
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski XX gs. angļu literatūra oriģinālvalodā
Kursa nosaukums angliski 20th c. English literature
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Eiropas valodas un kultūras studijas

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

2 (5. sem.)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Aija Abens Humanitāro  un 

mākslas zinaātņu 
fakultāte

Lektore, M. Ed.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
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/Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Angļu valodas zināšanas augstākajā vidējā (upper 
intermediate) līmenī

Zinātņu nozare/apakšnozare Literatūra
Kursa mērķi Iepazīstināt studentus ar 20. gs. literatūru angļu valodā

Kursa uzdevumi  Iepazīties ar 20. gs. galvenām tēmām dažādu autoru 
skatījumā

 Apgūt prasmi analizēt modernās literatūras darbus

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

 Zināšanas 20. gs. angļu literatūrā, zināšanas par dažādu 
autori daiļradi un 20. gs. literatūras raksturīgām iezīmēm

 Literāra darba lingvistiskās un literārās analīzes 
pamatprasmes

Kursa valoda Angļu
KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kurss paredzēts studentu 
iepazīstināšanai ar 20.gs. galvenām 
tēmām angļu valodā dažādu autoru 
skatījumā izmantojot moderno klasiķu 
dzīvi un daiļradi viņu īsprozas analīzei.

This course will introduce students to the defining features of 
the 20th c. as represented in English literature. Readings will 
consist primarily of short stories and introductions into the life 
and work of several key authors.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu

sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss dalās
vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes

Apjoms stundās Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības,

laboratorijas darbi)



formas)
The short story - Basic compositional 
elements of a short story

4 Praktiskas nodarbības

World War 1 - Overview of literature 
about the first global war

8 Praktiskas nodarbības

Post-colonial literature - Overview of 
origins post-colonial literature

12 Praktiskas nodarbības

Modernism in literature and the arts 8 Praktiskas nodarbības
Kopā: 32

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Mājas uzdevumu izpilde. Autoru 
dzīves un daiļrades pārskatu 
sagatavošana.

48 stundas

Prasības KRP iegūšanai Dalība semināros un praktiskajās nodarbībās, izpildīts patstāvīgais darbs, 
nokārtota ieskaite un eksāmens.

Mācību pamatliteratūra Norton Anthology of Short Fiction, W. W. Norton & Company, 2006. 
Things Fall Apart, Chinua Achebe.

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

http://www.wwnorton.com/college/english/nael/20century/welcome.htm un 
citi iterneta avoti

Kursa autors: Aija Abens
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