LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965
tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963

Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome un UNESCO/CEPES.
Pielikuma mērķis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju
(diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) atbilstīgu akadēmisko un profesionālo atzīšanu. Tas veidots, lai sniegtu aprakstu par
oriģinālajā kvalifikācijā minētās personas veikto un sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu,
kurai šis pielikums izsniegts. Diploma pielikumā nedrīkst būt nekādas norādes kvalifikācijas novērtējumam, norādījumu par
tās ekvivalenci vai ieteikumu tās atzīšanai. Informācija jāsniedz visās astoņās sadaļās. Ja informācija kādā sadaļā netiek
sniegta, jāpaskaidro iemesls.

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma Nr. MDE 0213)
1.

2.

ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU
1.1.

UZVĀRDS:

1.2.

VĀRDS:

1.3.
1.4.

DZIMŠANAS DATUMS:
STUDENTA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS/
PERSONAS KODS:

ĀBELE
MĀRCIS
1985. gada 6. jūnijs
060685-10646

ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU
2.1.

KVALIFIKĀCIJAS NOSAUKUMS:

2.2.

GALVENĀS STUDIJU JOMAS KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI:

2.3.

KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶĪRĒJAS IESTĀDES NOSAUKUMS UN STATUSS:

2.4.

STUDIJAS ADMINISTRĒJOŠĀS IESTĀDES NOSAUKUMS UN STATUSS:

2.5.

MĀCĪBU VALODA UN EKSAMINĀCIJAS VALODA:

Humanitāro zinātņu maģistra mākslās akadēmiskais grāds
Humanitārās zinātnes, Māksla, Audiovizuālā māksla un mediju māksla (vizuālā komunikācija),
Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Republikas dibināta un akreditēta augstskola
Latvijas Mākslas akadēmija
Latviešu
3.

ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI
3.1.

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS:

3.2.

OFICIĀLAIS PROGRAMMAS ILGUMS (GADOS UN KREDĪTPUNKTOS), PROGRAMMAS APGUVES SĀKUMA UN BEIGU
DATUMS:

3.3.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:
3.3.1.
VISPĀRĒJĀS UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

Otrais akadēmiskais grāds
2 gadi pilna laika studiju, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti, 01.09.2008.-28.06.2011.
Bakalaura grāds mākslā vai arhitektūrā vai profesionālā augstākā izglītība mākslā vai
arhitektūrā ar tiesībām studēt maģistrantūrā.
3.3.2.

SPECIFISKĀS UZŅEMŠANAS PRASĪBAS:

Iestājpārbaudījums – maģistra darba projekts.

4.

ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM
4.1.

STUDIJU VEIDS:

4.2.

PROGRAMMAS PRASĪBAS:
4.2.1.
VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS MĀKSLAS IZGLĪTĪBĀ:

Pilna laika klātienes studijas
Speciālās kompozīcijas kursi – meistardarbnīcas programma.
Ārpusaugstskolas individuālās studijas.
4.2.2.

VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS HUMANITĀRAJĀ IZGLĪTĪBĀ:

Obligāto lekciju kursu programma.
4.2.3.

SPECIFISKĀS PRASĪBAS KONKRĒTAJĀ SPECIALITĀTĒ:

Individuālā radoši – pētnieciskā darbība – realizēti darbi vai izstrādāti projekti specialitātē.
4.2.4.

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS:

Sekmīgi nokārtota maģistra programmas obligātā daļa. Iegūts noteikts kredītpunktu skaits
( ne mazāks par 40 kredītpunktiem viena studiju gada laikā ). Aizstāvēts maģistra darbs.

2
4.3.

Nr.

PROGRAMMAS SASTĀVDAĻAS UN PERSONAS IEGŪTAIS NOVĒRTĒJUMS/ATZĪMES/KREDĪTPUNKTI:

Nosaukums

Vērtējums

1. AKADĒMISKO HUMANITĀRO PRIEKŠMETU BLOKS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KRP

ECTS

26

39

Rietumeiropas estētikas vēsture
Filozofija kā dzīves māksla
Psihoanalīze
Ideju vēsture Latvijā
Daiļrades uztveres psiholoģija
19., 20.gs. kultūra
Vizuālās kultūras semiotika
20.gs. vizuālās mākslas teorijas jautājumi
Mākslas pedagoģija un metodika

9
5
9
8
5
6
8
9
6

4
2
2
4
2
4
2
2
4

6
3
3
6
3
6
3
3
6

2. SPECIALITĀTES PRIEKŠMETU BLOKS:
1.
Kompozīcija
2.
Foto
3.
Video aparatūra un video filmas radīšana
4.
Filmu uzņemšanas pamatprincipi un kino tehnika

8
Iesk.
Iesk.
Iesk.

24
18
2
2
2

36
27
3
3
3

3. IZVĒLES PRIEKŠMETI:
1.
Māksla publiskā telpā 20.gs.beigās un 21.gs.

10

2
2

3
3

4. ĀRPUSAUGSTSKOLAS STUDIJAS MĀKSLĀ:
1.
Ārpusaugstskolas individuālās studijas

Iesk.

