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KURSA KODS CitiP486

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Starpkultūru komunikācijas pamati
Kursa nosaukums angliski Fundamentals of Intercultural 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 socializāciju 

starpkultūru komunikācijā, kā par savdabīgu saskarsmes 
procesu, kurā notiek sociālo normu un vērtību, kā arī 
uzvedības modeļu apguve un indivīda attīstība.

Kursa uzdevumi 1.Sniegt  zināšanas  par  starpkultūru  komunikācijas
teorijām, atziņām pasaulē,  terminoloģiju,  galvenajiem
jēdzieniem.
2.Attīstīt studentiem iemaņas un prasmes, balstoties uz 
teoriju, izprotot starpkultūras jēdzienus, paaugstināt 
tolerances  zināšanas.

Kursa valoda Latviešu

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

 Spēs izprast  multikulturālu sabiedrību.
 Veicinās  iniciatīvu  jaunu  risinājumu

meklēšanā multikulturālajā sabiedrībā.
 Attīstīs vēlmi un spēju tolerantā rīcībā.   
 Pilnveidos  savas  zināšanas  un  prasmes

saskarsmes  psiholoģijā  starpkultūru
kontekstā. 



S-7-1, 20.04.2012., 7. versija
Lappuse 2 no 4

 Spēs veiksmīgāk izprast un izvērtēt sevi un
sabiedrību starpkultūru attiecībās.

 Padziļinās  zināšanas  par  personības  vīziju
un misiju, izprotot cēloņsakarības.

 Pratīs  praktiski  pielietot  teorētiskās
zināšanas  profesionālajā  darbībā  un  reālās
dzīves situācijās.

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 Kurss veidos ieskatu par uzvedības un vērtību normām 

dažādās kultūrās, starpkultūru  komunikācijas 
pamatprasmēm, problēmām, kas var rasties, nepārzinot citu 
kultūru pamatvērtības, prasmēm, kas nepieciešamas kultūras
atšķirību izpratnei, stereotipiem un aizspriedumiem, biznesa 
komunikācijā dažādās valstīs.

angliski The course will create understanding about impact of 
behaviour norms, values and relationships on 
communication in different cultures; basic skills for 
improving cross-cultural communication; problems that can 
arise from not knowing the basic values of other cultures; 
skills in order to successfully overcome cultural differences;
stereotypes and prejudices; business communication in 
different cultures.

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. Komunikācija  un  kultūru 
mijiedarbība.
Kultūras  jēdziena izpratne. Kultūras izpausmes līmeņi.
Daudzkultūru /multikulturāla sabiedrība.

2 Lekcija

2. Starpkultūru  komunikāciju  jēdzieni.
Diskriminācija, iecietība, integrēšana, 
integritāte,ksenofobija,neiecietība.

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

2 Lekcija

4. Ietekmējošie faktori starpkultūru komunikācijā.
Varas asimetrija, kultūras paraugs, stereotipi, 
aizspriedumi, komunikatīvā rīcība.

5. Starpkultūras komunikācijas neverbālie 
komponenti.
 Paralingvistika, kineksika, okuleksika, audleksika,
haptika, gastika, hronēmika, sistemoloģija.

2

6

4 st. seminārs

4st.lekcijas

6. Multikulturālisms, multikulturāla sabiedrība.
Kultūras jēdziena atšķirīgā izpratne dažādu valstu 
autoru teorijās. Diskriminācija. Stereotipi. 
Aizspriedumi.

4 4 st. seminārs

7. Nosacījumi, kas ietekmē socializāciju starpultūru 
attiecībās.
Agresija, teorija, izpausmes. Mobings. Manipulācija.

4 4 st. seminārs

8. Neverbālā un verbālā etiķete dažādās valstīs.
Viesmīlības etiķetes. Bizness  etiķetes.

2
4

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

9.Vidusjūras valstis. Franciski un vāciski runājošās 
valstis. Ziemeļvalstis. Baltijas valstis. Austrumeiropas 
valstis. Anglo-sakšu kultūras valstis. Ziemeļamerikas 
valstis. Dienvidamerikas valstis. Austrumu valstis.

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. Izprotot starpkultūru 
komunikācijas jēdzienus, 
analizēt  tolerantu 
personības  izpratni.

Katrs students balstoties uz 
teoriju izanalizē kultūras 
jēdzienus dažādu autoru teorijās.

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

II daļa
2. Izanalizēt  ar  piemēriem 
jēdzienu saistību: aizspriedumi, 
ksenofobija, neiecietība, 
rasisms, diskriminācija 
stereotipi mūsdienu  
socializācijas procesā.

Katrs students sagatavo 2 
seminārus pēc dotajām tēmām

24 1.Prast identificēt 
atslēgas vārdus 
katras apgūstamās 
tēmas ietvaros.
2.Prast 
argumentēti 
izskaidrot apgūto  
zināšanu 
pielietojumu 
komunikācijā ar 
dažādu kultūras, 
etnisko grupu, 
grupu vai reliģisko
uzskatu cilvēkiem,
viņu iekļaušanos  
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sabiedrībā 
(socializācijas ) 
sekmēšanai.

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.Dirba Māra. Mijkultūru izglītības daudzveidība. Rīga : RaKa, 2006. - 139 lpp.
2.Fosters Dīns. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2005
3. Omārova Silva. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija.-Rīga, Kamene, 1996. – 171lpp.

Mācību 
papildliter
atūra

1.Stringer  Donna  M.  52  Activities  for  Improving  Cross-Cultural  Communication.
Boston : Intercultural Press, 2009. - 240 p.
2.Holliday Adrian. Intercultural communication : an advanced resource book. London ;
New York : Routledge, 2004. - 233 p.
3.Klaičs Dragans. Iztēle bez robežām : ceļvedis starptautiskai sadarbībai kultūrā. Rīga : 
Culturelab, 2008. - 153 lpp.

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/
Views_Module%20A_BAD_FR.pdf
GN_dimensions_IC_education_EN.doc
www.youtube.com

Kursa izstrādātājs:
Ērika  Gintere 01.12.2014.

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

