
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Kultūras studijas: Vācija, Austrija, Šveice I, II
Kursa nosaukums angliski Cultural Studies 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 = (2 KRP- 4.sem.) un (2 KRP- 5.sem.)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Juris Kastiņš Humanitāro un 

mākslas zinātņu   
fakultāte

Profesors, habilitētias 
filoloģijas doktors

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160 stundas

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)

1-4

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

Vācu valodas praktiskā gramatika, B daļa 

Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi 1.Apgūt ar studentiem Vācijas un Šveices vēstures un 

kultūras pamatus;
2.iemācīties izprast valstu politisko un sabiedrisko 
struktūru;
3.mācēt raksturot valstu ģeogrāfiju un dabas apstākļus.

Kursa uzdevumi 1.Iepazīstināt studentus ar Vācijas un Šveices 
literatūras vēstures un mākslas vēstures pamatiem, 
kultūras tradīcijām, valsts vēstures galvenajiem 
posmiem un to ietekmi uz kultūras attīstību, 
2.apgūt ģeogrāfisko un kultūras ainavu, tautu sadzīvi 
un nacionālās īpatnības.
3.apgūt ar studentiem pamatzināšanas minētajās sfērās 
un iemācīt viņus prezentēt savas prasmes vācu valodā 
Vācijas un Šveices kultūras vēsturē.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Studenti iegūst šādas kompetences:
1.akadēmiskās kompetences – zināšanas par vācu 
valodā runājošo tautu un valstu kultūru, literatūru un 
tradīcijām;
2.profesionālās kompetences – iemaņas un prasmes 



prezentēt savas zināšanas vācu valodā.

Kursa valoda vācu valoda
KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kurss veltīts vāciski runājošo valstu
– Vācijas un Šveices vēsturei, 
kultūrai, literatūrai, kā arī valstu 
uzbūves un sabiedriski-politisko 
pamatu apguvei. Mācību laikā tiek 
apskatīti arī jautājumi, kas saistīti ar
valstu ģeogrāfiskajām un dabas 
īpatnībām. Kurss raksturo Vācijas 
un Šveices ekonomisko stāvokli un 
saimniecību, dod pārskatu par 
valstu ievērojamākām vietām. 

The course deals with acquisition of the history, 
culture, literature of German-speaking countries – 
Germany and Switzerland as well as governmental 
structure  and social political basis. During the study 
course issues related to the specific features of 
geography and nature. The course characterises the 
economic conditions in Germany and Switzerland, 
gives an insight into the most significant places in the 
country.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …,

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
I.daļa Tēma:  Vācijas  ģeogrāfiskais  stāvoklis  un
dabas īpatnības.
Apakštēma:  Ģeogrāfiskā  stāvokļa  raksturojums  un
kultūras  un  vēstures  īpatnības.  Daba un tās  resursi
mūsdienu skatījumā.

Apjoms
stundās

     8

     8

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

4 lekcijas

2 semināri
2 praktiskās nodarbības

Tēma: Vācijas vēstures pamatposmi un tās
periodizācija.

Apakštēma: Viduslaiki un jauno laiku sākums.
Reformācija.

Vācija no 17.līdz 20.gadsimtam: attīstības īpatnības.

6
      
      6

3 lekcijas

1 seminārs
2 praktiskās nodarbībass

Tēma: 20.gadsimta Vācijas vēstures kolīzijas un
mūsdienu VFR Eiropas Savienībā.

Apakštēma: Vācija pēc Otrā pasaules kara. VFR un
VDR vēsture. Vācijas apvienošanās.

4
4

2 lekcijas
2 semināri

Tēma: Vācijas kultūras vēstures pamatiezīmes.
Apakštēma: Federālo zemju kultūras un sadzīves

īpatnības. Tradīcijas un svētki.
II.daļa Tēma: Šveices ģeogrāfijas un dabas

raksturojums.
Apakštēma: Ģeogrāfijas un dabas īpatnību

raksturojums valsts veidošanās vēsturē.
Tēma: Šveices sabiedriski-politiskās sistēmas un

kultūras raksturojums
Apakštēma: Šveices kā daudznacionālās valsts

kultūras savdabība.

6
6

4
      4

      4
      4

3 lekcijas
1 seminārs

2 praktiskās nodarbības
2 lekcijas
2 semināri

2 lekcijas
2 semināri

Kopā: 64
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Gatavošanās semināriem un praktiskajiem darbiem gatavošanās semināriem -40 stundas, 



par valstu ģeogrāfiju, dabu, vēsturi, kultūras vēsturi 
un sabiedriski-politiskajiem jautājumiem.

praktiskajiem  darbiem – 56 stundas.

Kopā: 96
Prasības KRP iegūšanai 1.Apmeklēt lekcijas un seminārus;

2. Aktīvi piedalīties semināru darbā;
3. Piedalīties praktiskajās nodarbībās un uzstāties ar
prezentācijām.

Mācību pamatliteratūra 1. Landeskunde auf einen Blick. Entdecken 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. Stuttgart:
Klett Edition, 2006.
2. Kaufmann, S.; Szabowski-Cavus. 
Orientierungskurs Deutschland. München: 
Langenscheidt, 2006.
3. King, Th. Gebrauchsanweisung für die Schweiz. 
Reinbek: Piper Verlag, 2010.

Mācību papildliteratūra 1. Luscher, R. Landeskunde Deutschland. Von der 
Wende bis heute. 2010.
2. Beyer, R.A. Deutschland heute. Leaminton 
Spa/New York, 2010.
3. Bischof, M.; Kessling,V.; Krechel, R. 
Landeskunde und Literaturdidaktik. München: 
Langenscheidt, 1999.

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1.Wikipedia Enzyklopädie Deutschland, Schweiz, 
Landeskunde.
2. Sprachnachrichten“, „Stern“.

Kursa autors: Juris Kastiņš
 11.04.11.

Kurss apstiprināts:
Zanda Gūtmane
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
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