Rakstveida un
mutvārdu tulkošanas
programmas kursu
apraksti

A1 bloks

Kursa nosaukums
DZIMTĀ (krievu) VALODA: FUNKCIONĀLĀ STILISTIKA
Kursa kods
TT5-3
Kredītpunkti
4
ECTS kredītpunkti
6
Semestris
ceturtais
Kopējais auditoriju stundu skaits 64
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 64
Kursa apraksta apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i)
prof. L.Ignatjeva
Kursa mērķi un uzdevumi
Kursa mērķis: pilnveidot studentu zināšanas par dzimtās valodas funkcionālo stilu sistēmu un
prasmi radīt stilistiski korektu tekstu.
Kursa uzdevumi:
 padziļināt zināšanas par dzimtās valodas funkcionālo stilu sistēmu;
 attīstīt prasmi diferencēt un pamatot teksta funkcionālā stila piederību;
 veidot iemaņas rediģēt tekstus, ņemot vērā to funkcionālā stila un žanra īpatnības;
 pilnveidot prasmi radīt savus dažādu funkcionālo stilu tekstus.
Kursa apraksts
Studiju kursa ietvaros studenti padziļina savas zināšanas par dzimtās valodas funkcionālo
stilu sistēmu. Viņi apgūst sarunvalodas, zinātniskā, lietišķā, publicistiskā un daiļliteratūras stila
ekstralingvistiskās un intralingvistiskās īpatnības. Auditorijas darba procesā studenti mācās
analizēt, rediģēt un radīt tekstus, ņemot vērā to žanra un stila piederību.
Starpdisciplīnu saistība
Studiju kurss saistīts ar kursiem “Rediģēšanas pamati”, “Ievads specialitātē”, „Dzimtā
valoda: stilistiskā sistēma un norma”, “Mūsdienu angļu valoda: stilistika tulkošanas praksē”,
“Retorikas pamati” un “Runas tehnika”, “Pirmstulkošanas analīze un teksta interpretācija”,
“Rakstveida tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, “Konsekutīvās tulkošanas metodika
un profesionālais treniņš”, „Sinhronās tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”,
“Mutvārdu tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”.
Rezultāti
Zināšanas – studenti pārzina funkcionālo stilu ekstralingvistiskās un intralingvistiskās
pazīmes.
Prasmes – studenti prot noteikt teksta stilu un argumentēt savu viedokli.
Kompetences – studenti ievēro stila un žanra prasības, veidojot savus tulkojumu tekstus.
Kursa plāns
Funkcionālā stilistika: funkcionālie stili un to klasifikācija mūsdienu krievu valodā.
Runas žanri.
Lietišķais stils kā funkcionāla runas sistēma.
Zinātniskais stils kā funkcionāla runas sistēma.
Sarunvalodas stils kā funkcionāla runas sistēma.
Publicistiskais stils kā funkcionāla runas sistēma.
Daiļliteratūras stils kā funkcionāla runas sistēma.
Reklāma kā funkcionālas runas sistēma.
Dažādu stilu intravertais un ekstravertais raksturojums.
Funkcionālo stilu sistēmas dinamika un tendences.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 20%

4 patstāvīgie darbi: „Sarunvalodas teksta stilistiskā analīze”, „Zinātniskā teksta stilistiskā
analīze”, "Lietišķā teksta stilistiskā analīze", "Publicistiskā teksta stilistiskā analīze" – 40%
Nobeiguma kontroldarbs – 40%
Pārbaudes veids
Eksāmens.
Pamatliteratūra
Кожина, М.Н. (2008). Стилистика русского языка.Москва : Айрис-пресс.
Крылова, О.А. (2006). Лингвистическая стилистика. Москва : Высшая школа.

Kursa nosaukums

Latviešu/krievu valoda I: Praktikums ekonomikas un biznesa sfērā:
komunikācija, terminoloģija, tulkošana

Kursa kods
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti
3
Semestris
otrais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apraksta apstiprinājuma datums 07.09.2012.

Kursa izstrādātājs(i): prof. L.Ignatjeva, ?
Kursa mērķi un uzdevumi
Kursa mērķis: attīstīt prasmes īstenot starpkultūru komunikāciju ekonomikas un biznesa jomās,
izmantojot apgūstamās valodas (latviešu / krievu), un bagātināt tulkošanas pieredzi.
Kursa uzdevumi:
 bagātināt terminu krājumu ekonomikas un biznesa jomās;
 attīstīt klausīšanas, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes;
 apgūt starpkultūru komunikācijas specifiku apgūstamajā valodā ekonomikas un biznesa
jomās;
 apgūt runas žanrus kā īpaša tipa tekstus, kurus izmanto mūsdienu starptautiskajā
komunikācijā ekonomikas un biznesa jomās;
 apgūt valodiskās komunikāciju formas starpkultūru saskarsmes situācijās ekonomikas un
biznesa jomās;
 iegūt pieredzi nelielu un vienkāršu tekstu (lietišķās vēstules, lietišķās pārrunas, CV un
tam līdzīgi) tulkošanā no angļu un dzimtās valodas krievu valodā.
Kursa apraksts
Nodarbības ir tikai praktiskās. Tās balstās uz darbu ar tekstiem, kurus izmanto ekonomikas
un biznesa sfērā. Kursa ietvaros studenti iepazīstas ar komunikatīvās uzvedības īpatnībām
lietišķās saskarsmes situācijās, kas ir raksturīgas apgūstamās valodas lietotājiem. Nodarbībās tiek
izmantotas saskarsmes situācijas apgūstamajā sfērā, kuras modelē pasniedzējs. Tādējādi palīdzot
uzkrāt apgūstamās valodas izmantošanas pieredzi, bagātināt savu vārdu krājumu un apgūt jaunus
lietišķa cilvēka uzvedības modeļus, kuri raksturīgi mūsdienu starpkultūru saskarsmei. Apgūstot
uzvedības modeļus un tekstu tipus, studenti mēģina tulkot visvienkāršākā tipa tekstus no angļu
un dzimtās valodas krievu valodā.
Starpdisciplīnu saistība
Dotais kurss ir saistīts ar kursiem: „Ievads specialitātē”, „Dzimtā valoda: funkcionālā
stilistika”, “Rakstveida tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, “Konsekutīvās
tulkošanas metodika un profesionālais treniņš” „Angļu valoda III. Praktikums ekonomikas un
biznesa sfērā: komunikācija, terminoloģija, tulkošana”, „Tulkošanas metodika un profesionālais
treniņš (ekonomikas un biznesa jomā)”, „Sociāla psiholoģija”, „Lietišķā ētika un profesionālā
etiķete”, „Starpkultūru komunikācija”, “Biznesa ekonomikas un komercdarbības pamati” “
Uzņēmumu organizācija un lietvedība”.
Rezultāti
Zināšanas – studenti pārzina ekonomikas un biznesa jomas pamatterminoloģiju, galveno šajā
jomā izmantojamo tekstu tipu īpatnības.
Prasmes – studenti prot strādāt ar terminoloģijas vārdnīcām, viņi prot saprast ekonomikas un
biznesa jomā izmantojamo rakstveida un mutvārdu tekstus, piedalīties situācijās, kas ir tipiskas
šai jomai, tulkot lietišķās vēstules un dažus citus ne pārāk sarežģītus tekstus no angļu un dzimtās
valodas krievu valodā.
Kompetences – studenti prot komunicēt krievu valodā lietišķās saskarsmes situācijās, korekti
lietot ekonomisko terminoloģiju, atrast informāciju par ekonomikas tēmām un izmantot to savā
darbā.
Kursa plāns
Ekonomika un bizness. Biznesa pamatlikumības.
Tirgus ekonomikas personāžs: rīkotājdirektors, brokeris, dīleris, mākleris. Biznesmena
uzvedības kodekss.
Pieprasījums un piedāvājums. Prece, cena, vērtība.

Firmas imidžs. Reklāma. Iesaiņojums. Zīmoli. Starptautiskās izstādes.
Lietišķā sarakste.
Lietišķā saruna. Lietišķās pusdienas, Ētika un etiķete.
Nauda. Naudas funkcijas. Finanses. Bankas.
Lietišķā kultūra starptautiskajā biznesā. Kultūras barjeras.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 30%
1 prezentācija – 10%
patstāvīgais darbs (3 ekonomikas tekstu lasīšana un trīs valodas glosāriju izveide) – 30%
Nobeiguma kontroldarbs – 30%
Pārbaudes veids
Eksāmens.
Mācību pamatliteratūra
Bahanovskis, V. (2006). Praktiskā lietvedība. Rīga : Kamene. 253 lpp.
Holle, V., Karters, R., Laion, L., Tannera, E. (2000). Runāšanas nodarbības profesionāliem.
Lietišķais stils valodas funkcionālo stilu sistēmā. LZA Vēstis. A. Nr. 7/8 ;1997.
Lewis, R. When Cultures Collide: Managing successfully across cultures. Nicholas Brealey
Publishing. London, 2005.
Пухаева, Л.С., Ольхова, Л.Н. (2005). Русский язык в мире экономики. 2-е изд. СПб :
Златоуст.
Самохина, Т.С. (2005). Эффективное деловое общение в контекстах разных культур и
обстоятельств. Москва : Р. Валент.
Papildliteratūra
Gūdeils, M. (1987). Sanāksmes valoda. Rīga.
Тестовый практикум по русскому языку делового общения. Бизнес. Коммерция. (2002).
Москва: Русский путь.

