Jānis
Taurens).
1.15. Programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas

Studiju virzienā „Arhitektūra un būvniecība” iegūstamā arhitekta izglītība un tai pakārtotā
būvniecības joma veido nozīmīgu pienesumu valsts ekonomikai un tai ir liela loma
tautsaimniecības attīstībā.
No 9076 radošo industriju uzņēmumiem 2013. gadā 784 darbojas arhitektūras
pakalpojumu jomā (NACE kods 7111), sekojoši veidojot 9% no radošajām industrijām, vērtējot
pēc komersantu skaita. Kopumā novērojams, ka pēdējo sešu gadu laika periodā arhitektūras
uzņēmumu īpatsvars radošo industriju sektorā ir nedaudz samazinājies: 2008.-2010. gadā tas bija
10%, tad turpmākajos gados – 9%. Tai pat laikā, absolūtos skaitļos vērtējot, arhitektūras
uzņēmumu skaits ir pieaudzis par 27%. VID dati dod arī iespēju novērtēt, cik liela daļa no
arhitektūras nozares darba devējiem ir deklarējušies kā mikronodokļa maksātāji un šādā aspektā
ir vērojams mikro uzņēmumu pieaugums pēdējo četru gadu laikā.
Kopējais arhitektu īpatsvars (0.4 arhitekti uz 1000 Latvijas iedzīvotājiem) Latvijā ir otrais
mazākais starp ES valstīm (0.3 ir Slovākijā, savukārt 0.5 Lietuvā, 0.6 Igaunijā, bet 2.5 arhitekti uz
1000 iedz. ir Itālijā!) un liecina, ka profesionāliem arhitektu pakalpojumiem un attiecīgi
kvalitatīvai pilna apjoma arhitekta izglītībai Latvijā ir perspektīva. Ar 58% sieviešu arhitekta
profesijā Latvija ir absolūta līdere ES (vidēji ES ir 39% sievietes arhitekta profesijā).
Tāpat jāņem vērā, ka laika periodā no 2007. – 2012. gada virkne arhitektūras biroju savu
darbību ir pārorientējusi uz pakalpojumu sniegšanu ārējos tirgos. Joprojām ir liels pieprasījums
pēc augsti kvalificētiem arhitektiem darbam gan pašmāju, gan ārvalstu birojos.
Līdz pārskata perioda beigām RISEBA Akadēmiskā bakalaura studiju programmu absolvējuši 44
absolventi. Ziņas par absolventu tālāko izglītību un nodarbinātību skatīt pielikumā Nr. 4.
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PIELIKUMS

PIELIKUMS NR. 1
Studiju kursu nodrošinājums un iesaistītie pasniedzēji
Akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Arhitektūra” (2016./2017. studiju gads)
Nr.
p.k.

Studiju kurss

Docētāja vārds,
uzvārds
U. Īle
I. Romanova
I. Romanova
A. Kampars
E.Hooi
I.Paklone
R.Kalējs
D.Kalvāne

10.

Ainavu arhitektūra
Angļu valoda I
Angļu valoda II
Vizuālo struktūru teorijas
pamati un kompozīcija
Arhitektūras vēsture I
Arhitektūras vēsture II
History of Art, Architecture
and Urban Design III
Arhitektūras teorija un
kritika I
Arhitektūras teorija un
kritika II
Dizaina pamati I

11.

Dizaina pamati II

12.

Arhitektūras dizains I

13.

Arhitektūras dizains II

14.

Arhitektūras projektēšana
III
Arhitektūras dizains IV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

Būvniecības tehnoloģiju
pamati
Būvniecības tehnoloģijas un
prakse I
Būvniecības tehnoloģijas un
prakse II
Būvniecības tehnoloģijas un
prakse III
Būvniecības tehnoloģijas un
prakse IV

Zin. vai akad.
grāds, zin.
nosauk.
Dr.arch.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.art.

Pamatdarba vieta,
amats

Dr.arch.
Mg.art
Mg.arh

LLU, lektore
RISEBA, lektore
RISEBA, lektore
RISEBA, docents
viespasniedzējs
RISEBA, docente
RISEBA, lektors
Viesp. RTU

S. Verbruggen

Dr.arch.

RISEBA, vieslektors

S. Verbruggen

Dr.arch.

RISEBA, vieslektors

D. Jaunzems
D. Suhanova

Dipl. arh.
Dipl. arh., Mg.art.

RISEBA lektors
RISEBA lektore

D. Jaunzems
D. Suhanova
M.Olchowska
B.Melort
I.Menģelis
B.Melort
I.Menģelis
I.Paklone
A.Kronbergs
I.Paklone
T.Stellmach
V.Celmiņš
J.Kreicburgs

Dipl. arh.
Dipl. arh., Mg.art.
Mg arh.
Mg.arh.
Dipl.arh.
Mg.arh.
Dipl.arh.
Dr.arch.
Mg.arh.
Dr.arch.
Mg.arh.
Dr.
Mg.Sc.Ing.

RISEBA, lektors
RISEBA, lektore
RISEBA, vieslektore
RISEBA, viesprof.
RISEBA, vieslektors
RISEBA, viesprof.
RISEBA, vieslektors
RISEBA, docente
RISEBA, viesprof.
RISEBA, docente
RISEBA, viesprof.

J.Kreicburgs

Mg.Sc.Ing.

K.Kalniņš

Dr. sc.ing.

SIA ‘Skonto būve’
vadīt.
RTU, doc.

Dz.Baumane

SIA „Skonto būve”

RTU lektore,doc.

A. Zabrauskis/G.Ikaunieks/
G.Gavars

Mg.ing. , Dipl. arh

RTU, docents,
RISEBA lektors

Būvfizika un ēku klimata
kontrole I
Building science and
application II
Civilā aizsardzība
Datormediji arhitektūrā

A.Borodiņecs

Dr.Sc.ing.

RTU, Asoc. Prof.

A.Borodiņecs

Dr.Sc.ing.

RTU, Asoc. Prof.

I.Romanova
A.Dzilna

Dr.sc.soc.
Mg.art.

