Apstiprināts ar prorektora rīkojumu Nr.1-3/19 2015.gada 30. martā

Latvijas Kultūras akadēmijas akadēmiskās bakalaura studiju programmas
„Laikmetīgās dejas māksla” prakses nolikums
1. Latvijas Kultūras akadēmijas (Turpmāk – Akadēmija) akadēmiskās bakalaura studiju programmas
„Laikmetīgās dejas māksla’’ (turpmāk - LDM) Prakses nolikums reglamentē šīs programmas
Specializācijas prakses norises kārtību saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Prakses nolikumu.
2. LDM specializācijas prakses maksimālais apjoms – 2 kredītpunkti studiju ierobežotās izvēles (B) daļā.
3. LDM specializācijas praksi studējošie var veikt, sākot ar otro studiju semestri. Studējošajiem prakse
jāveic līdz 5. studiju semestra beigām.
4. LDM specializācijas prakse tiek īstenota kā Akadēmijas radošo projektu prakse vai Kultūras projektu
prakse.
5. LDM specializācijas praksi vada Prakses vadītājs – studiju programmas direktors, atbilstošā studiju
kursa docētājs, Akadēmijas Radošā centra darbinieks vai attiecīgā radošā projekta (kurš nenotiek
Akadēmijas ietvaros) vadītājs.
6. Par LDM specializācijas praksi uzskatāms konkrēts praktisko darbību kopums, kas nostiprina studiju
programmā apgūtās specifiskās zināšanas, prasmes un iemaņas, kas saistītas ar laikmetīgo deju un
skatuves mākslu. Par šādu konkrētu praktisko darbību kopumu var tikt uzskatīti:
6.1. horeogrāfijas veidošana dejas, teātra, dzejas izrādēm, koncertuzvedumiem u.tml.;
6.2. dalība kā dejotājam dejas, teātra, dzejas izrādēs, koncertuzvedumos u.tml.;
6.3. asistēšana horeogrāfiem, režisoriem vai dejas pasākumu veidotājiem;
6.4. dejas klašu, nodarbību, mēģinājumu vadīšana;
6.5. citu studiju programmai atbilstošu praktisko darbību kopums, ko ar studiju programmas direktora
lēmumu atzīst par specializācijas praksi.
7. Katru praktisko darbību kopuma pielīdzināšanu noteiktam kredītpunktu apjomam katrā konkrētā
gadījumā veic studiju programmas direktors vai cits izvēlēts docētājs, kam konkrēto atbildību deleģējusi
TAM katedra.
8. Studējošie tiek teorētiski un praktiski sagatavoti Specializācijas prakses uzdevumu izpildei studiju
plānā iekļauto studiju kursu apguves laikā.
9. Specializācijas prakses pārbaudījuma forma ir Ieskaite. Prakses novērtējuma veidi ir ieskaitīts vai
neieskaitīts.
10. Pirms

prakses īstenošanas studējošie Studiju daļā iesniedz Iesniegumu vai Vienoto iesniegumu (ja
praksi vienlaicīgi vienā un tajā pašā projektā īsteno vairāki vienā kursā studējošie) un Vienošanos par
specializācijas prakses uzdevumiem1 ar Latvijas Profesionālās mūsdienu dejas horeogrāfu asociāciju, Deju
studiju „Dzirnas”, Biedrību „Party” vai citām studiju programmai atbilstošām organizācijām/ projektu
īstenotājiem, ko ar Programmas vadītāja lēmumu atzīst par specializācijas praksei atbilstošu.
Specializācijas prakse tiek īstenota laika posmā no 2.-5. studiju semestrim, īstenojot kādu no 6. punktā
uzskaitītajām darbībām.
11. Pēc prakses īstenošanas studējošie Studiju daļā par praksi iesniedz Prakses vadītāja apstiprinātu
rakstveida Atskaiti.
Iesniegumam, Vienošanās par specializācijas prakses uzdevumiem, Atskaitei jāizmanto ar Akadēmijas Prakses nolikumu
apstiprinātās veidlapas.
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