Kursa nosaukums

Latviešu/krievu valoda III: Praktikums sabiedrisko attiecību un politikas
sfērā: komunikācija, terminoloģija, tulkošana

Kursa kods
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti
3
Semestris
ceturtais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apraksta apstiprinājuma datums 07.09.2012.
Kursa izstrādātājs(i): prof. L.Ignatjeva, ?

Kursa mērķi un uzdevumi
Kursa mērķis: attīstīt prasmes īstenot starpkultūru komunikāciju sabiedrisko attiecību un
politikas sfērā, izmantojot apgūstamās valodas (latviešu / krievu), un bagātināt tulkošanas
pieredzi.
Kursa uzdevumi:
 bagātināt terminu krājumu politikas un sabiedrisko attiecību jomās;
 attīstīt klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes;
 apgūt staprkultūru komunikācijas specifiku apgūstamajā valodā politikas un sabiedrisko
attiecību jomās;
 apgūt runas žanrus kā īpaša tipa tekstus, kurus izmanto mūsdienu starptautiskajā
komunikācijā politikas un sabiedrisko attiecību jomās;
 apgūt valodiskās komunikāciju formas starpkultūru saskarsmes situācijās politikas un
sabiedrisko attiecību jomās.
 iegūt nelielu un vienkāršu tekstu (avīžu un žurnālu īsus rakstus vai fragmentus no lieliem
rakstiem) tulkošanas pieredzi no angļu un dzimtās valodas krievu valodā.
Kursa apraksts
Nodarbības ir tikai praktiskās. Tās balstās uz darbu ar tekstiem, kurus izmanto tiesību un
sabiedrisko attiecību sfērā. Galvenais mācību materiāls it juridiskie teksti un mūsdienu
plašsaziņas līdzekļu teksti. Kursa ietvaros studenti iepazīstas ar sabiedrisko dzīvi apgūstamās
valodas valstī. Nodarbībās tiek izmantotas saskarsmes situācijas apgūstamajā sfērā, kuras modelē
pasniedzējs. Tādējādi palīdzot uzkrāt apgūstamās valodas izmantošanas pieredzi, bagātināt savu
vārdu krājumu un apgūt jaunus mūsdienu starpkultūru saskarsmes uzvedības modeļus politiku un
sabiedrisko attiecību sfērā. Apgūstot uzvedības modeļus un tekstu tipus, studenti mēģina tulkot
visvienkāršākā tipa tekstus no angļu un dzimtās valodas krievu valodā.
Starpdisciplīnu saistība
Dotais kurss ir saistīts ar kursiem: „Ievads specialitātē”, „Dzimtā valoda: funkcionālā stilistika”,
“Rakstveida tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, “Konsekutīvās tulkošanas metodika
un profesionālais treniņš” „Angļu valoda III. Praktikums sabiedrisko attiecību un politikas sfērā:
komunikācija, terminoloģija, tulkošana”, „Tulkošanas metodika un profesionālais treniņš
(sabiedrisko attiecību un politikas sfērā)”, „Sociāla psiholoģija”, „Starpkultūru komunikācija”.
Rezultāti
Zināšanas – studenti pārzina sabiedrisko attiecību un politikas jomas pamatterminoloģiju,
galveno šajā jomā izmantojamo tekstu tipu īpatnības.
Prasmes – studenti prot strādāt ar terminoloģijas vārdnīcām, viņi prot saprast sabiedrisko
attiecību un politikas jomā izmantojamos rakstveida un mutvārdu tekstus, piedalīties situācijās,
kas ir tipiskas šai jomai, tulkot nelielus informatīvus rakstiņus no angļu un dzimtās valodas
krievu valodā.
Kompetences – studenti prot komunicēt krievu valodā plašsaziņas līdzekļu jomā, korekti lietot
politisko terminoloģiju, atrast informāciju par politikas un sabiedrisko attiecību tēmām un
izmantot to savā darbā.
Kursa plāns
Plašsaziņas līdzekļi. Televīzija.
Ārpolitika. Vizītes. Tikšanās. Sarunas.
Iekšpolitika. Valsts iekārta. Likumdošana. Tiesu vara. Cilvēktiesības.
Vara un vēlēšanas. Demisija un norīkošana amatā. Ierēdņa portrets.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 30%
1 prezentācija – 10%

patstāvīgais darbs (3 ekonomikas tekstu lasīšana un trīs valodas glosāriju izveide) – 30%
Nobeiguma kontroldarbs – 30%
Pārbaudes veids
Eksāmens.
Mācību pamatliteratūra
Skujiņa, V. (2003). Latviešu valoda lietišķajos rakstos. R. : Zvaigzne ABC.
Veinberga, S. (2001). Publiskās attiecības. R. : Zvaigzne ABC.
Buzans, B. (2000). Cilvēki, valstis un bailes. Rīga.
Vēbers, M. (2000). Politika kā aicinājums un profesija. Rīga.
Ašmanis, M. (2000). Politikas terminu vārdnīca. Rīga.
Богомолов, А. (2003).Новости из России : Русский язык в средствах массовой
коммуникации. Москва : Русский язык. Курсы.
Москвитина, Л.И. (2005). В мире новостей. СПб. : Златоуст.

Kursa nosaukums
LATVIEŠU/KRIEVU VALODA II: PRAKTIKUMS KULTŪRAS UN
TŪRISMA SFĒRĀ: KOMUNIKĀCIJA, TERMINOLOĢIJA, TULKOŠANA
Kursa kods
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti
3
Semestris
otrais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apraksta apstiprinājuma datums 07.09.2012.
Kursa izstrādātājs(i): prof. L.Ignatjeva,

Kursa mērķi un uzdevumi
Kursa mērķis: attīstīt prasmes īstenot starpkultūru komunikāciju kultūras un tūrisma sfērā,
izmantojot apgūstamās valodas (latviešu / krievu), un bagātināt tulkošanas pieredzi.
Kursa uzdevumi:
 bagātināt terminu krājumu kultūras un tūrisma jomās;
 attīstīt klausīšanas, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes;
 apgūt starpkultūru komunikācijas specifiku apgūstamajā valodā kultūras un tūrisma
jomās;
 apgūt runas žanrus kā īpaša tipa tekstus, kurus izmanto mūsdienu starptautiskajā
komunikācijā kultūras un tūrisma jomās;
 apgūt valodiskās komunikāciju formas starpkultūru saskarsmes situācijās kultūras un
tūrisma jomās;
 iegūt pieredzi nelielu un vienkāršu tekstu (tūrisma bukletu, ceļvežu, avīžu un žurnālu
nelielu rakstu, rakstu fragmentu) tulkošanā no angļu un dzimtās valodas krievu valodā.
Kursa apraksts
Nodarbības ir tikai praktiskās. Tās balstās uz darbu ar tekstiem, kurus izmanto kultūras un
tūrisma sfērā. Galvenais mācību materiāls ir valstu mācību un kulturoloģiskie teksti. Kursa
ietvaros studenti iepazīstas ar kultūru un tradīcijām apgūstamās valodas valstī. Nodarbībās tiek
izmantotas saskarsmes situācijas apgūstamajā sfērā, kuras modelē pasniedzējs, tādējādi palīdzot
uzkrāt apgūstamās valodas izmantošanas pieredzi, bagātināt savu vārdu krājumu un apgūt jaunus
mūsdienu starpkultūru saskarsmes uzvedības modeļus. Apgūstot uzvedības modeļus un tekstu
tipus, studenti mēģina tulkot visvienkāršākā tipa tekstus no angļu un dzimtās valodas krievu
valodā.
Starpdisciplīnu saistība
Dotais kurss ir saistīts ar kursiem: „Ievads specialitātē”, „Dzimtā valoda: funkcionālā stilistika”,
“Rakstveida tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, “Konsekutīvās tulkošanas metodika
un profesionālais treniņš” „Angļu valoda III. Praktikums
kultūras un tūrisma sfērā:
komunikācija, terminoloģija, tulkošana”, „Tulkošanas metodika un profesionālais treniņš
(kultūras un tūrisma sfērā)”, „Sociāla psiholoģija”, „Starpkultūru komunikācija”.
Rezultāti
Zināšanas – studenti pārzina kultūras un tūrisma jomas pamatterminoloģiju, galveno šajā jomā
izmantojamo tekstu tipu īpatnības.
Prasmes – studenti prot strādāt ar terminoloģijas vārdnīcām, viņi prot saprast kultūras un tūrisma
jomā izmantojamos rakstveida un mutvārdu tekstus, piedalīties situācijās, kas ir tipiskas šai
jomai, tulkot nelielus informatīvus rakstiņus no angļu un dzimtās valodas krievu valodā.
Kompetences – studenti prot komunicēt krievu valodā kultūras un tūrisma jomā, korekti lietot
kultūras un tūrisma jomas terminoloģiju, atrast informāciju par kultūras un tūrisma tēmām un
izmantot to savā darbā.
Kursa plāns
Cilvēks kultūra, kultūra cilvēkā.
Kultūra un izglītība.
Latviešu un krievu mūzika pasaules kultūras kontekstā.
Latviešu un krievu teātris, kino pasaules kultūras kontekstā.
Latviešu un krievu māksla pasaules kultūras kontekstā.
Latviešu un krievu arhitektūra pasaules kultūras kontekstā.
Nacionālās tradīcijas, paražas.
Pieminekļi kā kultūras komponents.
Tūrisms. Tūrisma aģentūras. Tūrisma maršruti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 30%
1 prezentācija – 10%
patstāvīgais darbs (3 ekonomikas tekstu lasīšana un trīs valodas glosāriju izveide) – 30%
Nobeiguma kontroldarbs – 30%
Pārbaudes veids
Eksāmens.
Mācību pamatliteratūra
Aldersons, J. (2004). Kāpēc mēs tā sakām? R. : Zvaigzne ABC.
Gulevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. (2003). Pareizrakstības un pareizrunas
rokasgrāmata. R. : Avots.
Holle, V., Karters, R., Laion, L., Tannera, E. (2000). Runāšanas nodarbības profesionāliem.
Ирисханова, К.М., Стрелкова, Г.В. и др. (2001). Русский язык. Пороговый уровень. Т II:
Профессиональное общение. Москва : Совет по культурному сотрудничеству – Совет
Европы Пресс, 2001.
Самохина, Т.С. (2005). Эффективное деловое общение в контекстах разных культур и
обстоятельств. Москва : Р. Валент.
Papildliteratūra
Lewis, R. When Cultures Collide: Managing successfully across cultures. Nicholas Brealey
Publishing. London, 2005.