Datorprogrammu
pielietojums projektēšanā
I

E.Mucenieks

RISEBA, profesors
RISEBA, lektors
RISEBA, lektors

Darba drošības pamati
Ekonomika

S.Lauva
A.Fedotovs

Dipl. ing.
Dr. sc. soc.

RISEBA, vielketore
RISEBA, profesors

28.
29.

Latvijas arhitektūra
Ēku būvkonstrukcijas I, II, III

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ievads būvkonstrukcijās
Interjera dizains
Kultūras mantojums
Matemātika I
Matemātika II
Studiju prakse I
Studiju prakse II

37.
38.
39.
40.
41.

Studiju prakse III
Pilsētplānošana
Tēlotāja ģeometrija I, II
Tēlotājmāksla I
Tēlotājmāksla II

42.

Tēlotājmāksla III

43.

Tēlotājmāksla IV

44.
45.

Socioloģija
Ētika un socālā atbildība
arhitektūrā
Vides psiholoģija

46.

J.Lejnieks
K. Kalniņš
Ģ. Frolovs
G. Frolovs
Z.Tetere - Šulca
J.Jākobsone
M. Iltiņa
M. Iltiņa
D.Suhanova
I.Menģelis
V.Celmiņš
L.Putāne
I. Jurāne
A. Kampars
A. Kampars
I. Taranda
A. Kampars
I. Taranda
A. Kampars
I. Taranda
V.Celmiņš
J. Bulatova
G. Macdonald

Dr.arch.
Dr. sc.ing.
Dr. sc.ing.
Dr. sc.ing.
Mg.arh.
Dr. arh.
Dr. math.
Dr. math.
Dipl. arh., Mg.art.
Mg.arh.
Dipl.arh
Dr.c
Mg.art.
Mg.sc.ing.
Mg.art.
Mg.art.

RISEBA, profesors
RTU, asoc.prof
RTU, asoc.prof.
RTU asoc.prof.
viespasniedzēja
viespasniedzēja
RTU, profesore
RTU, profesore
RISEBA lektore
RISEBA, lektors

Dr.c
Mg.psych.

LU lektors
viespasniedzēja
RTU, lektore
RISEBA, docents
RISEBA, docents
viespasniedzēja
RISEBA, docents
viespasniedzēja
RISEBA, docents
viespasniedzēja
LU lektors
RISEBA, lektore

Dr. psch.

RISEBA, lektors

Mg.art.
Mg.art.

PIELIKUMS Nr. 2
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Arhitektūra“ kursu konceptuāls sadalījums
pa semestriem, tās apjoms kredītpunktos pilna laika studijām un pārbaudījuma veids
Kursa nosaukums
Daļa

Nr.
pk.

1.gads
1.
sem

2.
sem

Kredītpunktu skaits
2.gads
3.gads
3.
sem

4.
sem

5.
sem

6.
sem

4.gads
7.
sem

Zināšanu
pārbaudes
veids

8.
sem

1.

Obligātā A daļa
Vizuālo struktūru teorijas
pamati un kompozīcija

A

2

Eksāmens

2.

Projektēšanas pamati I

A

6

Eksāmens

3.

Projektēšanas pamati II

A

4.

Arhitektūras projektēšana I

A

5.

Arhitektūras projektēšana II

A

6.

Arhitektūras projektēšana III

A

7.

Arhitektūras projektēšana IV

A

5

Ieskaite/
Eksāmens

8.

Interjera dizains

A

2

Ieskaite
Eksāmens

9.

Arhitektūras teorija un kritika I

A

2

Ieskaite
Eksāmens

10.

Arhitektūras teorija un kritika II

A

2

Ieskaite/
Eksāmens

11.

Būvfizika un ēku klimata kontrole
I

A

12.

Būvfizika un ēku klimata kontrole
II

A

2

Ieskaite/
Eksāmens

13.

Būvfizika un ēku klimata kontrole
III

A

2

Ieskaite/
Eksāmens

14.

Būvfizika un ēku klimata kontrole
IV

A

15.

Būvniecības tehnoloģiju pamati

A

5

Eksāmens
6

Eksāmens
5

Eksāmens
6

Ieskaite/
Eksāmens

2

Ieskaite/
Eksāmens

2
2

Ieskaite/
Eksāmens
Ieskaite/
Eksāmens

16.

Būvniecības tehnoloģijas un
prakse I

A

2

Ieskaite/
Eksāmens

17.

Būvniecības tehnoloģijas un
prakse II

A

18.

Būvniecības tehnoloģijas un
prakse III

A

19.

Civilā aizsardzība

A

20.

Darba drošības pamati

A

21.

Datormediji arhitektūrā

A

22.

Ievads būvkonstrukcijās

A

23.

Ekonomika

A

2

Eksāmens

24.

Ēku būvkonstrukcijas I

B

2

Ieskaite/
Eksāmens

25.

Ēku būvkonstrukcijas II

A

26.

Ēku būvkonstrukcijas III

A

2

Ieskaite/
Eksāmens

27.

Kultūras mantojums

A

2

Eksāmens

28.

Matemātika I

A

29.

Matemātika II

A

30.

Mākslas, Arhitektūras un
pilsētbūvniecības vēsture III

A

31.

Tēlotāja ģeometrija I

A

32.

Tēlotāja ģeometrija II

A

33.

Vides psiholoģija

A

2

Eksāmens

34.

Tēlotājmāksla I

A

2

Eksāmens

2

Ieskaite/
Eksāmens
2

1

Ieskaite/
Eksāmens
Ieskaite

1

Ieskaite

2

Eksāmens

2

Ieskaite/
Eksāmens

2

2

Ieskaite/
Eksāmens

Ieskaite/
Eksāmens
2

Eksāmens
2

2

Eksāmens
Eksāmens

2

Eksāmens

35.

Tēlotājmāksla II

A

36.

Tēlotājmāksla III

A

37.

Tēlotājmāksla IV

A

38.

Socioloģija

A

39.

Mācību/pētnieciskā prakse

A

40.

Bakalaura darbs

A
Kopā:

95

2

Eksāmens
2

Eksāmens
2

Eksāmens
2

2

2

2
2

Aizst.
10

16

14

12

14

14

11

Eksāmens

Aizst.

14

Obligātā izvēles daļa
B daļa
1.

Ainavu arhitektūra

B

2.

