
KURSA KODS CitiPB44

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Komunikācijas teorija
Kursa nosaukums angliski Theory of Communication
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Komunikāciju vadība
Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

Statuss (A, B, C daļa) A daļa
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2 KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ērika  Gintere Vadības un sociālo 

zinātņu fakultāte
Lektore Mg.psych., Mg.sc.educ.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

16

Laboratorijas darbu skaits -
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Bez priekšzināšanām

Zinātņu nozare/apakšnozare Psiholoģija
Kursa mērķi Palīdzēt studentiem veidot izpratni par komunikacijas 

teorijam, analizēt komunikacijas dažādos 
veidus un
atškirīgās pieejas.

Kursa uzdevumi 1.Sniegt  zināšanas  par  komunikācijas  teorijām un  to
komponentiem,  atziņām  pasaulē,  terminoloģiju,
galvenajiem jēdzieniem.
2.Attīstīt studentiem iemaņas un prasmes, balstoties uz 
teoriju, izprotot komunikācijas  norisi  dažādos 
līmeņos.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Studiju rezultātā studenti:

 Spēs veiksmīgāk izprast un izvērtēt sevi un
sabiedrību dažādos kontekstos.

 Padziļinās  zināšanas  par  personības  vīziju
un misiju, izprotot cēloņsakarības.

 Pratīs  praktiski  pielietot  teorētiskās



zināšanas  profesionālajā  darbībā  un  reālās
dzīves situācijās.

 Spēs  izprast  un  risināt  dažādos  komunikāciju
līmeņus un pieņemt lēmumu problēmsituācijās.

angliski Study the students: 
• Be able to understand the multi-cultural society. 
•Promote  the  initiative  in  finding  new  solutions
multicultural society. 
• Develop a desire and ability to tolerant disposal. 
•  Develop  their  knowledge  and  skills  in  the  context  of
intercultural communication psychology. 
• Be able to better understand and evaluate themselves and
society intercultural relations. 
•Advancing  knowledge  of  personal  vision  and  mission,
understanding causality. 
• Will be able to practically apply the theoretical knowledge
in professional work and in real life situations.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Studenti iegūst zināšanas par komunikācijas procesu, tā 

komponentiem un dažādiem modeļiem. Īpaša uzmanība ir 
veltīta vēstījuma veidošanas un interpretācijas 
problemātikai. Kursā tiek aplūkota nemediētā saziņa grupā 
un mediētā masu komunikācija. Teorētiskais ieskats latviešu 
komunikācijas kultūrā ļaus studentiem kritiski vērtēt 
publiskās saziņas noteikumus un attīstīt savu sniegumu ar 
mērķi palielināt organizācijas un politiskās komunikācijas 
efektivitāti demokrātiskajā sabiedrībā.

angliski
Students learn about the communication process, its 
components and various models. Particular attention is 
drawn to competences related to making and interpreting the
messages. During the classes students are introduced to the 
non-mediated and mediated communication. Theoretical 
assessment of the Latvian communication culture will 
develop critical approach to the local communication 
patterns; it will help students to enrich their communicative 
skills aimed at improvement of organisational and political 
communication in a democracy.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II

daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas
pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

1.Ievadlekcija. 
Komunikācijas jēdziens.
Kanāls, medijs, kods, atgriezeniskā saite, 
pārmērība, entropija.

2 Lekcija



2.Komunikācijas modeļi.
Gerbnera, Lasvela, Ņūkoma, Vestlija un Maklīna, 
Jakobsona teorētiskie modeļi: to komponenti, nozīme 
un trūkumi.

2 Lekcija

 3. Socializācija un uzvedība sociālā vidē.
Metodes kā izzināt sociālo uzvedību.
Motīvi un vajadzības, kas ietekmē indivīda socializāciju
(Mc Clelland)

2 Lekcija

4. Interpersonālā komunikācija.
Saskarsmes līdzekļi, sevis un cita uztvere, 
komunikācijas barjeras, interpersonālās prasmes.

_____________________________________________
5. Komunikācija grupās.
Grupas un to normas, lomas, skripti un freimi. 
Individuālisms un kolektīvisms; varas distance; 
izvairīšanās no neskaidrības.
 

2

________

6

4 st. seminārs

______________________

4st.lekcijas

6.Komunikācija organizācijās.
Harisona un Hola organizāciju kultūras modeļi. 
Kultūras determinanti. Organizāciju piramidālās, tīkla, 
neformālās struktūras; komunikācija tajās. 
Interpersonālā komunikācija organizācijās.