Kursa nosaukums
MŪSDIENU KRIEVU VALODA: FUNKCIONĀLĀ GRAMATIKA
Kursa kods
TT4
Krediītpunkti
2
ECTS krediītpunkti
3
Semestris
trešais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i)
prof. E.Arhangeļska

Kursa mērķis un uzdevumi
Mērķis: apgūt profesionālai tulkošanai nepieciešamos lingvistiskos pamatus - krievu valodas
gramatisko formu un konstrukciju funkcionālās iespējas.
Kursa uzdevumi:
 iepazīstināt studentus ar apgūstamās valodas gramatikas funkcionālo potenciālu;
 attīstīt gramatisko formu un konstrukciju funkcionālo nozīmju noteikšanas iemaņas;
 apgūt konkrētās gramatiskās formas un konstrukcijas, kas kalpo laika, telpas u.c.
funkcionālo apzīmējumu izteikšanai;
 attīstīt iemaņas izmantot savā runā gramatiskās formas atbilstoši to funkcionālajām
nozīmēm un saskarsmes konteksta īpatnībām;
 attīstīt prasmi tulkojot izvēlēties no dažādām gramatiskajām formām tieši to, kas vislabāk
atbilst oriģināla jēgai.
Kursa apraksts
Funkcionālā gramatika ir orientēta uz valodas komunikatīvo funkciju un māca studentiem
uzdot jautājumus “kas? kā? kāpēc?” un atbildēt uz tiem. Studenti apgūst svešvalodas vai dzimtās
valodas gramatiskās formas un sintaktiskās konstrukcijas no to funkciju viedokļa, balstoties uz
literārās valodas sistēmas zināšanām, mācās noteikt gramatisko vienību funkcionālo potenciālu
(diapazonu) runā, uzzina katras funkcijas realizācijas nosacījumus, izdibina saites starp dažādām
valodas vienību funkcijām, ka arī dažāda līmeņa (leksiskā, fonētiskā u.c.) vienību funkciju
savstarpējo saistību, nosaka vienādus funkciju tipus. Saskaņā ar kursa mērķi un uzdevumiem
mācībvielas apguve tiek nodrošināta galvenokārt praktiskajās nodarbībās.
Starpdisciplīnu saistība
Studiju kurss loģiski saistīts ar kursiem: Krievu valoda I: Komunikatīvais praktikums (A1B1), Krievu valoda II: Komunikatīvais praktikums (B2-C1), “Rakstveida tulkošanas metodika
un profesionālais treniņš”, “Konsekutīvās tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”.
Rezultāti
Zināšanas – ir izpratne par krievu valodas funkcionālo potenciālu, pārzina izteiksmes
līdzekļus, lai izteiktu pamata funkcionālās zināšanas, tulkojuma gaitā analizē gramatiskā
paņēmiena izvēli, balstoties uz tā funkcionālo mērķi.
Prasmes – nosaka gramatisko formu funkcionālo nozīmi.
Kompetences – izvēlas pareizo gramatisko variantu, balstoties uz tā funkcijas noteikšanu,
tulkojuma gaitā pamatojot gramatiskā paņēmiena izvēli, balstoties uz funkcionālo nozīmi un
saziņas pragmatiku.
Kursa plāns
Krievu valodas komunikatīvā gramatika un sistemātiskā gramatika.
Gramatisko kategoriju funkcionēšana.
Darbības vārda veida kategorijas funkcionēšana.
Kustību verbu sistēma un funkcionēšana.
Īpašības vārdu pilno un īso formu funkcionēšana.
Darbības vārda veida un laika formu izmantošana.
Imperatīva lietošana pārnestā nozīmē.
Funkcionāli semantiskās kategorijas, to izpausme.
Atributīvo attieksmju izteikšana.
Laika attieksmes.

Telpas attieksmes.
Cēloņa un seku attieksmes.
Pieļāvuma attieksmes.
Rosinājuma izteikšana.
Ireālas darbības izteikšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Katram studentam jāuzraksta 1 kontroldarbs un 5 testi
Pārbaudes veids
Diferencētā ieskaite
Mācību pamatliteratūra
Шелякин М.А Функциональная грамматика русского языка. Москва: Русский язык,
2001.
Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. Москва, 1999.
Книга о грамматике: Материалы к курсу «Русский язык как иностранный» / Под ред.
А.В.Величко. Т.1-2. Москва: Изд-во Московского унивесрситета, 2004.
Papildliteratūra
Шелякин М. А. Очерки по прагматике русского языка. Москва: Русский языкМедиа, Дрофа, 2010.
Шелякин М. Русский язык. Справочник. Таллин: Коолибри, 2002.
Чудинина В. В., Рогачева Е. Н. Грамматика русского языка в таблицах.
Предложно-падежная система. Москва: Флинта, Наука, Серия: Русский язык как
иностранный, 2011.

Kursa nosaukums: STARPKULTŪRU LINGVISTISKO PĒTĪJUMU PAMATI
Kursa kods
TT8
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti 3
Semestris:
otrais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i)
prof. L.Ignatjeva, viesprof.A.Vulāne

Kursa mērķis un uzdevumi.
Kursa mērķis: attīstīt studentu pētnieciskā darba iemaņas starpkultūru komunikācijas un
translatoloģijas jomā.
Kursa uzdevumi:
 veidot studentiem priekšstatu par zinātniskā pētījuma pamatprincipiem, metodoloģisko
pamatu;
 apgūt starpkultūru un translatoloģijas pētījumu specifiku;
 iepazīstināt ar nozares literatūru,
 attīstīt iemaņas izmantot starpkultūru lingvistisko un translatoloģijas pētījumu metodes
savā pētnieciskajā darbībā.
 attīstīt iemaņas izmantot statistiskās metodes elementārā līmenī,
 attīstīt iemaņas korekti noformēt pētījumus un aizstāvēt sava pētnieciskā darba rezultātus.
Kursa apraksts
Studiju kurss tiek organizēts tā, lai veidotu studentiem priekšstatu par zinātniskā pētījuma
metodoloģijas pamatiem kā par vispārīgu un nozarei specifisku metožu sistēmu un atklātu
starpkultūru lingvistisko un translatoloģijas pētījumu specifiku. Nodarbībās studenti iepazīstas ar
lingvistiskās un kulturoloģiskās pētniecības metodēm, apspriež apgūto zinātnisko literatūru un
mācās izmantot šīs metodes, iegūstot, apkopojot un analizējot empīrisko (valodas un
lingvokulturoloģisko) materiālu.
Starpdisciplīnu saistība
Studiju kurss cieši saistīts ar kursiem: “Ievads specialitātē”, “Ievads sastatāmajā
lingvistikā”, „Starpkultūru komunikācija”, “Mūsdienu angļu / latviešu / krievu valoda: stilistika
tulkošanas praksē”, “Rakstveida tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, “Mutvārdu
tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, „Lielbritānijas kultūra un vēsture”.
Rezultāti
 Zināšanas – studenti pārzina starpkultūru lingvistisko pētījumu metodes un pētniecības
metodes tulkojumzinātnē.