Angļu valoda I

B

3.

Angļu valoda II

B

4.

Datorprogrammu pielietojums
projektēšanā I

B

5.

Datorprogrammu pielietojums
projektēšanā II

B

6.

Civilā aizsardzība

B

7.

Ētika un sociālā atbildība
arhitektūrā

B

8.

Mākslas, Arhitektūras un
pilsētbūvniecības vēsture I

B

9.

Mākslas, Arhitektūras un
pilsētbūvniecības vēsture II

B

10.

Pilsētplānošana

B

11.

Socioloģija

B

2
2

2

Eksāmens
Eksāmens

2

Eksāmens
2

Eksāmens
2

Eksāmens

1

Eksāmens
1

2

Eksāmens
Eksāmens

2

Eksāmens
2

2

Eksāmens
Eksāmens

12.

Latvijas arhitektūra

B
Kopā:

2

39

4

4

8

6

6

Eksāmens

7

4

Brīvās izvēles C daļa
1.

Projektu vadība plānošanā

C

2.

Ilgtspējīga projektēšana

C

3.

Parametriskā projektēšana

C

4.

Spāņu valoda

C

5.

Organizāciju vadība

C

2
2

2

2

Eksāmens
Eksāmens

2

Eksāmens
Eksāmens
2

C daļa kopā:

6

A un B daļa kopā:

134

20

18

20

20

20

18

18

Pavisam kopā:

140

20

20

20

20

20

20

20

C daļas kursu piedāvājums pa studiju gadiem var mainīties

Eksāmens

PIELIKUMS Nr. 3
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Arhitektūra“ kursu sadalījums pa
semestriem un tās apjoms kredītpunktos pilna laika studijām 2016./2017. studiju gadā
(ar studiju kursu nosaukumiem angļu valodā)
1. studiju gads
1. semestris

2. semestris

Studiju kursa nosaukums

Daļa

Kp

Studiju kursa nosaukums

Daļa

Kp

Fundamentals of Visual
Structures and Composition

A

2

Basics of building technologies
(Building components)

A

2

Basics of Design I

A

6

Basics of Design II

A

5

Mathematics I

A

2

Mathematics II

A

2

Descriptive Geometry I

A

2

Descriptive Geometry II

A

2

Enviromental Psychology

A

2

English for architects II

B

1

Fine Arts I
English for architects I

A
B

2
2

A
B

2
2

Basics of Work Safety

A

2

Fine Arts II
History of Art, Architecture and Urban
Design I
Introduction to Architectural
Structural Systems
Study practice I

A

2

A

2

Kredītpunkti kopā:

20

Kredītpunkti kopā:

20

2. studiju gads
1. semestris

2. semestris

Studiju kursa nosaukums

Daļa

Kp

Studiju kursa nosaukums

Daļa

Kp

Architectural Design I

A

6

Architectural Design II

A

5

Building technologies and
practices I (Planning and
Organization of
Building Construction)
Architectural structures I
(Structural Analysis)

A

2

Building Science and Applications I (Heat
Transfer in Building Constructions)

A

2

A

2

Building technologies and practices
II (Material Science)

A

2

Fine Arts III

A

2

Civil Protection

A

1

Organization Management,
Urban Design*

C

2

Architectural structures II
(Steel and timber structures)

A

2

Computer Media in Architecture

B

2

Computer Application in Design I

B

2

History of Art, Architecture and
Urban Design II

B

2

History of Art, Architecture and Urban
Design III

B

2

Economics

B

2

Study practice II

A

2

Fine Arts V

A

2

Kredītpunkti kopā:

20

Kredītpunkti kopā:

20

3. studiju gads
1. semestris

2. semestris

Studiju kursa nosaukums

Daļa

Kp

Studiju kursa nosaukums

Daļa

Kp

Architectural Design III

A

6

Architectural Design IV

A

5

Building Science and Applications
II (Heating, ventilating and air
conditioning)

A

2

Building science and applications III
(Water Supply and Sewerage)

A

2

Architectural structures III
(Foundations, Concrete and
Masonry)

A

2

Building technologies and practices III
(Geodesy for Architects)

A

2

Interior Design

A

2

Ethics and Social Responsibility in
Arhitecture

B

1

Organization Leadership*

C

2

Urban Design

B

2

Architecture of Latvia

B

2

Landscape architecture

B

2

Sociology

B

2

Study practice III

A

2

Architectural Theory and
Criticism I
Computer Application in Design II

A

2

Architectural Theory and Criticism II

A

2

B

2

Spanish*

C

2

22

Kredītpunkti kopā:

Kredītpunkti kopā:

4. studiju gads
1. semestris
Studiju kursa nosaukums

Daļa

Kp

Building science and applications
IV (Electrical Equipment and
Power Engineering.
Fundamentals of Building
Acoustics)

A

2

Basics of Legal Aspects

B

2

Sustainable Design*

C

2

Project and Construction
Management

B

2

Bachelor thesis

A

10

Kredītpunkti kopā:

18

Programmas apjoms, Kp: 140
*C – izvēles priekšmeti, to piedāvājums pa studiju gadiem var mainīties

20

PIELIKUMS Nr. 4
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Arhitektūra“ absolventu aptauja
Nr.

Vārds,
Uzvārds /
Anonīms

Absolvēšanas
gads

Vai Jūs pēc
absolvēšanas
turpināt
studijas?

Ja turpināt
studēt, lūdzu,
norādiet kādā
augstskolā,
studiju
programmā

Darba vieta /
profesionālā
izaugsme

Vai ieteiktu
studēt RISEBA
Arhitektūras
bakalaura
programmā
saviem
paziņām,
draugiem,
kolēģiem?

1.

Anonīms

2017

Jā

Arhitektu birojs,
Arhitekts

Jā, noteikti!

2.

Ervīns
Gorelovs

2017

Jā

RISEBA,
arhitektūras
maģistra
programma
Zhejiang
University, China

Jā, noteikti!

3.

Aija Bēliņa

2015

Jā

RTU

4.

Viktorija
Arestova

2017

Jā

5.