8
8

12
12

20

30

20

30

5. KVALIFIKĀCIJAS DARBA IZSTRĀDE:

Maģistra darbs: “Rāmis”
Video instalācija

9

KRP kopā:
ECTS kopā:
4.4.

Atzīme
10
9
8
7
6
5
4
3–1

ATZĪMJU SISTĒMA

Nozīme
Izcili
Teicami
Ļoti labi
Labi
Gandrīz labi
Viduvēji
Gandrīz viduvēji
Neapmierinoši

4.5.

KVALIFIKĀCIJAS KLASE

Standarta

80
120

3

5.

ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU
5.1.

TURPMĀKĀS STUDIJU IESPĒJAS

5.2.

PROFESIONĀLAIS STATUSS

Tiesības stāties doktorantūrā
Nav paredzēts piešķirt
6.

PAPILDINFORMĀCIJA
6.1.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Latvijas Mākslas akadēmijas humanitāro zinātņu maģistra mākslās akadēmiskā programma ir
akreditēta 31.10.2007. uz pilnu akreditācijas laiku ( 6 gadiem ).
KVALIFIKĀCIJAS KLASES KRITĒRIJI

Standarta: izpildītas visas maģistra programmas prasības./
Izcilība tiek piešķirta par īpašu jaunradi un pētniecību mākslā vai dizainā, vai zinātnē.
6.2.

PAPILDINFORMĀCIJAS AVOTI

Latvijas Mākslas akadēmija:
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867
telefons: +371 67332202; fakss: +371 67228963; e-pasts: info@lma.lv
Akadēmiskās informācijas centrs ( Latvijas ENIC/NARIC):
Birojs:Brīvības 33, Rīga; Pasts:Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija; telefons: +371 67225155;
fakss: +371 67221006;
e-pasts: aic@aic.lv
7.

PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS
7.1.

DATUMS

Rīga, 28. 06. 2011.
7.2.

PARAKSTS

7.3.

PARAKSTĪTĀJA VĀRDS, UZVĀRDS, AMATS

Andris Teikmanis, prorektors

8.

ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

Skat. nākamās divas lappuses

7.4.

OFICIĀLS ZĪMOGS
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Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst
vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu
programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās
izglītības programmas. Reflektantus uzņem augstskolā
vai
koledžā
saskaņā
ar
vispārīgajiem
augstskolas/koledžas
uzņemšanas
noteikumiem.
Augstskolas un koledžas var noteikt arī specifiskas
uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību
priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties
konkrētajā
augstskolā/koledžā
attiecīgās
studiju
programmas apguvei).
Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko
izglītību un profesionālo augstāko izglītību. Bakalaura un
maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan
profesionālajā augstākajā izglītībā.
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai
pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu
profesionālai darbībai.
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir
120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no tiem obligātā
daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir
≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15
ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika
studijās ir seši līdz astoņi semestri.
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80
KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP (30
ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs
ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas
teorētiskās atziņas ≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju
aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS).

jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam
šajā nozarē.
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina
profesionālo kompetenci, šo programmu apjoms ir
vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi
≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP
(54 ECTS), profesionālā specializācija ≥60 KP (90
ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP
(39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma
darbs ≥12 KP (18 ECTS).
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne
mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie sasniegumi
nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6
KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma
darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības,
projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi.
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties
maģistrantūrā, bet maģistra grādu ieguvējiem –
doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī
medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās
studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to
ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā.
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un
maģistra programmām pastāv vairāki citi programmu
veidi.
•
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
(koledžas) studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst
ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu
apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir
paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var
turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmās.

•
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā
līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var
būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura
grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā
pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos
jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne
mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts
pārbaudījumu (tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP
(15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma
ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad
absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas
saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu.
Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot
padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot
absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas,
produktus un tehnoloģijas un sagatavojot absolventu

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek
piešķirts viena veida zinātniskais grāds – doktors.
Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra
grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi
nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un
pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu
pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā
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zinātņu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz
četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā
vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu
veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski
vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai
monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas padome.
Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts
zinātniskā kvalifikācijas komisija.
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu
vērtēšanas skalu:
Apguves
Atzīme Skaidrojums
līmenis
ļoti
augsts
augsts

vidējs

zems

10
9
8
7
6
5
4
3–1

Aptuvenā
ECTS
atzīme
(with A

izcili
distinction)
teicami (excellent)
ļoti labi (very good)
labi (good)
gandrīz labi (almost
good)
viduvēji (satisfactory)
gandrīz
viduvēji
(almost satisfactory)
negatīvs
vērtējums
(unsatisfactory)

A
B
C
D
E
E/FX
Fail

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas
normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var
izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas
akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju
programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un
koledžai nolikums. Lēmumu par programmas
akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par
augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās
izglītības padome.
Papildinformācija:
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv un
http://www.aic.lv
2. Par
augstskolu
http://www.aiknc.lv

un

programmu

statusu

–

Piezīme.1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas
nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40
kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses
sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits
jāreizina ar 1,5.

