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Amatnieku kvalifikācijas līmeņi kartē iekļauti atbilstoši Latvijas Amatniecības kameras rekomendācijām par amatnieku kvalifikācijas līmeņu pielīdzināšanu profesionālās kvalifikācijas līmeņiem.
Iespējamas papildu specializācijas atbilstoši citu tautsaimniecības nozaru darba tirgus pieprasījumam.
3 Pakalpojumu dizains - holistiska un multidisciplināra dizaina joma, kurā dizains tiek pielietots kā analītiski sistemātiska metodoloģija, kas aptver pakalpojuma piegādes procesus, infrastruktūru, lietisko vidi un komunikāciju ar mērķi risināt dažādas pakalpojuma problēmas padarot pakalpojumus noderīgākus un ērtākus lietotājam (klientam), kā arī vienlaikus
efektīvāk izmantot pakalpojumu sniedzēja (uzņēmuma, organizācijas) resursus un respektētu sabiedrības intereses.
4 Produktu dizains - dizaina joma, kas apvieno pēc dizaina uzdevuma funkcionālā risinājuma (lietojamības) un tam nepieciešamajām profesionālajām prasmēm un pienākumiem līdzīgus dizaina profesionālās darbības virzienus, kuru mērķis ir radīt funkcionālas, ilgtspējīgas lietas un priekšmetus.
5 Vides dizains - dizaina joma, kas apvieno pēc dizaina uzdevuma funkcionālā risinājuma (lietojamības) un tam nepieciešamajām profesionālajām prasmēm un pienākumiem līdzīgus dizaina profesionālās darbības virzienus, kuru mērķis ir veidot funkcionālu, ilgtspējīgu un estētisku telpu.
6 Komunikācijas dizains - dizaina joma, kas apvieno pēc dizaina uzdevuma funkcionālā risinājuma (lietojamības) un tam nepieciešamajām profesionālajām prasmēm un pienākumiem līdzīgus dizaina profesionālās darbības virzienus, kuru mērķis ir efektīvi pasniegt informāciju, izmantojot saziņas līdzekļus (t.sk. medijus, dažādus informācijas pasniegšanas rīkus
u.c.)
7 Izglītojamo uzņemšana programmā notiek pēc nozares pieprasījuma.
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