Edgars
Rožkalns

2015

Jā

RISEBA,
arhitektūras
maģistra
programma
Academie van
Bouwkunst
Amsterdam /
Master in
architecture

SIA "Blue dot"
dibinātājs un
valdes lockelis,
SIA "Didzis
Jaunzems
Arhitektūra",
Biedrības "Aka
Latvia" dibinātājs
Arhitektūras
tehniķis/
Arhitekts
SIA "Optima
Projekts"
Studio Valkenier /
Intern

Drīzāk jā nekā
nē

6.

Anonīms

2015

Nē

Daru visu, sākot
no līgumu
rakstīšanas līdz
būvdarbu vadībai.

Drīzāk nē

7.

Herta
Vītuma

2017

Jā

–

Jā, noteikti!

8.

Kristaps
Kleinbergs

2016

Jā

Cityfoerster
Architecture +
Urbanism,
Rotterdam (Junior
architect)

Jā, noteikti!

RTU, pašlaik
Erasmus +
Eindhoven
Säkumä
Amsterdam
Academy of Arts
(Master in
Architecture),
tagad Aalto
University (Master
of Architecture)

Drīzāk jā nekā
nē
Drīzāk jā nekā
nē

9.

Krista
Skujiņa

2016

Jā

Politecnico di
Milano, Urban
planning and
Policy Design //
Tongji University,
Town and Country
planning

Nacionālā
kontaktpersona
Eiropas
Arhitektūras
Studentu
Asemblejā

Jā, noteikti!

10.

Anonīms

2015

Jā

RTU AF

Jā, noteikti!

11.

Klinta
Pickaine
Līga Treija

2016

Nē

2016

Jā

RISEBA MA FAD

13.

Kristine
Obodova

2015

Jā

RTU APF Arhitekts

14.

Ernests
Šveisbergs

2016

Jā

Advanced Urban
Design, joint
programme of
Strelka and HSE
University

Projektēšanas
birojs
SIA “ZGB”
arhitekts
SIA Procel Pro
arhitekte
SIA "ARCHIDOSE",
valdes loceklis,
arhitekts
ARHIS
arhitektūras
birojs, Baltijas
Paviljons
Venēcijas
Biennālē

15.

Bruno
Bitaitis

2017

Jā

RISEBA, MA
arhitektūra

SIA "Trīs Robi"
arhitekta palīgs

Jā, noteikti!

16.

Igors
Malovickis

2015

Dotajā brīdī
nē, bet tiek
plānots
turpināt

SPOT Arhitekti Arhitekts, tehniķis

Drīzāk jā nekā
nē

17.

Dāvis
Markus

2015

Jā

RTU APF, pabeigts
profesionālais
bakalaurs

"BB studija" SIA,
Arhitekts

Jā, noteikti!

18.

Signe
Krastiņa

2016

plānoju
turpināt

Sabīne
Vecvagare

2015

Jā

20.

Madara
Zavicka

2016

Jā

21.

Andis
Alksniņš

2016

Turpināšu
2018. gada
rudenī

SIA "PICHE" un
SIA "SCO Centrs" Arhitekta palīgs
Pirms tālākām
studijām OutofBox Latvijā ;
pašlaik Student
Research
Assistant
Štutgartes
universitātē
SIA Piche,
arhitekta palīgs;
projekta vadītājs
Arhis Arhitekti,
arhitekts

Jā, noteikti!

19.

RISEBA
Arhitektūras
maģistri
University of
Stuttgart;
Integrative
Technologies and
Architectural
Design Research

22.

Reinis
Salins

2015

Nē

Jā, noteikti!

23.

Anonīms

2017

Nē

"Spot arhitekti" vadītājs, proj.
arhit. "KCAP"
Zurich - architect
& urban planner
Grupas vadītāja

12.

Delft University of
Technology,
Architecture
faculty,
Department of
Urbanism

Jā, noteikti!
Jā, noteikti!
Jā, noteikti!
Jā, noteikti!

Drīzāk jā nekā
nē

Jā, noteikti!
Drīzāk jā nekā
nē

Jā, noteikti!

24.

Jānis
Bērziņš

2016

Nē

Arhitekts, SIA
"Archidose",
Dizainera Alvja
Zemzara
privātprakse

Jā, noteikti!

Aptaujas rezultāti

1. tabula. Vai Jūs pēc absolvēšanas turpināt studijas?
4%

4%

Jā

4%

Nē
Dotajā brīdī nē, bet tiek
plānots turpināt

21%
67%

Plānoju turpināt
Turpināšu 2018. gada rudenī

2. tabula. Vai ieteiktu studēt RISEBA Arhitektūras bakalaura
programmā saviem paziņām, draugiem, kolēģiem?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Studentu skaits

Jā, noteikti!

Drīzāk jā nekā nē

Drīzāk nē

PIELIKUMS Nr. 5
Studiju programmas diploma un tā pielikuma paraugs

DIPLOMA SUPPLEMENT
DIPLOMA BD E NR.
This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council
of Europe and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO/CEPES).The purpose of the supplementis to provide sufficient independent data and
ensureac ademic and Professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates
etc.).
It is designed to provide a description of the nature, level, contextand status of the studies that
were pursued and successfully completed by the individual name don the original qualification to
which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence
statement sorsuggestions about recognition. Information in all eight sections should be
provided.Where information is not provided, the reason should be explained.

1.

2.

INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION:
1.1. First Name:
1.2. Family Name:
1.3. Date of birth (day/month/year):
1.4. Student identification number or code:
INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION:
2.1. Name of qualification and title conferred (in original language):
Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā
2.2. Main fields of study for the qualification:
Architecture design, Urban planning, History of architecture and theory,
Fine arts, Building technologies, Management, Economics and Law
2.3. Name (in original language) and status of awarding institution:
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
University of Business, Arts and Technology "RISEBA"
Fully State-accredited (28.04.2000) private higher educational institution
with accredited programme
2.4. Name (in original language) and status of institution administering studies:
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
University of Business, Arts and Technology "RISEBA"
Fully State-accredited (28.04.2000) private higher educational institution
with accredited programme
2.5. Languages of instruction/examination: English

3.

INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION:
3.1. Level of qualification:
Bachelor diploma of Engineering Sciences in Architecture;
sixt (6) EQF/LQF qualification level,
see p. 6.1.

