
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Kultūras studijas: Lielbritānija I, II
Kursa nosaukums angliski Cultural Studies: Great Britain 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

4                       (2 KRP – 3. sem.) un (2 KRP – 4. sem.)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Aija Abens

Larisa Petre

Humanitāro un 
mākslas zinātņu 
fakultāte

Lektore, M. Ed.

Lektore, Mg. paed.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160

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

32

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

1-4

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi Iepazīstināt studentus ar galvenām kultūras iezīmēm 

angliski runājošās valstīs.

Kursa uzdevumi  Iepazīties ar galvenajiem kulturālām iezīmēm dažādās 
angliski runājošās valstīs

 Salīdzināt būtiskās kultūras iezīmes dažādās angliski 
runājošās valstīs 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Pēc kursa apguves studenti 
 būs iepazinušies ar būtiskākiem kultūras pamatiem 

dažādās angliski runājošās valstīs
 būs izlasījuši un izanalizējuši literatūru un avotus

Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kultūras studijās ietilpst viss, kas 
saistas ar valodu, dzīves stilu, 
valdības formu, ģeogrāfiju, 
svētkiem un vēsturi valstīs kurās 
iedzīvotāju vairākumam angļu 
valoda ir dzimtā valoda – Britu 
salas, ASV, Kanāda, Austrālija un 

Cultural studies includes everything that is connected 
with the language, way of life, system of government, 
geography, holidays, customs, and history of countries 
in which the majority of the population use English as 
their mother tongue – the British Isles, the U.S.A., 
Canada, Australia and New Zealand. Cultural awarenes
will also include the study of other countries that use 



Jaunzelande. Kultūras apziņā arī 
ietilpst studijas par vasltīm, kur 
angļu valoda skaitās viena no valsts
valodām bet kuras tomēr neskaitās 
angliski runājošas.

English as an official language but are not regarded as 
English speaking.

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)

The USA
- geography
- -history
- political structure
- people/human resources
- media
- education

Great Britain
- geography
- -history
- political structure
- people/human resources
- media
- education

Other English speaking countries

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

Praktiskās nodarbības

 Angļu valodas izveidošanās vēsturisks pārskats
Angļu valodas izplatīšanās koloniālisma periodā
Angļu valoda mūsdienās

4
4
4

semināri

Kopā: 64
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Praktisko darbu izpilde, lietišķo rakstu lasīšana, 
specialitātes terminoloģijas apguve, lietišķo rakstu 
rakstīšana/referātu, prezentāciju sagatavošana

96

Prasības KRP iegūšanai Praktisko nodarbību apmeklējums un darbu izpilde, 
ieskaites

Mācību pamatliteratūra 1. McMclarthy,  Felicity  O’Dell  “  English
Vocabulary in  Use”  Interm+ Upper  Interm.,
Cambridge University Press, 1994

2. David  Burke  ”  Street  Talk  –1”,  Optima
Books, 1995

3. Trivia questions about the USA
4. B.Tomalin.  S.  Stemplenski  „Cultural

Awareness”.OUP, 2006
5. M.  Dirba.  Mijkultūru  izglītības

daudzveidība..RaKa, 2006

Periodika, interneta resursi un citi avoti The Story of English (BBC)
www.agendaweb.com

http://www.agendaweb.com/


Learning English,the interanational newsletter with 
BBC World Servive,Bush House, London,UK
www.london-tourist-information.com/dictionary
www.tfl.gov.uk/buses/pdfdocs/centlond.pdf
www.enchantedlearning.com/europe/britain/index.shtml

Kursa autors: Aija Abens

Larisa Petre
Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts: Zanda Gūtmane
HMZF dekāne

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums

http://www.enchantedlearning.com/europe/britain/index.shtml
http://www.tfl.gov.uk/buses/pdfdocs/centlond.pdf
http://www.london-tourist-information.com/dictionary

