Iestājpārbaudījumu plāns FUNKCIONĀLĀ DIZAINA apakšnozare PRODUKTU DIZAINA specializācija /2019/
15.jūlijs.
no 8.00
9.00

16. jūlijs.

Telpa

VIETU LOZĒŠANA
(veidošana)
VEIDOŠANA

1. stāva
gaitenis

8

*

9.00
14.00

VEIDOŠANA

17.jūlijs.

Telpa

*

DARBA NODOŠANA

* telpu uzzināsiet iestājpārbaudījuma dienā
** ja pābaudījums turpinās arī nākamajā dienā, tad iesākto darbu no eksāmenu
telpas iznest AIZLIEGTS

18. jūlijs.

Telpa

8.00

ZĪMOGOŠANA
(Kompozīcija I)

1. stāva
gaitenis

8.00

9.00

KOMPOZĪCIJA
1. uzdevums

*

9.00

KOMPOZĪCIJA II
2. un 3. uzdevums

14.00

DARBA NODOŠANA

LMA aula

14.00

DARBA NODOŠANA

no 14.30

ZĪMOGOŠANA
(zīmēšana)

1. stāva
gaitenis

15.00

ZĪMĒŠANA
(ģipša atlējums)

*

15.00
18.00

ZĪMOGOŠANA
(kompozīcija II)

ZĪMĒŠANA
(ģipša atlējums)
ZĪMĒJUMA
NODOŠANA

Telpa
1. stāva
gaitenis
*
LMA aula

*
LMA aula

23. jūlijs - iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana plkst. 14.00
25. jūlijs - iestājpārbaudījumu darbu savākšana, studiju līgumu slēgšana no plkst. 12.00 - 15.00 un 15.30 - 18.00
26. jūlijs - iestājpārbaudījumu darbu savākšana, studiju līgumu slēgšana no plkst. 10.00 - 12.30 un 13.00 - 15.00
!!! Nesavāktie iestājpārbaudījumu darbi pēc 26. jūlija tiks iznīcināti

Iestājpārbaudījumi FUNKCIONĀLĀ DIZAINA apakšnozare PRODUKTU DIZAINA specializācija /2019/
Pārbaudījums

ZĪMĒŠANA

VEIDOŠANA

Pārbaudījumam paredzētais laiks

Veicamais uzdevums

Tehnika, materiāli, izmēri
Zīmējums veicams uz zīmēšanas lapas A2
formātā (42 x 60 cm; baltas vai tonētas) ar
grafīta, sangīnas, sēpijas vai ogles zīmuli

2 dienas x 3h, kopā 6 h

ģipša atlējuma zīmējums

2 dienas x 5 h , kopā 10 h

Dotās tēmas attēlojums materiālā

Māls, plastilīns, pamatne 30x30 cm.
Plastilīns, darbarīki uzdevuma veikšanai un
pamatne jāsagatavo pašam reflektantam.

1. uzdevums. Uzdevums plaknē divdimensionāls 1 diena x 5 h

Dotās tēmas dizaina projekta pieteikums,
definējot skaidru problēmas risinājumu
oriģinālā, inovatīvā un funkcionālā dizaina
piedāvājumā

Cieta pamatne A2. Brīva tehnika. A3 formāta
skices. Idejas pamatojums. Dizaina risinājuma
instrukcija (pēc izvēles)

KOMPOZĪCIJA
2. uzdevums. Uzdevums telpā trīsdimensionāls 1 diena x 4,5h
3. uzdevums. Personības un motivācijas
anketa 30 min

Produkta dizaina ideja 3D makets M1:1.
Risinājumam jādemonstrē: ideju oriģinalitāte,
mērķauditorijas un problemātikas izpratne,
piedāvāto risinājumu atbilstība izvirzītajam
uzdevumam, augsta izpildījuma kvalitāte.

Cieta pamatne A2. Maketēšanas materiāli. A3
formāta skices. A3 piegrieztne vai zīmējums.
Idejas pamatojums.