3.2. Official duration of the programme, start and end date of the acquisition
of the programme:
3.5 years of full-time studies from September 1, 2013 to January 31, 2017,
140 Latvian credit points, 210 ECTS credit points
3.3. Access requirements:
General secondary education or 9-year basic education
plus 4-year secondary vocational education
4.

INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED:
4.1. Mode of study:
Full-time studies
-

4.2. Programme requirements:
To acquire nowledge of contemporary processes required for urban planning and
development design;
To acquire knowledge of latest methods of architectural design and building
technologies, as well as skills to apply them in practice in the sufficient level
relevant to the level of academic bachelor degree;
To master basic principles of research and knowledge of scientific field of
competences;
To acquire topicalities of Intellectual field of competences;
To acquire knowledge of Cooperation and Communication Field of competences;
To obtain comprehension of Social field of competences and its role in the
process of Architectural design;
To acquire courses of free choice according to directions of studies;
To carry out independent research work according to science and research basic
principles, and to summarize results in the Bachelor Thesis in the extent of 10
Latvia’s credits points (15 ECTS credit points);
4.3. Programme details (e.g. modules or units studied) and the individual
grades/marks/credits obtained:
A PART (COMPULSORY)
Subject

Fundamentals of Visual Structures
and Composition
Basics of Design I
Basics of Design II
Architectural Design I
Architectural Design II
Architectural Design III
Architectural Design IV
Interior Design
Architectural Theory and Criticism I
Architectural Theory and Criticism II
Building Science and Applications I
(Heat Transfer in Building
Constructions)
Building Science and Applications II
(Heating, ventilating and air
conditioning)

Latvian
credit
points

ECTS
credit points

2

3

6
5
6
5
6
5
2
2
2

9
7.5
9
7.5
9
7.5
3
3
3

2

3

2

3

Evaluation

Grade

Building science and applications III
2
3
(Water Supply and Sewerage)
Building science and applications IV
(Electrical Equipment and Power
2
3
Engineering. Fundamentals of
Building Acoustics)
Basics of building technologies
2
3
(Building components)
Building technologies and practices I
(Planning and Organization of
2
3
Building Construction)
Building technologies and practices
2
3
II (Material Science)
Building technologies and practices
2
3
III (Geodesy for Architects)
Civil Protection
1
1.5
Basics of Work Safety
1
1.5
Introduction to Architectural
2
3
Structural Systems
Architectural structures I (Structural
2
3
Analysis)
Architectural structures II
2
3
(Steel and timber structures)
Architectural structures III
(Foundations, Concrete and Masonry
2
3
structures)
Mathematics I
2
3
Mathematics II
2
3
Descriptive Geometry I
2
3
Descriptive Geometry II
2
3
Enviromental Psychology
2
3
Fine Arts I
2
3
Fine Arts II
2
3
Fine Arts III
2
3
Fine Arts IV
2
3
B PART (LIMITED FREE CHOICE)
Landscape Architecture
English for architects I
English for architects II
Computer Media in Architecture
Computer Application in Design I,
II
Economics
Ethics and Social Responsibility in
Arhitecture
Introduction to Architectural
Culture
Architecture of Latvia
History of Art, Architecture and
Urban Design I
History of Art, Architecture and

2
2
2
2

3
3
3
3

4

6

2

3

1

1.5

2

3

2

3

2

3

2

3

Urban Design II
History of Art, Architecture and
Urban Design III
Urban Design
Project and Construction
Management
Sociology
Basics of Legal Aspects

2

3

2

3

2

3

2
2

3
3

C PART (FREE CHOICE)
Organization Leadership
Organization Managemen, Urban
Design
Sustainable Design

2

3

2

3

2

3

PLACEMENT
Study/Research practices

6

9

FINAL ASSESSMENT
Bachelor thesis:

10

15

Bachelor thesis, theoretical part A:
Bachelor thesis, practical part B:
4.4. Grading scheme and if available, grade distribution guidance:
Achievement
level
very high
high

medium

Grade

Meaning

10
9
8
7
6
5

With distinction
Excellent
Very good
Good
Almost good
Satisfactory
Almost
satisfactory
Unsatisfactory

4
low

3-1

Frequency of the grade among the
graduates of the
programme in question

Weighted average grade of the qualification holder:
4.5. Overall classification of the qualification (in original language):”Standarta”
for criteria of Standard classification see 6.1.
5.

INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION:
5.1. Access to further study:
Access to Masters programmes and to professional programmes
designed for studies after award of the Bachelor’s degree
5.2. Professional status: Not envisaged

6.

ADDITIONAL INFORMATION:

6.1. Additional information:
This Diploma Supplement is not valid without Diploma BD E Nr.
Diploma Supplement in Latvian and English languages is issued by Riga
University of Business, Arts and Technology “RISEBA” and provided free of charge.
RISEBA University Bachelor study programme "Architecture" is accredited as
part of "Architecture and Construction" field of study. Certificate of accreditation No.
254, valid until 3 December 2019.
Level V Professional Qualification is the highest professional qualification of
a specialist in certain industry which provides for professional work as well as for
planning and performing research activities in the given industry (ISCED-97 5A
qualification level).
Criteria for awarding the qualification "Standard": All programme requirements
are fulfilled.

PIELIKUMS Nr. 6
Studiju virzienā esošo programmu salīdzinājums ar arhitekta profesijas standartu
Lai noteiktu maģistra programmas atbilstību arhitekta profesijas standartam un izvirzīto mērķu
sasniegšanai, ir:
1. Izvērtētas arhitektūras maģistra studiju programmā norādīto studiju kursu atbilstība
profesijas standartā nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei.
2. Ievērotas programmas apguves uzsākšanai noteiktās prasības – bakalaura grāds, kas
apliecina atsevišķu zināšanu apguvi nepieciešamā līmenī. Studiju programmas satura
sadalījums norādīts tabulā.
RISEBA arhitektūras maģistra programma, saskaņā ar maģistra programmas institucionālo mērķi,
ir veidota uz RISEBA arhitektūras bakalaura programmas zināšanu, prasmju un kompetenču
bāzes. RISEBA arhitektūras bakalaura programmas salīdzinājums ar LR arhitekta profesijas
standartu liecina, ka tā iekļauj un īsteno praktiski visas arhitekta standartā definētās profesionālās
prasības.
1. tabula
LR arhitekta profesijas standarta prasību
par profesijai nepieciešamajām zināšanām
salīdzinājums ar RISEBA arhitektūras BAKALAURA studiju programmu
Nr.

