
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Kultūras studijas: Francija, Frankofonās valstis 
I, II

Kursa nosaukums angliski Cultural Studies: French I, II
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Eiropas valodu un kultūras studijas

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

4 KRP (4.sem= 2 KRP) un (5.sem.= 2 KRP)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Oļegs Beļajevs (3 KRP)

Vieslektors/-e no Francijas (1 
KRP)

Humanitāro un 
mākslas zinātņu 
fakultāte

 Docents, Dr. Philol.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160

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
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite / Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Kulturoloģija
Kursa mērķi Padziļināt zināšanas par valsti, kuras valodu students 

apgūst, Francijas un frankofonijas valstis vēsturi, 
ģeogrāfiju, ekonomisko un politisko sistēmu, kultūru 
un sabiedrību.

Kursa uzdevumi - paplašināt studentu redzesloku;
- veidot saikni starp franču kultūras pagātnes 

mantojumu un mūsdienām, iepazīt mūsdienu 
franču sabiedrības pamatvērtības;

- palīdzēt izprast franču tautu savdabību, 
tradīcijas un paražas.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Students orientējas Francijas un frankofonās valstīs 
vēsturē, ģeogrāfija, spēj spriest un diskutēt par 
aktuāliem Francijas ekonomikiem un politiskiem 
jautājumiem, pieņemt un interpretēt dažādas franču 
kultūras parādības.

Kursa valoda franču valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studentiem  ir  iespēja  pilnveidot  iegūtās
zināšanas  kultūras  studiju  jomā,  bagātināt
vārdu  krājumu,  tālāk  attīstīt  valodas

Students are given opportunities to perfect the
acquired  knowledge  in  the  field  of  culture
studies,  to  enrich  the  vocabulary,  to  further



lietošanas  iemaņas  informācijas  iegūšanai,
lasīt  tekstus  franču valodā  par  Franciju,  lai
spētu  komentēt  un  diskutēt  par  izlasīto  un
izteikt savas domas franču valodā.

develop their language use skills for obtaining
information,  to  read  texts  in  the  French
language  on  France,  thus  enabling  them  to
comment  and  discuss  the  read  material  and
Express their opinion in France.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms

stundās
Veids 

(lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas darbi)

I daļa 
1. Repères géographiques (le relief, le climat,

les paysages, la population, les régions, 
Paris, francophonie, les pays 
francophones).

2. Repères historiques (dates et faits, 
personnages, la Révolution française, Mai 
1968, l’empire colonial, la V République).

3. Repères politiques (l’organisation des 
pouvoirs, les partis politiques, l’organisation 
administrative, le droit et la justice, l’armée 
et la police, la construction européenne, la 
francophonie).

4. Repères économiques (l’image économique, 
la deuxième puissance agricole mondiale, 
l’industrie agroalimentaire et le monde rural, 
les transports, l’énergie, la communication, 
l’industrie du luxe, la gastronomie, le 
tourisme).

5. Repères sociaux (portraits de famille, l’état et
la famille, l’école pour tous, l’organisation 
des études, la vie professionnelle, 
l’organisation du travail, les nouvelles 
formes de travail).

6. Repères culturels (la Renaissance, le 
classicisme, le romantisme, le surréalisme, 
l’existentialisme, le nouveau roman, la 
musique, la chanson, le cinéma, les médias, 
les sports, les loisirs, les vacances, les 
activités artistiques).

7. Repères quotidiens (le calendrier, une 
journée ordinaire, l’espace de la maison, 
habitudes, tendances, conflits, l’argent, lieux 
de consommation, chez le médecin, les 
religions, les sectes, peurs et superstitions).
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2 lekcijas
1 seminārs

6 1 lekcija
1 seminārs
1 praktiska nodarbība

II daļa
1. l’île de France
2. Le centre
3. Le Nord et l’Est
4. Le Centre-Est

2
2
2
2



5. La France Méditerranéenne
6. Les Pays de l’Ouest
7. La France d’outre-mer (les Antilles, La 

Guyane, l’Atlantique Nord, les îles de 
l’océan Indien, les îles du Pacifique, la 
Polynésie française)

8. Mentalité nationale
9. Art de vivre
10. Langue française
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64
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Tekstu lasīšana par Franciju un referāta izstrāde 96 stundas 
Prasības KRP iegūšanai Visu praktisko nodarbību apmeklējums un darbu 

izpilde. Programmā plānotie patstāvīgie un 
pārbaudes darbi:
- patstāvīgā mājas lasīšana;
- aktīva dalība diskusijās un semināros;
- nodots un prezentēts referāts;
- sekmīgi nokārtotas ieskaite un eksāmens.

Mācību pamatliteratūra Ross Steele Civilisation progressive du français 
CLE international/VUEF, 2002.
Nelly Mauchamp La France de toujours 
Civilisation CLE international, 2004.
La France des Régions Presses Universitaires de 
Grenoble, 2001.
Oļegs Beļajevs Aktuālas valsts mācības problēmas 
(Francija): Mācību līdzeklis. – LiePA, 2007. – 111 
lpp.
Oļegs Beļajevs Parīze. Pilsētas semiotika. Mācību 
līdzeklis. Liepāja: LePA, 2007. – 119 lpp.

Mācību papildliteratūra Niks Japs, Mišēls Sirets Kas ir FRANČI SIA „Jāņa 
Rozes apgāds”, 2002, 88 lpp.
Харитонова И.В. Франция как она есть : Книга 
для чтения по страноведению. – М.: ВЛАДОС, 
2001. – 360 с.
Деловое и повседневное общение. Правила 
поведения во Франции. – М.: АСТ: Восток – 
Запад, 2006. – 356 с.

Periodika, interneta resursi un citi avoti Le français dans le monde
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr
http://www.admifrance.gouv.fr
http://www.france.diplomatie.gouv.fr
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