Apstiprināts Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedras sēdē 25.03.2015.

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas
„Starpkultūru sakari” prakses nolikums
1. Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas „Mākslas” apakšprogrammas
„Starpkultūru sakari” prakses nolikums reglamentē šīs apakšprogrammas Specializācijas prakses
norises kārtību saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas prakses nolikumu.
2.

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

3. SKS specializācijas praksi studējošie var veikt, sākot ar trešo studiju semestri. Studējošajiem
prakse jāveic līdz 7. studiju semestra beigām.
4. SKS specializācijas praksi vada Prakses vadītājs – specializācijas vadītājs, atbilstošā studiju
kursa docētājs, kā arī pēc saskaņojuma ar specializācijas vadītāju Radošā centra darbinieks vai
Komunikācijas un starptautiskās sadarbības departamenta darbinieks.
5. Par SKS specializācijas praksi uzskatāms konkrēts praktisko darbību kopums, kas nostiprina
studiju apakšprogrammā un/vai specializācijā apgūtās specifiskās zināšanas, prasmes un iemaņas
konkrētā radošā, mākslas, kultūras, starpkultūru komunikācijas vai citā studiju programmas saturam
atbilstošā projektā. Par šādu konkrētu praktisko darbību kopumu var tikt uzskatīti:
5.1. praktisko darbību kopums studiju apakšprogrammai atbilstošu pasākumu organizēšanā un
īstenošanā;
5.2. tulkojumi mutvārdu un rakstveida komunikācijai Akadēmijas īstenotos projektos vai
sadarbībā ar Akadēmijas sadarbības organizācijām;
5.3. praktisko darbību kopums pētnieciskos projektos, ko īsteno Akadēmija;
5.4. Akadēmijas ārvalstu studentu studiju darba organizēšana;
5.5. praktisko darbību kopums studiju apakšprogrammai atbilstošu pasākumu organizēšanā un
īstenošanā Akadēmijas sadarbības organizācijās;
5.6. citu studiju apakšprogrammai atbilstošu praktisko darbību kopums, ko ar Starpkultūru
komunikācijas un svešvalodu katedras (turpmāk tekstā – SKS katedra) lēmumu atzīst par
specializācijas praksi.
6. Katra praktisko darbību kopuma pielīdzināšanu noteiktam kredītpunktu apjomam katrā
konkrētā gadījumā veic specializācijas vadītājs vai cits izvēlēts docētājs, kam konkrēto atbildību
deleģējusi SKS katedra.
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 Prakses vadītāja apstiprinātu rakstveida
atskaiti, kurā detalizēti atspoguļoti prakses uzdevumi, to veikšanai nepieciešamās zināšanas un
prasmes, prakses rezultāti (veiktais darbs, nostiprinātās prasmes, secinājumi personīgajai pilnveidei),
un citus dokumentus, ko paredz Latvijas Kultūras akadēmijas prakses nolikums.

