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• Studiju kursi tiek piedāvāti apvienotām LU Humanitāro zinātņu
un Sociālo zinātņu fakultāšu grupām

• Maģistra līmeņa studijas
• LU Sociālo zinātņu fakultātē programmās "Bibliotēkzinātne un
informācija", "Komunikācijas zinātne"
• LU Humanitāro zinātņu fakultātē programmā "Baltu filoloģija"
• Katru kursu pasniedz 2 -3 pasniedzēji, kuru profesionālā
darbība saistīta ar apgūstamajām jomām

Obligātais (A) kurss

Izvēles (B) kurss

Mērķi:

Mērķi:

- gūt izpratni par datormetožu izmantojumu
humanitāro un sociālo zinātņu pētniecībā

- gūt padziļinātu izpratni par digitālās teksta analīzes
metožu izmantojumu humanitāro un sociālo zinātņu
pētniecībā

- apgūt atsevišķas praktiskā darba iemaņas, lietojot
datu tīrīšanas, teksta analīzes un datu vizualizācijas
brīvpieejas rīkus

- gūt izpratni par datu vizualizācijas teorētiskajām
pamatnostādnēm
- Apgūt praktiskas iemaņas darbā ar digitālu teksta datu
analīzi un šīs analīzes rezultātu vizualizāciju

Temati:

Temati:

1. Datori un mākslīgais intelekts. Informācijas un
zināšanu sabiedrība
2. Digitālās humanitārās zinātnes: definīcijas, vēsture,
virzieni un metodes
3. Digitālā satura avoti: digitālās bibliotēkas, arhīvi,
repozitoriji, sociālie tīkli u.c.
4. Datu ieguve un apstrāde
5. Datubāzes un korpusi: to veidi, funkcijas un
izmantošanas iespējas
6. Teksta analīzes metodes un rīki digitālajās
humanitārajās un sociālajās zinātnēs
7. Datu apstrādes metodes žurnālistikā
8. Datu vizualizācijas metodes
9. ĢIS tehnoloģijas DHSc pētniecībā
10. Ētikas aspekti digitālajā laikmetā

1. Kvantitatīvās un kvalitatīvās teksta digitālās pētniecības
metodes humanitāro un sociālo zinātņu pētniecībā
2. Sīkāk par statistiskajām metodēm teksta datoranalīzē
3. Datu vizualizācijas pamati
4. Datu vizualizācijas veida izvēle
5. Korpuslingvistika, vārdu lietojuma statistikas
izmantojums
6. Ievads darbā ar programmu R
8. Distribūcijas (sadalījuma) semantika; vārdi vektoru telpā
9. Noskaņojuma analīze, izmantojot programmu R
10. Tematu modelēšana, izmantojot programmu R

• Kursu ietvaros tiek skatīti un izmantoti daudzveidīgi Latvijas institūciju veidoti
digitālo humanitāro zinātņu resursi un rīki, akcentējot zināšanu praktisko
pielietojumu Latvijā
• Mainoties resursiem un rīkiem, katru gadu nedaudz mainās arī kursu saturs

• Teksta datoranalīzes kursā tiek apgūtas programmēšanas pamatiemaņas. Mērķis –
iemācīties pazīt, "lasīt" programmēšanas kodu, spēt izmantot gatava koda
fragmentus noteiktu darbību izpildei
• Ne vienmēr ir viegli atrast līdzsvaru, lai kurss būtu vienlīdz noderīgs gan
humanitāro, gan sociālo zinātņu studentiem, taču starpdisciplināra vērtīga ar to, ka
ļauj palūkoties no jauna skatpunkta

Paldies par uzmanību!