LR ARHITEKTA
PROFESIJAS STANDARTA
prasības

Atbilstošais RISEBA
Arhitektūras BAKALAURA
programmas kurss

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vispārējās ķīmijas un fizikas
pamati
Pasaules vispārējā vēsture
kontekstā ar mākslas un
arhitektūras vēsturi.
Matemātika
Socioloģija
Tiesību pamati
Civilā aizsardzība
Darba aizsardzība
Darba tiesiskās attiecības
Mākslas vēsture

10.
11.

Gleznošana un tēlotājmāksla
Ēku inženiertehniskās iekārtas

Būvniecības tehnoloģijas un prakse II
(materiālu mācība)
Mākslas, arhitektūras un
pilsētplānošanas vēsture
Arhitektūras teorija un kritika I, II
Matemātika
Socioloģija
Tiesību pamati
Civilā aizsardzība
Darba aizsardzības pamati
Tiesību pamati
Mākslas, arhitektūras un
pilsētplānošanas vēsture
Māksla IV, gleznošana
Būvfizika un ēku klimata kontrole III
(ūdenspagāde un kanalizācija)
Būvfizika un ēku klimata kontrole I
(būvniecības siltumfizika.)
Būvfizika un ēku klimata kontrole I
(būvniecības siltumfizika.)
Būvfizika un ēku klimata kontrole II
(apkure, ventilācija, gaisa kondic.)
Būvfizika un ēku klimata kontrole IV
(elektroiekārtas un elektrotehnika,
būvakustikas pamati)

2.

12.

Apkure, vēdināšana un gaisa
klimatizēšana

13.

Ēku elektroiekārtas un
elektrotehnika

BA
progr.
daļa

KP

(A)

2

(B)
(A)
(A)
(B)
(B)
(A)
(A)
(B)
(B)

6
4
4
2
2
2
1
2
6

(A)

2

(A)

2

(A)
(A)

2
2

(A)

2

(A)

2

14.

Būvniecības tehnoloģija

15.

Būvniecības plānošana un
organizācija

16.

Tēlotāja ģeometrija un
priekšmetiskās vides grafiskā
attēlošana
Būvmehānika
Būvniecības ekonomika, vadība
un profesionālā ētika
Arhitektūras projektēšana un
teritorijas plānošana
Reģionālā plānošana un
pilsētbūvniecība, reģionālās
ainavas arhitektūra
Interjeru projektēšana un
dizains
Datorzinības arhitektūras
projektēšanā

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Kultūras pieminekļu aizsardzība
un restaurācija
Arhitektūras vēsture, mūsdienu
arhitektūra un Latvijas
arhitektūra
Zīmēšana
Ēku daļas
Ēku tipoloģija
Būvmateriāli, būvkonstrukcijas
un būvakustika

29.
30.

Būvniecības normatīvi
Ģeodēzija

31.

Vides aizsardzība

32.
33.
34.

Cilvēka un vides ekoloģija
Valsts valoda
Divas svešvalodas saziņas
līmenī
Profesionālie termini valsts
valodā un divās svešvalodās

35.

Būvniecības tehnoloģiju pamati (ēku
daļas)
Projektu un būvniecības vadība
Būvniecības tehnoloģijas un prakse
Organizāciju menedžments un
pilsētplānošana
Tēlotāja ģeometrija

(A)
(B)
(A)

2
2
2

(C)
(A)

2
4

Ēku būvkonstrukcijas I (būvmehānika)
Ētika un sociālā atbildība arhitektūrā
Ekonomika
Projektēšanas pamati I, II
Arhitektūras projektēšana I, II, II, IV
Pilsētplānošana
Ainavu arhitektūra

(A)
(B)
(B)
(A)
(A)
(B)
(B)

2
2
2
11
22
2
2

Interjera dizains

(A)

2

Datorprogrammas un arhitektūras
dizains
CAD
Datorzinības arhitektūras projektēšanā
I, II
Kultūras mantojums

(B)
(C)

6
2

(B)
(C)

2
2

Latvijas arhitektūra

(B)

2

Māksla, zīmēšana I, II, III
Būvniecības tehnoloģiju pamati (ēku
daļas)
Arhitektūras projektēšana I, II
Būvfizika un ēku klimata kontrole IV
(elektroiekārtas un elektrotehnika,
būvakustikas pamati)
Būvniecības tehnoloģijas un prakse II
(materiālu mācība)
Ievads būvkonstrukcijās
Ēku būvkonstrukcijas II (tērauda un
koka konstrukcijas)
Ēku būvkonstrukcijas III (pamati,
dzelzsbetona un mūra konstrukcijas)
Projektu un būvniecības vadība
Būvniecības tehnoloģijas un prakse III
(ģeodēzija arhitektiem)
Vides psiholoģija
Ilgtspējīga projektēšana
Ilgtspējīga projektēšana

(A)

6

(A)
(A)

2
11

(A)

2

(A)
(A)

2
2

(A)

2

(A)
(B)
(A)

2
2
2

(A)
(C)
(C)

2
2
2

Angļu valoda

(B)

2

Angļu valoda arhitektiem

(B)

2

Arhitekta profesijas standarts nenorāda zināšanu atbilstību kādam noteiktam studiju ciklam
(galvenokārt, bakalaura vai maģistra), bet identificē arhitekta profesijai nepieciešamo zināšanu,

prasmju un kompetenču kopumu, kas, saskaņā ar starptautiski noteiktajām prasībām, ietilpst
noteiktā arhitekta izglītībai nepieciešamā laika posmā (vismaz 5 gadi).
Maģistra programmas saturs līdz ar to ir skatāms kā bakalaura un maģistra programmu kopīgi
nodrošināto zināšanu, prasmju un kompetenču veselums, kas nodrošina arhitektūras speciālista
izglītotības līmeni.
Attiecīgi – RISEBA arhitektūras maģistra programmas funkcionālie uzdevumi ir studējošo
individuālās attīstības sekmēšana, arhitektūras projektēšanas kompetenču padziļināšana un
specializēšanās pilsētplānošanas un nozares izpētes virzienos.
2. tabula
LR Arhitekta profesijas standarta prasību salīdzinājums
ar RISEBA Arhitektūras MAĢISTRA programmas kompetencēm un moduļiem
Nr.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Arhitekta
profesijas standarts

RISEBA arhitektūras maģistra
programmas kompetences

Atbilstošais RISEBA arhitektūras
maģistra programmas modulis

Spēja atbildīgi un patstāvīgi
veikt arhitekta pienākumus
un noformēt dokumentus
atbilstoši lietvedības un
būvniecības, kā arī
pilsētplānošanas un
teritoriālās plānošanas jomas
normatīvo aktu prasībām un
Eiropas Savienības tiesībām.