Prasmes – studenti prot studēt zinātnisko literatūru, spēj orientēties tajā un prot papildināt
zināšanas par sociālajiem un kultūras procesiem, spēj ievākt, analizēt, vērtēt un izmantot
lingvokultūras faktus, translatoloģiskos datus, spēj kritiski vērtēt, analizēt un sintezēt, skaidri un
saprotami izteikties, formulēt savas domas.

Kompetences – studenti prot meklēt un apstrādāt nepieciešamo informāciju, izmantojot
informācijas tehnoloģijas, prot veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību, noformēt tos atbilstoši
pētniecisko darbu izstrādes noteikumiem, kā arī prezentēt iegūtos rezultātus.
Kursa plāns
1. Pētniecība. Lingvistiska starpkultūru pētījuma specifika. Tulkojumzinātne – kā
starpkultūras pētījumu nozare.
2. Pētījuma organizācija: tēmas izvēle, empīriskā materiāla vākšana, pētījuma problēmas,
mērķa un uzdevumu noteikšana, hipotēzes izvirzīšana, pētījuma etapu noteikšana.
3. Pētīšanas metodes. Pētniecības instrumentālās metodes tulkojumzinātnē: testi,
tipoloģiskās klasifikācijas saraksti pēc kategorijām. Anketēšana. Semantiskā un stilistiskā
analīze kā lingvistiskā pētījuma metodes. Salīdzinošā analīze kā starpkultūru pētījuma
metode. Zinātniskās literatūras izpēte. Pētījuma rezultātu analīze.
4. Darbs ar pētījuma tekstu. Darba struktūra. Ievads un nobeigums kā darba sastāvdaļas.
Virsrakstu noformēšana un rediģēšana. Citātu noformēšana. Literatūras saraksta
sastādīšana. Tabulu un zīmējumu tekstu noformēšana.
5. Pētījuma rezultātu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 20%
Pētījuma noformēšana – 40 %
Pētījuma aizstāvēšana – 40 %
Pārbaudes veids
Diferencētā ieskaite
Mācību pamatliteratūra
Hatim, Basil (2001) Teaching and Researching Translation, London: Longman. Hermans, Theo
(2002) Crosscultural Transgressions. Research Methods in Translation Studies Il: Historical and
Ideological Issues, Manchester: St. Jerome.
Olohan, Maeve (ed.) (2000) Intercultural Faultlines. Research Models in Translation Studies 1:
Textual and Cognitive Aspects. Manchester: St. Jerome.
Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. R., 2006.
Konferences “Zinātnes valoda” materiāli. Rīga, 2003.
Kroeber, A., Kluckhon, K. The Concept of culture. Papers of the Peabody. Museum, 2000.
Kumar, R. Research metodology: A step-by-step guide for beginners. London, Thousand Oaks
& New Delhi: Sage publications.
Williams, J. & Chesterman, A. (2002). The map: A beginner' s guide to doing research in
trans1ation studies. Manchester: St. Jerome Publishing.
Papildliteratūra
Babbie, E. The basics of social research (11 ed.). (2007). Belmont: Wardsworth Publishing
Company, .
Denzin, N.K., Lincoln Y.S. (ed.). (2005). Handbook of Qualitative Research. California: SAGE
Publications Ltd.
Mejrkova, S., Deneš, F. (1997). Academic writing and cultural identity: The case of Czech
аcademic writing. Duszak, A. (ed.) Culture and styles of academic discourse. Berlin-New-York:
de Gruyter.
Тарланов, З.Л. (2006). Методы и принципы лингвистического анализа. Петрозаводск.
Михайлов, Я.В., Игнатьева Л.И., Курпниеце Р.О. (2003). Методы психологического и
лингвистического исследования фразеологических единиц в межкультурном аспекте.
Рига.
Тер-Минасова, С.Г. (2006). Язык и межкультурная коммуникация. Мoсква.

Kursa nosaukums
IEVADS SASTATĀMAJĀ LINGVISTIKĀ
Kursa kods
TT2
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti
3
Semestris pirmais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i) viesprof.A.Vulāne, prof. E.Arhangeļska
Kursa mērķi un uzdevumi

Mērķis: attīstīt studentu lingvistisko kompetenci un lingvistisko domāšanu, balstoties uz dzimtās
un apgūstamās valodas parādību salīdzināšanu.
Kursa uzdevumi:
 iepazīstināt ar valodu strukturāli tipoloģisko daudzveidību;
 noteikt dzimtās un apgūstamās valodas vietu pasaules valodu strukturāli tipoloģiskajā
daudzveidībā;
 apgūt lingvistisko jēdzienu sistēmu, kas ir valodu salīdzināšanas pamatā;
 attīstīt iemaņas lingvistiskajā analīzē no valodas vienību formu un nozīmju viedokļa;
 attīstīt iemaņas salīdzināt konkrētas valodas parādības apgūstamajās valodās;
 attīstīt iemaņas izprast katras valodas specifiku un unikalitāti.
Kursa apraksts
Kurss iepazīstina studentus ar svarīgākajiem valodas uzbūves principiem, ar valodas
izcelsmi, attīstību un funkcionēšanu mūsdienu sabiedrībā, parāda valodu daudzveidību, uzsverot
kopīgo un atšķirīgo valodās, īpaši apgūstamajās valodās – morfoloģisko un sintaksisko līdzību
un atšķirību, gramatisko kategoriju (dzimtes, skaitļa, locījuma, nenoteiksmes, laika, izteiksmes
u.c.) izpausmes dažādu tipu valodās. Kurss iepazīstina studentus ar lingvistisko terminoloģiju un
dod teorētiskās zināšanas, kas veicinās apzinātu svešvalodas praktisko apguvi.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss ir saistīts ar tādiem priekšmetiem kā: “Mūsdienu angļu valoda”, “ Mūsdienu latviešu/krievu
valoda: Funkcionālā gramatika”, “Svešvaloda (angļu/franču/spāņu/vācu): Komunikatīvais
praktikums I-III”, „Dzimtā valoda I: Sistēma un inovācijas”, „Starpkultūru lingvistisko pētījumu
pamati”, „Tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, kā arī ar citām valodas disciplīnām.
Rezultāti
Studentiem veidosies zināšanas par valodu tipoloģisko klasifikācija, izpratne par dzimtās
valodas un apgūstamo lomu šajā klasifikācijā.
Prasmes – prot izskaidrot kopīgo un atšķirīgo apgūstamajās valodās.
Kompetences - prognozē grūtības tulkojumā, balstoties uz valodu tipoloģiskajām atšķirībām,
pamato izvēlēto variantu.
Kursa plāns
1. Valodas būtība. Valoda kā zīmju sistēma.
2. Rakstības vēsture. Rakstības veidi. Alfabēts.
3. Valodas funkcijas. Valoda un runa.
4. Valoda kā sistēma. Valodas līmeņi. Valodas sistēmas vienības.
5. Fonēma. Leksēma. Morfēma.
6. Gramatiskais līmenis dažādu tipu valodās. Gramatikas vienības.
7. Sintētiskās un analītiskās valodas.
8. Lietvārds. Dzimtes kategorija dažādu tipu valodās.
9. Skaitļa un locījuma kategorija dažādu tipu valodās.
10. Īpašības vārds dažādu tipu valodās.
11. Skaitļa vārds un vietniekvārds dažādu tipu valodās.
12. Darbības vārds dažādu tipu valodās. Veidi.
13. Darbības vārds dažādu tipu valodās. Laiki.
14. Valodu klasifikācija. Ģenealoģiskā klasifikācija.
15. Valodu tipoloģiskā klasifikācija. Valodu areāla klasifikācija.
16. Mākslīgās valodas. Valoda un starpkultūru komunikācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%

Sekmīgi veikti un nokārtoti 2 kontroldarbi – 50%
Sekmīgi rakstveidā nokārtots eksāmens – 50%
Katram studentam jāuzraksta 2 testi.
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme.
Pārbaudes veids
Eksāmens
Mācību pamatliteratūra
Druviete I. Latvijas valodas politika Eiropas savienības kontekstā. Rīga, 1998.
Fāters, H. Ievads valodniecībā. Rīga: Zinātne, 2010.
Kļaviņa S. Ievads valodniecībā. Rīga, 1997.
Норман Б.Ю. Теория языка: Вводный курс. Москва. 2008.
Плунгян В.А. Почему языки такие разные? Москва: Азбуковник, Русские словари,
2001.
Рождественский Ю.В., Блинов А.В. Введение в языкознание. Москва. 2005.
Papildliteratūra
Countries, Peoples and Their Languages/ The Geolinguistic Handbook by E.
Gunnemark. – Gotenburg (Sweden), 1992.
Džozefs Dž. Valoda un politika. Rīga: Zinātne, 2008. 207 lpp.
Robert B Kaplan, Richard B Baldauf Jr. Language Planning and Policy in Europe, Vol. 3
The Baltic States, Ireland and Italy. 2007. 360 p.
Valodas situācija Latvijā/ Sociolingvistisks pētījums. 2. d./ Latviešu lingvistiskā
kompetence un valodas procesu vērtējums. Rīga, 1996.
Кашкин В.Б. Сопоставительная лингвистика. Издательство: ВГУ: 2007: 88 с.: PDF
http://mirknig.com/knigi/guman_nauki/1181467961-sopostavitelnaya-lingvistika.html
Реформатский А. Ведение в языкознание. Москва, 2003.
Семенова М.Ф. Сопоставительная грамматика русского и латышского языков.
Рига, 1998.
Калашникова Л. В. Введение в языкознание (курс лекций).
http://lib.rus.ec/b/261179/read
Сусов И. П. Введение в теоретическое языкознание: Электронный учебник
http://homepages.tversu.ru/~ips/LingFak1.htm
Умберто Эko. Отсутствующая структура. Введение в семиологию.
http://www.classes.ru/grammar/139.semiology/worddocuments/_.htm
Зенков Г.С. Введение в языкознание.
http://www.classes.ru/grammar/112.Zenkov_Vvedenie_v_yazikoznanie/
Periodika un citi informācijas avoti
www.liis.lv, www.vvk.lv; www.ailab.lv
http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/eb.html;
http://europa.eu.int/comm/culture/culture2000_en.html.;
http://europa.eu.int./comm/education/languages
http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/media/index_en.html

