
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Frankofonija
Kursa nosaukums angliski Francophonie
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss

Eiropas valodu un kultūras studijas

Statuss (A, B, C daļa) C 
Kredītpunktu skaits 1 KRP (4.sem.)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Vieslektore no Francijas Humanitāro un mākslas 

zinātņu fakultāte
Asistente

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

40 

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

4

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits

4

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis 1-4
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas Kultūras studijas (Francija) B daļa 3.sem.
Zinātņu nozare/apakšnozare Kulturoloģija
Kursa mērķi Atklāt frankofonijas valstu daudzveidīgo valodas un 

kultūras izpausmi, izplatību pasaulē.

Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt ar frankofonās kultūras pasauli un 
nozīmi starpkultūru komunikācijas veicināšanai 
Eiropā un plašākā mērogā.

2. Pilnveidot studentu komunikācijas prasmi.
3. Apzināties savu identitāti globalizācijas laikmetā un 

veidot tolerantu attieksmi pret citādo.
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Sociokultūras kompetence, spēja orientēties frankofonās 
kultūras pasaulē, gūta izpratne par citu zemju tradīcijām, 
komunikatīvā kompetence – dalība Frankofonijas dienas 
organizēšanā, pasākuma vadīšanā, veidota uzstāšanās 
prasme.

Kursa valoda Franču valoda

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Kurss  sniedz  zināšanas  par  Frankofono
valstu  organizāciju  darbību  pasaulē,
Eiropā.  Aplūkota  lingvistiskā  un  kultūras
daudzveidība.  Iepazīti  slavenākie
frankofonās  literatūras  pārstāvji,  virzieni,
mūzikas veidi.

The  course provides knowledge of  the
International  Francophone  Organisation
activities in the world, and in Europe. Describes
the linguistic  and  cultural  diversity.  Gives
opportunity  to  get  acquainted  with  the most
famous  authors  of  the Francophone literature,
and of music genres.



KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms

stundās
Veids 

Frankofonijas termina interpretācija un ideja. 2 1 lekcija
Frankofono valstu ģeogrāfija. 2 1 praktiska nodarbība
Starptautiskā  Frankofonijas  organizācija  (OIF),
tās darbība un virzieni. Dalībvalstis un to statuss. 

2 1 lekcija

Lingvistiskā  daudzveidība.  Le  Français
d’Afrique,  de  Belqique,  de  Suisse,  la  parlure
Québécoise, le créole. Concours de 10 mots.

2 1 praktiska nodarbība

Globalizācijas procesi un multikulturālā Francijas
sabiedrība.

2 1 lekcija

Frankofonās  literatūras  galvenie  pārstāvji,
virzieni.

2 1 praktiska nodarbība

Frankofonā mūzika un māksla. 2 1 praktiska nodarbība
Prezentācija par kādu Frankofonijas valsti. 2

16 8
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Teorētiskās  literatūras  studijas  (6),  prezentācijas
veidošana  (4),  gatavošanās  Frankofonijas  dienas
pasākumam (8),  iesaistīšanās  pasākuma organizēšanā
(6). 

24 

Prasības KRP iegūšanai Teorētiski  apgūts  kurss,  izpildīti  patstāvīgā  darba
uzdevumi,  dalība  praktiskajās  nodarbībās,  prezentācija
Frankofonijas pasākumā.

Mācību pamatliteratūra 1.Denjau,  Xavier.  La  Francophonie.  Presses
universitaires de France Que sais-je ?
2.La  Francophonie  dans  le  monde,  2006-2007.

Nathan, 2007, 328
3.Le Francais dans le monde, edition Francophonie

Mācību papildliteratūra 1.Delas  Daniel.  Senghor  et  la  musique.  CLE
International, Le francais dans le monde
2.Poissonnier Ariane,   Sournia Gerard,   Le Goff
Fabrice. Atlas  mondial  de  la  francophonie,  du
culturel au politique. Autrement 2006, 79 p.
3.Luthi  Jean-Jacques,  Viatte  Auguste,  Gaston
Zananiri. Dictionnaire general de la francophonie.

Paris, Letouzey & Ané, 1986
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

www.francophonie.org
http://20mars.francophonie.org/
http://www.slideshare.net/cdibloglfcl/la-
francophonie-prsentation-powerpoint-mars-2011

Kursa autors: Inga Bliska 15.03.2011.
Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts: Zanda Gūtmane
HMZF dekāne

Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011.
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