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STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Profesionālā komunikācija
Kursa nosaukums angliski Professional Communication
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

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

2 KRP 

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Irina Strazdiņa Dabas un sociālo zinātņu 

fakultāte
Docente, Dr.psych.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80 

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

8

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

Laboratorijas darbu skaits -
Kursa līmenis P
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav nepieciešamas

Zinātņu nozare/apakšnozare Sociālā psiholoģija/ saskarsmes psiholoģija
Kursa mērķi Sekmēt studentu izpratnes veidošanos par profesionālās 

pilnveides likumsakarībām, mācīties veidot savu tēlu lietišķā 
vidē, gūt praktiskus padomus lietišķajai saskarsmei.

Kursa uzdevumi 1. Radīt izpratni par lietišķās etiķetes un protokola nozīmi 
lietišķajā komunikācijā.

2. Iepazīstināt ar lietišķās etiķetes un protokola normām.
3. Sniegt praktisku padomus lietišķā komunikācijā.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Pilnveidotas komunikatīvās iemaņas, prasme pārliecināt, 
prasme pamatot savu un respektēt citu viedokli, situāciju 
analīzes prasmes, konfliktu risināšanas prasmes. Prasme 
veidot savu tēlu lietišķā vidē

Kursa valoda Latviešu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss izveidots, lai dotu studentiem iespēju 
iepazīties ar protokola un lietišķās etiķetes 
principiem, ar profesionālās pilnveides 
kategorijām. Profesionālās pilnveides posmi. 
Krīze profesionālās pilnveides procesā.
 Studiju kurss  ietver  zināšanas  arī  par  lietišķās
etiķetes  un  protokola  normām.  Studiju  kursā  ir
paredzētas  lekcijas,  praktiskās  nodarbības  un
patstāvīgais darbs.

This  rate  is  formed  to  enable  students  to  get
acquainted with protocol and business etiquette. 
Personality  and  profession.  Education  and
profession.  Categories  of  ?rofessional  growth.
Stages  of  crisis  in  the  process  of  ?rofessional
development The training course includes knowledge
of  business  etiquette  and  norms  of  the  report.  Ina
training  course  lectures  and  practical  employment,
and also independent work are stipulated.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms

stundās
Veids 



1.Saskarsmes psiholoģija kā psiholoģijas nozare 
un sociālās psiholoģijas sastāvdaļa: saskarsmes 
vispārīgs raksturojums. Saskarsmes struktūra:
 saskarsme kā komunikācija;
 saskarsme kā mijiedarbība. Transakcija 

(E.Berns)
 saskarsme kā sociālā uztvere
Saskarsme veidi un tipi: saskarsme „Cilvēks –
cilvēks” un tās īpatnības
Saskarsmes barjeras un šķēršļi. Saskarsmes 
funkcijas

4 1 lekcija, 1 praktiskā 
nodarbība

2.Pārliecināšanas saskarsme (metodes): 
pārliecināšanas likumi. Pārliecināšanas veidi, 
līdzekļi un formas. Pārliecināšanas shēma: 
uzmanība, intereses, vēlēšanās un darbības

4 1 lekcija
1 seminārs

3.Verbālā saskarsme: verbālās saskarsmes līdzekļi. 
Valoda un runa. Saskarsmes „tehnoloģija” sarunā. 
Sarunas posmi

4 1 lekcija
1 seminārs

4.Neverbālā saskarsme: neverbālās saskarsmes 
būtība. Neverbālās saskarsmes sistēmas. Neverbālā 
vēstījuma funkcijas. Neverbālās saskarsmes līdzekļi

4 1 lekcija
1 praktiska nodarbība

5. Konfliktu teorija: konflikta struktūra, attīstības 
dinamika, konfliktu cēloņi profesionālajā darbībā. 
Situācijas analīze

6 1 lekcija
2 semināri

6. Sociālā mijiedarbība konfliktu risināšanas 
kontekstā: sociālās lomas, mīti un stereotipi par 
konfliktu risināšanu, cilvēku   uzvedības modeļu 
raksturojums konfliktu situācijās, personības 
konfliktējamības līmeņi un to raksturojums

4 2 lekcijas
1 seminārs

4 Lietišķā komunikācija: Vizītkartes. 
Ielūgumi un atbildes uz tiem. Vizītes. Starptautiskas 
konferences. Dāvanas. Suvenīri. Ziedi.
Karoga etiķete. Prezentācija lietišķajos darījumos. 
Lietišķā sarakste. 
Elektroniskā pasta lietošanas principi.

4 1 lekcijas
1 praktiskā nodarbība

Studentu patstāvīgo darbu prezentācijas 2 1 seminārs
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Teorētiskās literatūras studijas.
Prezentācijas sagatavošana par izvēlētās valsts lietišķās 
etiķetes un protokola normām.
Diskusiju jautājumu izstrāde un prezentācija

16
16

16
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi, 

dalība semināros un praktiskajās nodarbībās.
Mācību pamatliteratūra 1. Egidess A. Saskarsmes labirinti: kā iemācīties sadzīvot ar 

cilvēkiem. Rīga: Jumava, 2006.,406 lpp.
2. Fosters Dīns. Lietišķā etiķete Eiropā / Dīns Fosters ; no angļu val. 

tulk. Jānis Markots. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. – 400 lpp.
3. Heske, U. Darbs komandā: Darba grupas vadība. 

Konstruktīva konfliktu risināšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2007., 128 lpp.

4. Hogans K. Ietekmēšanas māksla. Rīga: apgāds Atēna, 2006., 



89 lpp.
5. Kincāns Vladimirs. Etiķete. – Rīga: Biznesa Partneri, 2011.-268 

lpp.
6. Odiņa Aija. Etiķete un protokols. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009 

– 264 lpp. 
7. Strautmane Aija. Etiķete un protokols. – Rīga : Jumava apgāds, 

2009, 168 lpp.
Mācību papildliteratūra 1. Ķestere Iveta. Lietišķā etiķete : Eiropas pieredze / Iveta Ķestere. – 

Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. – 272 lpp.
2. Mouls Džons. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. – Rīga : 

Jāņa Rozes apgāds, 2003.
3. Business Etiquette for the New Workplace : build a good 

reputation; use the right communication channel; avoid damaging 
confrontations / Harvard Business School. – Boston, Massachusetts:
Harvard Business School Press, 2005. – 168 p.

4. Dresser Norine. Multicultural Manners : essential rules of etiquette 
for the 21st century / Norine Dresser. – Revised and expanded ed. – 
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2005.-285 p.

5. Martin Jeanette S. Global Business Etiquette : a guide to 
international communication and customs / Jeanette S. Martin, 
Lillian H. Chaney. – Westport, Connecticut ; London : Praeger, 
2006. – 178 p.
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