1.0.7. Spēj patstāvīgi un atbildīgi
plānot un īstenot profesionālos
pienākumus.
2.0.1. Prot atlasīt, vispārināt un
pielietot aprobētas vai inovatīvas
inženierzinātņu, humanitāro
zinātņu un sociālo zinātņu nozaru
idejas un darbības metodes.
5.0.6. Pārzina Latvijas un Eiropas
Savienības plānošanas normatīvo
aktu prasības.
4.0.1. Spēj formulēt un izstrādāt
teorētiski-praktisku ideju
kopumus.
2.0.2. Demonstrē analītiski
fundamentālu izpratni par
arhitektūras nozares saturu un prot
izskaidrot tā procesu nozīmi.
4.0.3. Pārzina arhitektūras objektu
un pilsētvides projektēšanas
principus un spēj sekmīgi pielietot
zināšanas praktiskajā projektēšanā.

Modulis Nr.1. Maģistra darbs.
Modulis Nr.2. Arhitektūras studijas

4.0.3. Pārzina arhitektūras objektu
un pilsētvides projektēšanas
principus un spēj sekmīgi pielietot
zināšanas praktiskajā projektēšanā.
5.0.4. Pārzina rasējumu un
specifikāciju izstrādāšanas un
tehniskās dokumentācijas
sagatavošanas un saskaņošanas
principus.

Modulis Nr.3. Prakse II.
Projektēšana, pētniecība, jaunrade

1.0.1. Spēj patstāvīgi formulēt un
komunicēt savas darbības radošos
un sociālos mērķus arhitektūras,

Modulis Nr.1. Maģistra darbs.

Spēja sniegt profesionālos
pakalpojumus saistībā ar
vides veidošanu
pilsētplānošanā, apdzīvotu
vietu un ainavu projektēšanā,
ēku un ēku grupu
projektēšanā, būvniecībā un
ēku paplašināšanā,
konservācijā, restaurācijā vai
pārbūvē.
Spēja veikt projektēšanai
nepieciešamos iepriekšējās
izpētes darbus, projektu,
maketu, rasējumu un
specifikāciju izstrādāšanu un
tehniskās dokumentācijas
sagatavošanu, kā arī
tehniskās dokumentācijas
saskaņošanu ar atbilstošajām
institūcijām.
Spēja plānot, organizēt un
vadīt arhitektūras
projektēšanas un plānošanas
darbu izpildes procesus un

Modulis Nr.3. Prakse II.
Projektēšana, pētniecība, jaunrade
Modulis Nr.4. Uzņēmējdarbība,
vadībzinības, tiesisko attiecību
studijas.

Modulis Nr.2. Arhitektūras studijas
Modulis Nr.3. Prakse II.
Projektēšana, pētniecība, jaunrade

Modulis Nr.4. Uzņēmējdarbība,
vadībzinības, tiesisko attiecību
studijas.

tajos iesaistīto speciālistu
darbu.

dizaina vai starpnozaru
profesionālajā vidē.

1.5.

Spēja izmantot arhitektūras
projektēšanas un plānošanas
specializētās
programmatūras.

Modulis Nr.2. Arhitektūras studijas

1.6.

Spēja piemērot darbības
jomu regulējošos normatīvos
aktus.
Spēja sagatavot projektu
dokumentāciju valsts valodā
un divās svešvalodās.

2.0.5. Spēj veikt arhitektūras
projektēšanas un plānošanas
profesionālos uzdevumus ar
specializētu datora programmatūru
palīdzību
5.0.3. Orientējas profesionālās
darbības tiesisko regulējumu
pamatprincipos.
1.0.6. Pārvalda valsts valodu līmenī,
kas nepieciešams arhitekta
profesionālo pienākumu veikšanai.
1.0.5. Brīvi komunicē idejas vienā
svešvalodā (ir valodas sertifikāts
vai tā analogs) un spēj kvalitatīvi
sazināties otrā svešvalodā.
1.0.6. Pārvalda valsts valodu līmenī,
kas nepieciešams arhitekta
profesionālo pienākumu veikšanai.
1.0.5. Brīvi komunicē idejas vienā
svešvalodā (ir valodas sertifikāts
vai tā analogs) un spēj kvalitatīvi
sazināties otrā svešvalodā.
2.0.3. Spēj patstāvīgi nodarboties ar
nozares pētniecību, izstrādājot
starpdisciplināras ievirzes idejas
5.0.7. Pārvalda angļu valodu līmenī,
kas nepieciešams starptautiski
atzīta valodas sertifikāta iegūšanai
studijām 3.augstākās izglītības ciklā
(doktora programmā).
5.0.3. Orientējas profesionālās
darbības tiesisko regulējumu
pamatprincipos.

Modulis Nr.4. Uzņēmējdarbība,
vadībzinības, tiesisko attiecību
studijas.

1.0.2. Demonstrē analītiski kritiskas attieksmes un spēj
novērtēt laikmetīgās jaunrades
kopsakarības ar kultūras un
biznesa vidi.
1.0.4. Izprot arhitektūras procesu
plašāko pētniecisko nozīmi un
sociālo lomu.
5.0.2. Izprot arhitektūras nozares
speciālo zināšanu attiecības ar citu
nozaru zināšanām.
1.0.4. Izprot arhitektūras procesu
plašāko pētniecisko nozīmi un
sociālo lomu.
4.0.1. Spēj formulēt un izstrādāt
teorētiski-praktisku ideju
kopumus.

