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Kursa nosaukums latviski Ievads kultūras studijās I,II
Kursa nosaukums angliski Introduction in Cultural Studies I,II
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Eiropas valodu un kultūras studijas

Statuss (A, B, C daļa) A
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
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Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Rasa Šmite Humanitāro un 

mākslas zinātņu fak.
Dr. sc. soc.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160

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

17

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

15

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)

Filozofija

Zinātņu nozare/apakšnozare Mākslas zinātne/Kultūras teorija
Kursa mērķi Sniegt izpratni par kultūras studiju starpdisciplināro 

raksturu, kultūras būtību, tās izpratnes seno ģenēzi, 
tipoloģiju, interpretācijas dinamiku un aktuālajiem 
procesiem.

Kursa uzdevumi Aplūkot un analizēt kultūras būtības izpratni formējošās 
tēmas, analizēt teorētiskos avotus, praktiski identificēt un 
analizēt sabiedrībā vērojamās kultūras parādības 
(sabiedrībā, mākslā, kritikā, medijos u.c.) kultūras 
vēstures, studenta pieredzes, Latvijas un Eiropas, un globālā 
kontekstā.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Gūtas zināšanas par  kultūras procesu attīstību, iegūtas 
prasmes analizēt dažādas kultūras izpausmes un 
kultūrvēsturiskos procesus.

Kursa valoda latviešu
KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kursā tiek aplūkoti kultūras 
studiju teorētiskie un praktiskie 
aspekti, to integratīvais raksturs, 
kultūras jēdziena izpratnes attīstība un 
problēmas, interpretācijas dinamika, 
tipoloģija, arhetipiskās formas, laika un
telpas mijattiecības, ideoloģijas un 

The study course deals with the theoretical and practical 
aspects and integrative character of cultural studies. Study 
course pays attention to evolution and problems of concept 
of culture, typology and archetypical forms, relations 
between ideology and culture,  signs and dynamics of 
modern age in the culture.

https://luis.lu.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=LMAK2005


kultūras saattiecinājums, kā arī 
modernā laikmeta zīmes un dinamika 
kultūrā.

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. Kultūras studiju starpdisciplinārais raksturs. Kultūras 
jēdziena izpratnes ģenēze un problēmas. Dominantes 
kultūras daudzveidīgajās definīcijās.

2.Kultūras tipoloģija. Kultūras aksioloģiskais raksturs. 
Kultūras dialoģiskums.

3.Mūsdienu kultūras teorijas. Kultūru interpretācijas, to 
pārstāvju pieeju aplūkojums.

 4. Kultūras arhetipisko formu problēma. 

5.Mīts un kultūra.

6.Valoda un kultūra

 7.Ideoloģija kā kultūras sistēma.

8. Kultūras semiotika.

9.Laiks un telpa kultūrā. 

10.Ķermenis un kultūra. Žests, mode kultūras 
procesos.

11. Māksla, mākslas virzieni un stili kā kultūras 
procesu atspoguļotāji.
 
12.Reliģija kā kultūras sistēma. Atsevišķu reliģiju 
aplūkojums( kristietība, budisms, islams).

13.Multikulturālisms. Starpkultūru komunikācija. 
Dominējošā kultūra un marginālisms. 

14.Identitāte, etnocentrisms un kultūru integrācijas un 
emancipācijas nosacījumi. 

15.Elitārās kultūras pazīmes. Masa un masas kultūra.

16. Subkultūra un kontrkultūra.

17. Postmodernisma diskurss kultūrā.
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Kopā: 64
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Teorētisko avotu studijas, gatavošanās semināriem un 
eksāmenam.

56



Patstāvīgo darbu- pētījumu izstrāde pēc izvēles par kādu 
no docētāja piedāvātajām tēmām, kā arī studenta izvēlētu 
un noformulētu tēmu.

40

Prasības KRP iegūšanai 70 % piedalīšanās lekcijās, 100% aktīva līdzdalība 
semināros, pozitīvs vērtējums par patstāvīgo pētījumu, 
nokārtots eksāmens.
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