Apstiprināts Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras sēdē 21.12.2017.

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas
„Kultūras socioloģija un menedžments” prakses nolikums
1. Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas „Mākslas” apakšprogrammas „Kultūras
socioloģijas un menedžmenta” (turpmāk – KSM) prakses nolikums reglamentē šīs apakšprogrammas
Specializācijas prakses norises kārtību saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas prakses nolikumu.
2.

KSM specializācijas prakses apjoms – 2 kredītpunkti studiju ierobežotās izvēles (B) daļā.

3. KSM specializācijas praksi studējošie var veikt, sākot ar otro studiju semestri. Studējošajiem
prakse jāveic līdz 7. studiju semestra beigām.
4. KSM specializācijas praksi vada Prakses vadītājs – LKA Struktūrvienības vadītājs1 vai citas
kultūras, menedžmenta vai radošo industriju uzņēmuma, institūcijas, projekta pārstāvis. Prakses
vadītājs koordinē studējošo un sniedz novērtējumu prakses beigās.
5. Par KSM specializācijas praksi uzskatāms konkrēts praktisko darbību kopums, kas nostiprina
studiju apakšprogrammā apgūtās specifiskās zināšanas, prasmes un iemaņas konkrētā radošā, mākslas,
kultūras, starpkultūru vai citā studiju programmas saturam atbilstošā projektā. Par šādu konkrētu
praktisko darbību kopumu var tikt uzskatīti:
5.1. ar menedžmentu, organizēšanu vai producēšanu saistīts praktisko darbību kopums
kultūras, mākslas, radošo u.c. pasākumu organizēšanā un īstenošanā;
5.2. līdzdalība kultūras, mākslas, radošo u.tml. projektos vai to vadība;
5.3. praktisko darbību kopums akadēmiskos vai lietišķos pētnieciskos projektos, ko īsteno
Akadēmija vai kāds cits Akadēmijas sadarbības partneris (pasūtītājs);
5.4. darbs kādā kultūras, mākslas vai radošo industriju organizācijā/ institūcijā/ uzņēmumā;
5.5. ar mārketingu vai sabiedriskajām attiecībām saistīts praktisko darbību kopums;
5.6. citu studiju apakšprogrammai atbilstošu praktisko darbību kopums, ko ar KSM katedras
lēmumu atzīst par specializācijas praksi.
6. Katra praktisko darbību kopuma pielīdzināšanu noteiktam kredītpunktu apjomam katrā
konkrētā gadījumā veic apakšprogrammas vai KSM katedras vadītājs.
7. Studējošie tiek teorētiski sagatavoti Specializācijas prakses uzdevumu izpildei studiju plānā
iekļauto studiju kursu apguves laikā.
8. Specializācijas prakses pārbaudījuma forma ir Ieskaite. Prakses novērtējuma veidi ir ieskaitīts
vai neieskaitīts. Studējošie Studiju daļā par praksi iesniedz dokumentus – iesniegums, trīspusējs līgums
vai divpusēja vienošanās, prakses atskaite (dienasgrāmata) –, ko paredz Latvijas Kultūras akadēmijas
prakses nolikums.

LKA Radošā centra darbinieks vai Komunikācijas un starptautiskās sadarbības departamenta darbinieks, LKA
akadēmiskais vai administratīvais personāls u.tml.
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