4 4 st. seminārs

7. Komunikācijas kultūra Latvijas organizācijās.
Saziņas modeļi un to kultūras determinanti..

4 4 st. seminārs

8.Nozīmes interpretācija komunikācijā.
Zīmes un nozīmes; zīmju kategorijas; dabiskums un 
nosacījums; zīmju organizācija; denotācija un 
konotācija; kodi. Kerbrat-Orrecchioni izvērstais mediju 
komunikācijas modelis.

2
4

             2 st. lekcija
2 st. seminārs
2 st. seminārs

9.Masu komunikācija.
Masa un publika, mediji un sociālās realitātes 
konstruēšana; mediju vara; sociālā rīcība un masu 
mediji kā vidutāji.

4
4

             
              4 st. lekcija

2 st. seminārs
2 st. seminārs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I daļa
1.Komunikāciju modeļu 
daudzveidība un motīvu, vērtību 
analīze  socializācijā.

Katrs students balstoties uz 
teoriju izanalizē komunikāciju 
jēdzienus dažādu autoru 
teorijās, veidojot prezentāciju.

24 Prasme analizēt 
un izvērtēt 
tolerantu 
personību, 
balstoties uz 
apgūtajām teorijas
zināšanām.

II daļa



2. Komunikācija organizācijās, 
dažādu līmeņu un uztveres 
situāciju analīze.

Katrs students sagatavo 2 
seminārus pēc dotajām tēmām

24 1.Pratīs identificēt 
atslēgas vārdus 
katras apgūstamās 
tēmas ietvaros.
2.Pratīs argumentēti 
izskaidrot apgūto  
zināšanu 
pielietojumu 
komunikācijā 
problēmsituācijās.

Prasības 
KRP 
iegūšanai

Piedalīties  lekcijās , patstāvīgo  darba  tēmu  izpilde, eksāmena  darba prezentācija.
Studiju kursa satura izpilde – 20%
Patstāvīgā darba izpilde pēc dotajām tēmām– 40%
Eksāmena  darbs  -  sagatavošana un prezentācija - 40%

Mācību 
pamatliter
atūra

1.Garleja, R. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti. - Rīga : RaKa, 2000. - 264 lpp.
2.Omārova, S. Cilvēks dzīvo grupā : (sociālā psiholoģija). - Rīga : SIA "Kamene", [2002]. - 234 lpp.
3.Omārova, S. Cilvēks runā ar cilvēku : saskarsmes psiholoģija. - Rīga : Kamene, [2006]. - 130 lpp
4..Berger, Ch.R. Interpersonal Communication: Theoretical Perspectives, Future
Prospects.// Journal of Communication. September, 2005., pp. 415. - 436.
5. Bourdieu, P. Authorized Language. The Social Conditions for the 
Effectiveness of
Ritual Discourse.// Communication Theories; critical concepts in media and 
cultural
studies. – London: Routledge, 2006, Vol. 2., pp. 225. – 233.
6. Fiske, J. Introduction to Communication Studies. 2nd. ed. – London: 
Routledge, 1990.

Mācību 
papildliter
atūra

1.S.Kruk. Problems of Democracy, Communication and Society: the case of Latvia. Copenhagen : 
Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2009.R.Adler, G.Rodman. Understanding Human 
Communication. (8. nodaļa). Oxford University Press, 2003.
2.P.Hartley, C.Bruckmann. Business Communication. London : Routledge, 2007.
R. Dimbleby, G. Burton. More than words: An introduction to communication. London : 
Routledge, 2007.

Periodika,
interneta 
resursi un 
citi avoti

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Modules_Views/Vi
ews_Module%20A_BAD_FR.pdf
GN_dimensions_IC_education_EN.doc
www.youtube.com

Kursa izstrādātājs:
Ērika  Gintere 2014.gada  29.novembrī

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Z.Gūtmane

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 7

Datums
03.12.2014.

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf
file:///%5C%5C10.10.10.4%5CT_share%5CStudiju_dala%5CJAUN%C4%80S_PILNVEIDOT%C4%80S%20STUDIJU%20KURSU%20PROGRAMMAAS%5CBaltu%5CA%20da%C4%BCa%5Cwww.youtube.com
http://pest-prog.ning.com/group/diversityofviews/forum/attachment/download?id=3105816:UploadedFi35:34140
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Modules_Views/Views_Module%20A_BAD_FR.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Modules_Views/Views_Module%20A_BAD_FR.pdf