Kursa nosaukums

MŪSDIENU ANGĻU VALODA III: STILISTIKA TULKOŠANAS
PRAKSĒ

Kursa kods TT3-3
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Semestris
ceturtais
Kopējais auditoriju stundu skaits 64
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits
64
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs
lekt. O. Romanova
Kursa mērķi un uzdevumi

Mērķis: attīstīt studentu tulka/tulkotāja darba veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un
praktiskās iemaņas angļu valodas stilistikā.
Kursa uzdevumi:
 veidot un attīstīt studentu izpratni par stilistikas jēdzienu, tās uzdevumiem un saikni ar
citām lingvistikas nozarēm;
 iepazīstināt studentus ar stila, stilistiskās normas un autora individuālā stila jēdzieniem;
 attīstīt studentu zināšanas par funkcionālajiem stiliem, to īpatnībām, stilistisko
izteiksmes līdzekļu un paņēmienu daudzveidību visos valodas līmeņos, kā arī leksikas
stilistisko diferenciāciju;
 veidot un attīstīt studentu prasmes lasīt dažādu funkcionālo stilu tekstus un atšķirt un
izprast to lingvistiskās un stilistiskās īpatnības;
 veidot studentu kompetenci tulkot dažāda stila un žanra tekstus, analizējot to stilu un
saturu.
Kursa apraksts
Kurss docēts vidējā un augstākajā (B2 un C1) angļu valodas zināšanu līmenī. Kursa ietvaros
studenti apgūst mūsdienu angļu valodas stilistisko sistēmu, salīdzina tās žanru un stilu sistēmu ar
latviešu un krievu valodu sistēmām. Kurss sniedz zināšanas par tādiem pamatjēdzieniem kā stils,
funkcionālais stils, autora individuālais stils (idiolect), dialekts, slengs, žargons u c., kā arī veido
un attīsta studentu prasmi izmantot un tulkot plašu tēlaino izteiksmes līdzekļu klāstu dažādu stilu
tekstos un mutiskajā diskursā.
Starpdisciplīnu saistība
Studiju kurss ir saistīts ar šādiem kursiem: „Ievads specialitātē”, „Dzimta valoda II: Stilistiskā
sistēma un norma”, „Dzimta valoda III: Funkcionālā stilistika”, „Mūsdienu angļu valoda I:
Sistēma un inovācijas I – II”, „Rakstveida tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”,
„Konsekutīvās tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, „Angļu valoda I. Angļu valodas
lietošanas aktuālas problēmas”, „Teksta pirmstulkošanas analīze un interpretācija”, „Rakstveida
tulkošanas metodika un profesionālais treniņš I – IV”, „Konsekutīvās tulkošanas metodika un
profesionālais treniņš I –II”.
Rezultāti
Kursa ietvaros studenti attīsta prasmi atšķirt dažādu veidu tekstu un mutiskā diskursa
funkcionālo stilu, analizēt to lingvistiskās pazīmes un izmantot apgūtas zināšanas tulkojot
dažādu žanru un tipu tekstus un veicot mutisko tulkošanu, kā arī veidot dažādu funkcionālo stilu
rakstveida un mutvārdu tekstus angļu valodā.
Kursa plāns
1.
Stilistikas un stila jēdzieni. Stilistikas priekšmets un objekts. Valodas un runas stilistika.
2.
Literārā valodas norma. Stilistiski neitrāls un marķēts diskurss. Valodas sociāla
diferenciācija.
3.
Stilistiskās funkcijas jēdziens. Vārda denotativā, konotativā, emotīvā, ekspresīvā un
stilistiskā nozīme.
4.
Valodas ekspresīvie un tēlainās izteiksmes līdzekļi.
5.
Funkcionālo stilu (reģistru) teorija. Funkcionālā stila jēdziens. Funkcionālo stilu
klasifikācija.
6.
Daiļliteratūras valoda.
7.
Sarunvalodas stils. Valodas kultūras jautājumi, kas skar valodas kultūras līmeni.
Doublespeak.
8.
Runas kļūdas. Aloģisms. Vārdu neiederīgs lietojums. Nepamatota jēdziena nozīmes
paplašināšana vai sašaurināšana. Liekvārdība (tukšvārdība, dubultvārdība).
9.
Slengs un žargons. Tā pastāvēšanas vide. Argo. Jauniešu žargons (pusaudžu, studentu
u.c. sabiedrības sociālo grupu īpaša leksika). Slengismu ekspresija.

Publicistikas valodas stils un tā īpatnības. Laikrakstu klasifikācija. Laikrakstu tekstu
struktūra un tās īpatnības. Virsraksti. Masu mediju diskursa īpatnības.
11.
Politiskais diskurss. Politisko runu un uzrunu īpatnības.
12.
Lietisko rakstu (oficiāli lietiskais) valodas stils. Lietisko rakstu valodas īpatnības.
Lietišķie dokumenti, to noformējums un rediģēšana,.
13.
Zinātniskais un populārzinātniskas valodas stils un to īpatnības.
10.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%
Sekmīgi veikti un nokārtoti 2 patstāvīgie darbi – 50%
Sekmīgi nokārtots eksāmens – 50%
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme.
Mācību pamatliteratūra
1. Biber, D., Conrad, S. (2009). Register, Genre and Style. Cambridge: Cambridge University
Press.
2. Galperin. I.R. (1981). Stylistics. Moscow: Vyshaya Shkola.
3. Simpson, P. (2004). Stylistics: A Resource Book for Students. London, New York:
Routledge.
Papildliteratūra
1.
Black, E. (2006). Pragmatic Stylistics. Edinburgh University Press.
2.
Cornbleet, S. Carter, R. (2001).The Language of Speech and Writing. London, New
York: Routledge.
3.
Coupland, N. (2007). Style: Language Variation and Identity. Cambridge: Cambridge
University Press.
4.
Gibbs, R. W. (2008). The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. Cambridge:
Cambridge University Press.
5.
Glucksberg, S. (2001). Understanding Figurative Language: from Metaphors to Idioms.
Oxford: Oxford University Press.
6.
Leech,G., Short, M. H.(1981). Style in Fiction. London: Longman.
7.
Turner, G.W. (2004). Stylistics. Harmondsworth: Penguin Books.
8.
Williams C.B. Style and Vocabulary. London, 1999.
9.
Skrebnev, Y.M. (2000). Osnovi Stilistiki Angliyskogo Yazika. 2nd ed, Moskva: Astrel,
AST.
10.
Wright, L., Hope, J. (2005). Stylistics: A Practical Coursebook. London, New York:
Routledge.
Periodika un citi informācijas avoti
Applied Linguistics
Vārdnīcas
1.
Collinge, E.N. (eds.) (2005). An Encyclopaedia of Language. London & New York:
Routladge.
2.
Crystal, D. (2005). The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. London,
New York: Cambridge University Press.