Modulis Nr.1. Maģistra darbs.

1.7.

1.8.

Spēja sazināties valsts valodā
un divās svešvalodās.

1.9.

Spēja veikt pētījumus
arhitektūras un
pilsētplānošanas jomā.

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Pārzināt nozares aktualitātes
un orientēties nozarei
saistošajos Latvijas
Republikas un Eiropas
Savienības normatīvajos
aktos.
Izprast vides fizisko, sociālo,
ekonomisko, tehnisko,
politisko, kultūras un
ekoloģisko pazīmju
kopsakarības un vides
ilgtspējīgas attīstības
vispārējās likumsakarības.

Uztvert un izprast vides
estētiskās kvalitātes un
vērtību.
Izstrādāt projektus, maketus,
rasējumus un specifikācijas
un noformēt projektu
dokumentāciju atbilstoši
lietvedības, kā arī un
arhitektūras, plānošanas un

Modulis Nr.4. Uzņēmējdarbība,
vadībzinības, tiesisko attiecību
studijas.
Modulis Nr.1. Maģistra darbs.

Modulis Nr.1. Maģistra darbs.

Modulis Nr.2. Arhitektūras studijas

Modulis Nr.4. Uzņēmējdarbība,
vadībzinības, tiesisko attiecību
studijas.
Modulis Nr.1. Maģistra darbs.
Modulis Nr.3. Prakse II.
Projektēšana, pētniecība, jaunrade
Modulis Nr.4. Uzņēmējdarbība,
vadībzinības, tiesisko attiecību
studijas.

būvniecības jomas
normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.

5.0.1. Izprot kultūras un biznesa
procesu savstarpējo mijiedarbību
un ģenealoģiju.

2.5.

Nodrošināt projektu vadību
un līgumu izpildi.

2.6.

Veikt būvuzraudzību.

6.0.1. Spēj individuāli vai kopā ar
profesionāļu vai pētnieku grupā
realizēt patstāvīgi radītus
jaunrades vai pētnieciskos
projektus.
5.0.5. Spēj īstenot būvuzraudzību

2.7.

Sagatavot projektu
prezentācijas materiālus.

2.8.

Pārzināt teorētiskā un
zinātniski pētnieciskā darba
metodikas pamatprincipus.

2.9.
2.10.

Ievērot darba aizsardzības,
ugunsdzēsības un vides
aizsardzības prasības.
Radoši sadarboties ar citiem
uzņēmumiem, klientiem,
speciālistiem un citām
personām.

2.11.

Veikt darbu atbildīgi un
patstāvīgi.

2.12.

Mutiski un rakstiski
argumentēt savu viedokli.

2.13.

Spēt pašizglītoties.

2.14.

Lietot arhitektūras un
pilsētplānošanas
profesionālos terminus valsts
valodā un divās svešvalodās.

2.0.4. Prot profesionāli un
akadēmiski skaidri argumentēt un
demonstrēt idejas saziņā ar
nozares speciālistiem, vai
profesionāli piesaistītiem
speciālistiem.
1.0.3. Spēj patstāvīgi sintezēt
informāciju un izstrādāt
priekšnosacījumus jaunu zināšanu
radīšanai, starpnozaru zinību vai
profesionālās darbības nozaru
kontekstā.
5.0.8. Pārzina kvalitatīvās un
kvantitatīvās pētniecības metodes
un akadēmiskās domu izteiksmes
formas.
5.0.3. Orientējas profesionālās
darbības tiesisko regulējumu
pamatprincipos.
2.0.4. Prot profesionāli un
akadēmiski skaidri argumentēt un
demonstrēt idejas saziņā ar
nozares speciālistiem, vai
profesionāli piesaistītiem
speciālistiem.
1.0.7. Spēj patstāvīgi un atbildīgi
plānot un īstenot profesionālos
pienākumus
3.0.1. Spēj akadēmiski skaidri
argumentēt un profesionāli
sadarboties ar nozares vai nozares
pārraudzības institūciju
speciālistiem.
4.0.2. Spēj patstāvīgi pilnveidot
savas profesionālās zināšanas un
prasmes tradicionālos vai
nekonvencionālos jaunrades vai
pētniecības virzienos.
5.0.7. Pārvalda angļu valodu līmenī,
kas nepieciešams starptautiski
atzīta valodas sertifikāta iegūšanai
studijām 3.augstākās izglītības ciklā
(doktora programmā).
1.0.5. Brīvi komunicē idejas vienā
svešvalodā (ir valodas sertifikāts
vai tā analogs) un spēj kvalitatīvi
sazināties otrā svešvalodā.

Modulis Nr.5. Brīvās izvēles vai
individuālās studijas

Modulis Nr.4. Uzņēmējdarbība,
vadībzinības, tiesisko attiecību
studijas.
Modulis Nr.2. Arhitektūras studijas

Modulis Nr.1. Maģistra darbs.

Modulis Nr.4. Uzņēmējdarbība,
vadībzinības, tiesisko attiecību
studijas.
Modulis Nr.4. Uzņēmējdarbība,
vadībzinības, tiesisko attiecību
studijas.
Modulis Nr.2. Arhitektūras studijas

Modulis Nr.1. Maģistra darbs.
Modulis Nr.3. Prakse I. Darbība
nozares institūcijās.

Modulis Nr.3. Prakse II.
Projektēšana, pētniecība, jaunrade
Modulis Nr.4. Uzņēmējdarbība,
vadībzinības, tiesisko attiecību
studijas.

Modulis Nr.1. Maģistra darbs.

2.15.

Pārvaldīt valsts valodu.

2.16.

Pārvaldīt divas svešvalodas
saziņas līmenī.

1.0.6. Pārvalda valsts valodu līmenī,
kas nepieciešams arhitekta
profesionālu pienākumu veikšanai.
1.0.5. Brīvi komunicē idejas vienā
svešvalodā (ir valodas sertifikāts
vai tā analogs) un spēj kvalitatīvi
sazināties otrā svešvalodā.

Modulis Nr.1. Maģistra darbs.
Modulis Nr.1. Maģistra darbs.

