
KURSA KODS CitiPC59

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Masu komunikācija 
Kursa nosaukums angliski Mass communication
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

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

Baltu filoloģija, kultūra un
komunikācija

Statuss (A, B, C daļa) B2
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Diāna Oļukalne Vadības un sociālo 

zinātņu fakultāte
Sociālo zinātņu joma

Lektore, Mg.psych., Mg.sc.educ.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80 st.

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

8 

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8 

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

1-4

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

-

Zinātņu nozare/apakšnozare Sociālā un saskarsmes psiholoģija
Kursa mērķi Sniegt izpratni par masu komunikācijas norisi, ietekmi un 

konstruktīva pielietojuma iespējām.
Kursa uzdevumi  Sniegt zināšanas par masu komunikāciju, tās 

pamatjēdzieniem
 Sniegt zināšanas par masu komunikācijas nozīmi 

profesionālajā darbībā.
 Attīstīt studentiem prasmes praktiski pielietot 

teorētiskās zināšanas reālās profesionālās darbības 
situācijās.

Kursa valoda latviešu

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

 Iegūs  zināšanas  par  masu  komunikāciju,
izpratīs tās nozīmi.

 Iegūs  zināšanas  par  masu  komunikācijas



psiholoģiskajiem aspektiem.
 Apgūs prasmes analizēt  masu informācijas

līdzekļu ietekmi un rast konstruktīvas masu
komunikācijas pielietojuma iespējas.

 Spēs  pielietot  iegūtās  zināšanas  par  masu
komunikāciju profesionālajā darbībā.

angliski Students in the destination of studies:
• Will recieve knowledge about the mass comunication, will 
understand Its meaning.
• Will recieve knowledge about psychological aspects of the 
mass comunication.
• Will aquire skills about information resource of the mass 
influence analization and will find constructive application 
chances of the mass comunication.
• Will be able to use obtained knowledge about mass 
comunication in the professional activity.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Studenti gūs priekšstatu par masu komunikāciju, tās 

psiholoģiskajiem aspektiem, personības u masu 
komunikācijas telpas mijiedarbību, manipulācijas 
tehnoloģijām un to ietekmi, iepazīsies ar masu 
komunikācijas teorijām kā arī apgūs zināšanas par masu 
informācijas līdzekļu konstruktīva pielietojuma iespējām. 

angliski Students will recieve a view about mass comunication, Its 
psychological aspects, the interaction of the personality and 
mass comunication room, manipulation technics and its 
influence, will get acquainted with theories of the mass 
comunication and will acquire knowledge about means of 
the constructive application chances of the mass 
information.

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.Masu komunikācijas pētījumu teorētiskie un praktiskie
aspekti, masu komunikācijas īpatnības.

4 Lekcija

2. Masu komunikācijas attīstība un specifika.
Psihiskie procesi masu komunikācijā.

4 Lekcija, seminārs

3.Personība masu komunikāciju telpā. Indivīds un masa:
masas ietekme.

4 Seminārs

4. Masu komunikācijas tehnoloģijas.  Manipulāciju
tehnoloģijas 

4 Lekcija

5. Masu komunikācijas psiholoģiskie efekti: masu
komunikācija kā līdzeklis masu uzvedības regulēšanai

4 Lekcija



6. Reklāmas, baumu, modes ietekme 2 Seminārs
7. Masu informācijas līdzekļi sabiedrībā. Masu

informācijas līdzekļi un masu apziņa: mijiedarbības
psiholoģiskie aspekti. TV, radio, internets, prese - to

izplatības stadijas. Reklāma un tās ietekme.

2 Praktiskā nodarbība

8. Masu komunikācijas teorijas: sociālās iemācīšanās
teorija, kultivēšanas teorija, socializācijas teorija,

izmantošanas un apmierinājuma teorija, kognitīvā teorija

3 Lekcija, seminārs

9. Grupu atveidojumi: sievietes un vīrieša tēli, profesijas,
rases un kultūras, atstumtās sabiedrības grupas

2 Seminārs

10.Konstruktīvs masu informācijas līdzekļu pielietojums. 3 Lekcija

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts

Masu komunikācijas tīkli Sagatavot prezentāciju 8
Masu komunikācijas efektivitāte Sagatavot diskusiju 8

Masu komunikācijas līdzekļu
konkurence, savstarpēja

papildināšana un mijiedarbība

Sagatavot diskusiju 8

Stereotipi kā masu
komunikācijas īstenošanas

nosacījums 

Veikt analīzi 8

Masu informācijas līdzekļu
priekšrocības un trūkumi

Sagatavot referātu 16

Prasības KRP 
iegūšanai

Patstāvīgo darbu izpilde, nodarbību apmeklējums 80%, gala pārbaudījums

Mācību 
pamatliteratūra

Veinberga S. Masmediji: Prese, radio un televīzija. – Rīga: Zvaigzne ABC,
2005. – 6. – 36.lpp. 
Harris R.J., Sanborn F.W. (2013) A cognitive psychology of mass 
communication. – UK: Routledge. – 560 p.
Harris R.J. (2004) A cognitive psychology of mass communication.Cansas 
State university. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.,
Publishers 
Богомолова Н.Н. (2008) Социальная психология массовой 
коммуникации. – М: Аспект Пресс
Богомолова Н.Н. (2008) Социальная психология печати, радио, 
телевидения. М.
Матвеева Л.В., Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В. (2002) Психология 
телевизионной коммуникации. - М.,: РИП-Холдинг. 

Mācību 
papildliteratūra

Veinberga S.  Publiskās attiecības PR: Teorija un prakse. – Rīga: Zvaigzne
ABC, 2004. – 17. – 41.lpp.
Arthur  Asa  Berger  Media  and Communitations  Research  Methods.  SAGE
Publications, London, 2001.
R.D.Wimmer,  J.R.Dominic.  Mass  media  research,  SAGE  Publications,
London 2000.

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

Priedītis A. Masu komunikācijas teorijas. 
http://uploadingit.com/file/eaalwk1tze5exput/masu_komunikaciju_teorijas.zi
p



Elektroniskās datu bāzes: EBSCO, SAGE, ScienceDirect, Britanica Online, 
Springerlink
Journal of media psychology

Kursa izstrādātājs:
D.Oļukalne 27.11.2014.

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.