Kursa nosaukums
MŪSDIENU ANGĻU VALODA. SISTĒMA UN INOVĀCIJAS II
Kursa kods
TT3-1
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti 3
Semestris:
trešais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i) Doc. Kristīne Užule
Kursa mērķi un uzdevumi

Mērķis: turpināt attīstīt studentu angļu valodas gramatikas kompetences vidēja līmeni
(Intermediate) un sākt attīstīt nedaudz augstāka līmeņa kompetences (Upper-Intermediate)
gramatikas integrētas sistēmas ietvaros, kā arī iepazīstināt viņus ar iespējamām valodu
variācijām.
Kursa uzdevumi:
• turpināt attīstīt studentu gramatikas kompetences vidējā līmenī, atkārtojot tos gramatiskos
aspektus, kuri jau bija iemācīti iepriekšējā Angļu valodas sistēmu un inovāciju kursā,
un lietot tos sarežģītākos komunikācijas kontekstos, kā arī iepazīstināt studentus ar
jauniem gramatiskiem aspektiem;
• attīstīt studentu iemaņas pareizi atpazīt un producēt doto struktūru jebkurā valodas un
komunikācijas kontekstā;
• turpināt attīstīt iemaņas, kas nepieciešamas angļu tekstu rediģēšanai un uzlabošanai.
Kursa apraksts
Kurss iepazīstina studentus ar gramatiskiem aspektiem, kuri tiek minēti kursa plānā. Daļa no
šiem aspektiem jau bija studēta Angļu valodas aktuālas lietošanas problēmu kursā. Studenti
atkārto tos, strādā pie aspektiem, kurus dotajā brīdī studenti vēl nav labi apguvuši, un tad sāk
iepazīšanos ar dotās struktūras sarežģītākiem lietošanas apstākļiem un piemēriem. Studenti sāk
arī apgūt jaunus gramatiskus aspektus. Studenti apgūst doto gramatisko struktūru gan tipisko
akadēmisko uzdevumu kontekstā, gan autentiskās literatūras piemēros, piemēram, studenti meklē
doto gramatisko struktūru tekstā, paskaidro tās lietošanas principu. Studenti praktizē dotās
gramatiskas struktūras lietošanas principu savā mutvārdu un rakstveida komunikācijā, piemēram,
rakstot vēstuli uz žurnālu vai rezumējot kādu problēmu.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss ir saistīts ar tādiem priekšmetiem kā “Angļu valodas aktuālās lietošanas problēmas”,
“Angļu valodas stilistika tulkošanas praksē,” “Angļu valodas struktūra un inovācijas I” un ar
citām valodas disciplīnām.
Rezultāti
Studentiem veidosies šādas kompetences: studenti atpazīst iemācītos gramatiskos aspektus kā
akadēmisko uzdevumu kontekstā, tā arī autentiskajā literatūrā, viņi var pareizi producēt
vajadzīgo gramatisko formu dotajā kontekstā, viņi var rediģēt vidēja līmeņa tekstus.
Kursa plāns
1. Iepriekšējā kursa “Angļu valodas struktūra un inovācijas I” atkārtojums (2 st.).
2. Laiki: sarežģītākie aspekti (Upper-Intermediate līmenis) (4 st.).
3. Artikuli: sarežģītākie aspekti (Upper-Intermediate līmenis) (2 st.).
4. Vajadzības izteiksmes pamati: sarežģītāko aspektu un piemēru analīze (vajadzības
izteiksmes un citas izteiksmes struktūras iekļaušana vienā teikumā, sarežģītākā nozīme).
(Upper-Intermediate līmenis) (2 st.)
5. Nosacījuma teikumu pamatu atkārtojums un sarežģītāko piemēru izskatīšana (2 st.).
6. Sunjunktīva sarežģītākie aspekti (6 st.).
7. Infinitīva un tas struktūras sarežģītākie aspekti (6 st.).
8. Gerundija sarežģītākie aspekti (6 st.).
9. Frāzes verbi (phrasal verbs) (2 st.).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%.
Sekmīgi veikti un nokārtoti mājas darbi un viens mājās izpildīts tests – 50%.
Sekmīgi rakstveidā nokārtots eksāmens – 50%.

Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme .
Mācību pamatliteratūra
Alexander, L. G. (1998). Longman English Grammar Practice for Intermediate Students.
Longman
Frodesen, J. & Eyring, J. (1993). Grammar Dimensions: Form, Meaning, and Use 4. Heinle &
Heinle Publishers
Maurer, J. (2006). Focus on Grammar 5: An Integrated Approach. Pearson Longman
Murphy, R. (2009). English Grammar in Use: Intermediate. CUP
Vince, M. (1994). Advanced Language Practice. Heinemann
Papildus literatūra
Azar, B. S. (1999). Understanding and Using English Grammar. Prentice Hall Regents
Sharpe, P. J. (1999). How to Prepare for the TOEFL. Barron

Kursa nosaukums ANGĻU VALODAS LIETOŠANAS AKTUĀLĀS PROBLĒMAS
Kursa kods
TP1-1
Kredītpunkti
6
ECTS kredītpunkti 9
Semestris:
pirmais
Kopējais auditoriju stundu skaits 96
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 142
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i)
Doc. Kristīne Užule
Kursa mērķi un uzdevumi

Mērķis: iepazīstināt studentus ar aktuālām vispārējām pamatproblēmām angļu valodas lietošanā,
kuras parasti skar angļu valodas apguvējus gramatikas, leksikas, runas uztveres un producēšanas,
kā arī pragmatikas jomā.
Kursa uzdevumi:
• attīstīt studentu gramatikas kompetences vidējā līmenī (Intermediate),
• paplašināt studentu vārdu krājumu tā, lai studenti varētu apspriest dažādas vispārējas
tēmas vidējā angļu valodas zināšanas līmenī,
• attīstīt iemaņas piedalīties diskusijā, dialogā angļu valodā,
• attīstīt iemaņas sagatavot uzstāšanos ar īsām prezentācijām angļu valodā,
• attīstīt iemaņas uztvert un saprast vidēja līmeņa angļu valodas dažāda veida rakstisko un
mutvārdu diskursu.
Kursa apraksts
Kurss iepazīstina studentus ar terminoloģiju un komunikatīvām prasmēm, kas nepieciešamas
šāda veida komunikācijai ar ārzemju klientiem, biznesa partneriem, kā arī palīdz studentiem
apgūt nepieciešamās zināšanas dažāda veida biznesa un ekonomisko tekstu lasīšanai, zinātniskai
apstrādei. Kurss iepazīstina studentus ar lietišķās korespondences veidiem un principiem. Kurss
arī sniedz priekšstatu par darba tirgu angļu valodā runājošās valstīs un palīdz attīstīt iemaņas, kas
nepieciešamas veiksmīgai karjeras attīstībai.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss ir saistīts ar tādiem priekšmetiem kā “Komunikatīvais praktikums un terminoloģija
tūrisma un kultūras sfērā”, “Angļu valodas stilistika tulkošanas praksē,” “Angļu valodas
struktūra un inovācijas” un ar citām valodas disciplīnām.
Rezultāti
Studentiem veidosies šādas kompetences: veikt sarunas, aktīvi piedalīties diskusijās, veikt
prezentāciju par doto tēmu, uzrakstīt dažāda veida biznesa korespondences dokumentus
(vēstules, atskaites, memorandus), risināt komunikatīva veida problēmas, kuras varētu rasties
darba vietā, lasīt biznesa un ekonomisko literatūru, interneta resursus utt.
Kursa plāns
Leksiskas un komunikatīvas tēmas
1. Es, ģimene, sociālā vide (2 st.).
2. Cilvēka raksturs (2 st.).
3. Cilvēka izskats (2 st.).
4. Cilvēka uzvedība, garastāvoklis, domāšanas veids (2 st.).
5. Izmaiņas cilvēka dzīvē (2 st.).
6. Mediju un reklāmas loma mūsdienu dzīve (2 st.).
7. Mācības un mācību iespējas (2 st.).
8. Darbs un karjeras plāni un iespējas (2 st.).
9. Imigrācija (2 st.).
10. Ceļojumi, satiksme (4 st.).
11. Filmas (2 st.).
12. Mūzika (2 st.).
13. Pirkumi (2 st.).
14. Nauda (2 st.).
15. Sava un citas kultūras, starpkultūru komunikācija, kultūras šoks, manieres, ieradumi (4
st.).
16. Pārtika un ēdienu sagatavošana (2 st.).
17. Restorāni un kafejnīcas (2 st.).

18. Sports (2 st.).
19. Veselība (2 st.).
20. Cilvēks, evolūcija un planēta Zeme (2 st.).
Gramatiskas tēmas
10. Angļu valodas morfoloģija (4 st.).
11. Vārdu kārtība teikumā (6 st.).
12. Prievārdi (2 st.).
13. Laiki (20 st.).
14. Artikuli(8 st.).
15. Vajadzības izteiksmes pamati (4 st.).
16. Vēlējuma izteiksmes pamati (2 st.).
17. Salikto teikumu pamati (2 st.).
18. Nosacījuma teikumu pamati (2 st.).
19. Frāzes verbi (phrasal verbs) (2 st.).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%.
Sekmīgi veikti un nokārtoti 2 kontroldarbi – 50%.
Sekmīgi rakstveidā nokārtots eksāmens – 50%.
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme.
Mācību pamatliteratūra
Latham-Koenig, C. (2006). New English File Intermediate Student’s Course-book. OUP
Latham-Koenig, C. (2006). New English File Intermediate Workbook. OUP
McCarthy, M. & O’Dell, F. (2009). English Collocations in Use: Intermediate. CUP
Murphy, R. (2009). English Grammar in Use: Intermediate. CUP
Azar, B. S. (1999). Understanding and Using English Grammar. Prentice Hall Regents
Papildus literatūra
Cohen, D. (1996). The Secret Language of the Mind. Chronicle Books
Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. (2010). Intermediate Market Leader. Pearson Longman
McCarthy, M. & O’Dell, F. (2009). English Collocations in Use: Advanced. CUP
Wyatt, R. (2007). Check your English Vocabulary for Leisure, Travel and Tourism. A & C
Black Publishers
Internet resursi
BBC, BBC Horizon, Planet Earth Discovery, NewScientist, Psychology Today

Kursa nosaukums IEVADS SPECIALITĀTE
Kursa kods
TT1
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti 3
Semestris:
pirmais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs
doc. O. Skačkova
Kursa mērķi un uzdevumi

Mērķis: radīt priekšstatu par tulka/tulkotāja profesionālās darbības īpatnībam.
Kursa uzdevumi:
- iepazīstināt studentus ar tulkošanas un tulka/tulkotāja darba specifiku mūsdienu darba
tirgus apstākļos, ar viņu profesionālās darbības jomām;
- zināt tulka, tulkotāja profesionālo studiju standartu;
- radīt izpratni par speciālista modeli, profesionālo iemaņu prasībām;
- radīt izpratni par starpkultūru komunikācijas specifiku;
- pārzināt tulkotāja/tulka galvenos darba paņēmienus, metodes un tehnisko aprīkojumu.
Kursa apraksts
Mācību gaita studenti iepazīstas ar tulkotāja/tulka darba specifiku, darbības jomām nākotnē un
prasībām, kas jāņem vērā tulkotājam/tulkam. Viņi apgūst šādas galvenās tēmas: mūsdienu
tendences, kas ietekmē pieprasījumu pēc tulkotājiem/tulkiem (starptautiskie kontakti izglītībā,
zinātnē un tehnikā; starptautiskie lietišķie kontakti; pasaules ekonomikas globalizācija;
starptautiskais tūrisms u.c.), tulkotāja/tulka sociālais statuss Latvijā un ārzemēs; faktori, kas
ietekmē tulkotāja/tulka darbu; tulkošanas problēmas, kas saistītas ar dažādās valodās runājošo
tautu atšķirīgajām kultūrām; Eiropas Savienība un tulkošanas politika; Eiropas Komisijas
Tulkošanas dienests; tulkotāja/tulka profesijas ētika; tulkošanas vēstures aspekti.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss ir saistīts ar tādiem priekšmetiem kā „Terminoloģija un tulkošanas kultūras un tūrisma
jomās, ekonomikas un biznesa, sabiedrisko attiecību un politikas jomas’, „Rakstveida tulkošanas
metodika un profesionālais trniņš’, „Konsekutīvās tulkošanas metodika un profesionālais
treniņš”, „Saskarsmes psiholoģija”, „Starpkultūru komunikācija”, „Teksta pirmstlkošanas analīze
un interpretācija”.
Kursa apraksts
Studenti iepazīstas ar izvēlēto profesiju, tās lomu un sociālo statusu mūsdienu daudzvalodīgās
situācijas saskarsmē. Viņi iegūst priekšstatu par pasaules tulkošanas attīstības vēsturiskajiem
posmiem, un konkrētāk – par attīstību Latvijā un Krievijā. Studenti iegūst priekšstatu par valodu
kā sarežģītu zīmju sistēmu, iegūst prasmi uzmanīgi un kritiski izturēties pret valodas formām,
kas eksistē mūsdienu plašsaziņas līdzekļos.
Kūrsa plāns
- Tulkošanas veidi, formas un tipi.
- Tulkošanas vēsture no seniem laikiem līdz 19.g.s. Eiropā.
- Tulkošanas vēsture Latvijā.
- Tulkošanas vēsture Krievijā.
- Seminārs: Pasaules reliģijas un tulkošanas attīstība. Bībeles tulkošanas vēsture.
- Pieprasījums pēc tulkotājiem/tulkiem Latvijā un mūsdienu tendences, kas ietekmē
pieprasījumu pēc tulkotājiem/tulkiem.
- Tulkotāja/tulka profesionālās darbības jomas un sociālais statuss Latvijā un ārzemēs.
- Faktori, kas ietekmē tulkotāja/tulka darbu: kultūras un ekonomikas faktori; individuālie
- psiholoģiskie faktori.
- Valoda kā tulkotāja/tulka galvenais darbarīks. Valoda kā komunikācijas līdzeklis un
zīmju sistēma. Polisēmija ka tulkošanas problēma. Konteksta jēdziens. Tekstu tipi un
stili.
- Seminārs: V.Šekspira soneta tulkošanas uz latviešu un krievu valodas.
- Tulkotāja/tulka meistarības celšanas veidi. Eiropas Savienība un tulkošanas politika.
Eiropas Komisijas tulkošanas dienests. Vadošā(s) valoda(s), pārējo valodu status.
Terminoloģijas problēmas.

-

Ideoloģiskās (vēsturiskās, kultūras, reliģiskās) problēmas. Tulkotāja/tulka profesijas
ētika.
Prezentācija: Latviešu un krievu valodas kļūdas (leksiskas, stilistiskas un tt.) masu
informācijas sferā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmēklējums – 75%
Sekmīga piedalīšana semināros un prezentācijā: 100%
Sekmīgi mutiski nokārtots eksāmens: 50%
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme.
Mācību pamatliteratūra
Zauberga, I. A Concise Course of Translation Studies. Rīga, 1994.
Jakobsen, E. Translation. A Traditional Craft. Copenhagen, 2008.
House, J. Translation:Oxford Introduction to Language Study ELT). Oxford, 2009.
Нелюбин, Л.Л., Хухуни, Г.Т. Наука о переводе: История и теория с древнейших времен до
наших дней. Москва, 2008.
Papildliteratūra
Cohen, J.M. English Translators and Translation. London, 1992.
European Comission. Joint Interpreting and Conference Service. 2001.
Мирам, Г. Профессия: переводчик. Киев,2000.
Нелюбин, Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. Москва, 2001.
Profesijas standarts – http://www.izmpic.gov.lv/PSR/Psr T.html
http://eiropa.eu.int/comm/scic/index.htm
Kursa nosaukums
LIELBRITĀNIJAS KULTŪRA UN VĒSTURE
Kursa kods
TT7
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti
3
Semestris:
piektais
Kopējas auditoriju stundu skaits 32
Studentu patstāvīgā darba stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs
doc.O.Skačkova
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: palīdzēt izprast Lielbritānijas kultūru pasaules vēstures un kultūras kontekstā.
Kursa uzdevumi:
- izprast svarīgākos Lielbritānijas kultūras un vēstures faktus;
- padziļināt studentu zināšanas par Lielbritānijas kultūras tradīcijām un paradumiem;
- apgūt Lielbritānijas kultūrā nozīmīgāko autoru darbus;
- padziļināt studentu zināšanas par Lielbritānijas vēstures un kultūru specifiku;
- palīdzēt izprast, kādu faktoru ietekmē Lielbritānija kļuvusi par vienu no mūsdienu
pasaules ekonomiskās un kultūras dzīves centriem.
Kursa apraksts
Studiju kursa ietvaros paredzēts iepazīstināt studentus ar nozīmīgākajiem procesiem un
notikumiem Lielbritānijas kultūrā un vēsturē, kas noteikšu šīs valsts lomu mūsdienu pasaule. Šis
ir starpdisciplinārs kurss, kas apvieno vēstures un kultūras aspektus. Lielbritānijas kultūras un
vēstures jautājumi no seniem laikiem līdz mūsdienām tiek skatīti kontekstā ar pasaules vēstures
un kultūras norisēm.

Starpdisciplīnu saistība
Kurss ir saistīts ar tādiem priekšmetiem kā „Ievads specialitātē”, „Teksta pirmstulkošanas
analīze un interpretācija”, „Rakstveida tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”,
„Konsekutīvās tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, „Starpkultūru komunikācija”.
Rezultāti
Studentiem veidosies šādas kompetences:
- Prasme pareizi interpretēt kognitīvo informāciju tulkošanai paredzētajos tekstos par
Lielbritānijas vēsturi un kultūru;
- Oriģināla konteksta kultūras specifikas izpratne un prasme to adaptēt tulkojuma teksta
kultūrīpatnībām.
Kursa plāns
- Valsts nosaukums. Valsts karogs, ģerbonis, nacionālie simboli.
- Ģeogrāfiskais stāvoklis, platība, krasta josla, reljefs, dabas bagātības.
- Ķeltu kultūra. Britānija romiešu laikmetā. Senas Britu salas valodas.
- Normaņu iebrukums un tā sekas. Romāņu māksla.
- Viduslaiki: Lielā Brīvības harta. Parlaments. Militāra un ekonomiska politika. Gotika.
- Britu renesanse. Elzabetes laika kultūra. V.Šekspirs. Baroks.
- Pilsoņu karš un Olivera Kromvela diktātura 1642.-1660. Klasicisms.
- Restaurācija. Britu koloniālā politika.
- Apgaismība, tās būtība. Industriāla revolūcija. 18.gs. literatūra.
- Lielbritānija 19.gs. 1. pusē: sentimentālisms un romantisms. D.Bairons.
- Viktorijas laikmets: politika, ekonomika, zinātne, literatūra. Č.Dikens.
- Lielbritānija I Pasaules karā un starp abiem Pasaules kariem. Pazudušas paaudzes
mākslinieki.
- Lielbritānija II Pasaules kara un pēckara laikā: politika, ekonomika, māksla.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%
Piedalīšana 2 semināros - 100%
Sekmīgi mutiski nokārtots eksāmens – 50%
Mācību pamatliteratūra
1. Davis, Norman. The Isles. A History. London:Papermac, 2000.
2. Lečera, Ināra, Tomas Flečers. Great Britain. A Journey through Modern Briatin:mācību
līdzeklis. Salaspils:Zaiga Jansone, 2005.
3. Pavlovskaya, A. England and the English. Moskow, 2006.
4. Schama, Simon. A History of Britain. London:Penguin, 2003.
5. Strong, Roy. The Spirit of Britain. London:Pimlico, 2000.
6. Strong, Roy. The Story of Britain. London:Pimlico, 1996.
Papildliteratūra
1.Morton, Henry V. In Search of London. London ??2003
2.O’Driscoll, James. Britain for Learners of English. Oxford:University Press, 2010.
3.Picard, Liza. Victorian London: The Life of a City 1840-1870. London:Weidenfeld &
Nicolson,2005.
4.Poter, Roy. Enlightenment. London:Penguin,2001.
5.Powell, Terence. The Celts. London:??? 2001
6.Ridley, Jasper. Elizabeth I. London:Constable, 1993.
7.Wyatt, Rawdon. Living in the UK. London:A&C Black,2008.

Kursa nosaukums:
TULKOŠANAS TEORIJA
Kursa kods
TT6
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti
3
Semestris:
piektais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs
doc. O.Skačkova

Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: veidot studentiem teorētisko bāzi profesionālo iemaņu attīstīšanai
Kursa uzdevumi:
- dod studentiem iespēju izprast tulkošanas procesa būtību un uzdevums;
- apgūt tulkošanas veidus, normas un paņēmienus daudzveidību;
- attīstīt studentu prasmes izmantot teorētiskas zināšanas tulkošanas praksē;
- attīstīt studentu prasmes izvēlēties vispiemērotāko tulkošanas veidu konkrētā situācijā;
- rosināt studentus aktīvi meklēt savu lomu un vietu dinamiskā mūsdienu diskusijā par
tulkotāja/tulka profesijas būtību.
Kursa apraksts
Kurss dot praktisku un detalizēti analītisku pārskatu par tulkošanas teoriju un tas lomu
tulkošanas praksē. Kurss iepazīstina ar galvenajām teorētiskajam koncepcijām gan sinhroniskā,
gan diahroniskā aspektā; ar tulkošanas procedūru un pieejām, tulkojuma alternatīviem variantiem
un to novērtēšanu. Pievēršot uzmanību tulkošanas mērķim, objekta un adresāta koncepcijai, tiek
apspriesti teksta modeļi un veidi, kā āri tulkošanas pieeja.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss saistīts ar kursiem: ”Ievads specialitātē”, „Rakstveida tulkošanas metodika un
profesionālais treniņš”, „Konsekutīvās tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”,
„Rediģēšanas pamati”, Angļū/ latviešu/krievu stilistika” „Komunikatīvais praktikums un
terminoloģija kultūras un tūrisma jomā, ekonomikas un biznesa jomā, politikas un sabiedrisko
attiecību jomā.”
Rezultāti
Studenti iegūst priekšstatu par eksistējošo mūsdienu zinātnē daudzveidību uzskatos par
tulkošanas teoriju un praksi, iepazīstas ar šīs disciplīnas 21. gadsimta zinātnisko diskusiju
problemātiku un attīstības tendencēm. Tas ļauj viņiem izveidot savu pieeju profesionālajiem
uzdevumiem un saskatīt savas darbības perspektīvas jaunāko lingvistisko, socioloģisko,
psiholoģisko, kultūras un informācijas koncepciju kontekstā.
Kursa plāns
- Tulkošanas procesa būtība un uzdevumi, uzskatu dudzveidība: lingvistiskais viedoklis;
tulkošana kā nozīmes pārnesums; tukošana kā informācijas pārkodēšana; tulkošana kā
komunikācijas process; sociologu viedoklis; tulkošana kā radošs mākslas process; tulkošana kā
euristisks process. Termina “tulkošana” etimoloģija.
- Tulkošanas teorijas galveni termini. Tulkošanas teorijas līmeni: teksta lingvistiskais līmenis,
kognitivais limenis, sociologiskais līmenis, kultūras līmenis.
- Ekvivalences (informācijas) teorijas: Jakobson, Nida, Newmark, Minjar-Belorouchev.
Ekvivalences būtība un pakāpes. Ekvivalences tipi. Ekvivalentais un adekvātais tulkojums.
Tulkošanas divi pamatprincipi. Pārak butisks tulkojums / pārak brīvs tulkojums.
- Pārbīdīšanas (shifts) teorija: Vinay&Darblent, Canford. “Scopos” teorija: Reiss&Vermeer,
Holz-Manttari, Nord.
- A.Fedorova darbi kā krievu tulkošanas teorijas pamats. Saskaņas teorija (Ritcker).
Kommunikātiva-funkcionāla teorija (Ļvovskaja). Psihologisko-lingvistiska teorija (Širjaevs).
-Seminārs: tulkošanas problemas, kuras tiek analīzēti Tulkotāju forumos Intrnetā, apspriešana.
- Valodas vārdu krājums un tā mainība. Tulkotāja viltus draugi. Tērminoloģijas jēdziens.
Terminoloģijas tulkošanas problemas un paņēmieni.
- Vārdkopas struktūra. Brīvo vārdkopu tulkošana. Tulkošanas iespēja: ar kultūru saistītās idiomas
(reālijas) tulkošana; nacionāla kolorīta saglabāšana vai adaptācija; frazeoloģismus tulkošana;
īpašvārdu tulkošana; sveicienu tulkošana; vārdu spēles tulkošana; akronimu tulkošana.

- Tulkošanas stratēgijas (sintaktiskā , semantiskā un pragmatiskā). Transformācijas tipi:
discriptīvais tulkojums, kompensācija (semantiskā, gramatiskā, stilstiskā), okazionālismu
(situatīvu frazeologismu) tulkojums.
- Tulkošanas teorijas deskriptīvais (aprakstošais) un preskriptīvais (normatīvais) aspects.
Tulkošanas nākotne (datoru tulkošanas programas, CAT, MAHT).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmēklejums – 75%
Sekmīgi nokārtots seminārs – 100%
Sekmīgi mutiski nokārtots eksāmens – 50%
Mācību pamatliteratūra
1.Charles, E. Contemporary Translation Theories (Topics in Translation). London and New
York, 2001.
2.Munday, J. Introducing Translation Studies. London and New York;Routledge. 2012.
3.Wilson, R. Words, Images and Performances in Translation (Continuum Studies in
Translation). New York, 2011.
4.Гарбовский, Н. Теория перевода. Москва, 2004.
Papildliteratūra
1. Baker, M. Critical Redings in Tanslation Studies. London and New York, 2009.
2. Bassnett, S. Translation Studies. London&New York:Routledge. 2002.
3. Newmark, P. More Paragraphs on Translation. Clevedon-Philadelpia-Adelaid Multilingual
Matters LTD. 1998.
4. Pym, A. Exploring Translation Theories. London&New York: Routledge. 2010.
5. Routledge Encyclopedia of Transaltion Studies, ed. M.Baker, G.Saldanha. London and New
York, 2009.
6. The Translation Studies Reader. Ed. by Venuty,L. New York&London:Routledge.2004.
7. Влахов, С.И., Флорин, С.П. Непереводимое в переводе. Москва, 2012.
8. Латышев, Л.К. Перевод. Теория, практика и методика преподавания: Учебник. Москва,
2005.
9. Швейцер, А.Д. Теория перевода. Статус. Проблемы. Аспекты. Москва, 2008.

Kursa nosaukums STILISTIKA TULKOŠANAS PRAKSĒ
Kursa kods
TT3-3
Kredītpunkti
4
ECTS kredītpunkti 6
Semestris:
ceturtais
Kopējais auditoriju stundu skaits 64
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i)
Doc. Kristīne Užule

Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: iepazīstināt studentus ar angļu valodas stilistikas pamatiem un Ņumarka (1988)
komunikatīvo tulkojumu veidu, kura ietvaros var visefektīvāk izmantot stilistikas zināšanas.
Kursa uzdevumi:
• attīstīt studentu zināšanas par to, kā stilistika ir saistīta ar citām lingvistiskām
disciplīnām,
• attīstīt studentu zināšanas par stila sastāvdaļām,
• iepazīstināt studentus ar mutvārdu un rakstveida stila atšķirībām,
• iepazīstināt studentus ar makrostila veidiem u mikrostila paveidiem,
• attīstīt iemaņas izmantot stilistikas zināšanas mutvārdu un rakstveida komunikācijā,
• attīstīt iemaņas, kas nepieciešamas angļu valodas tekstu un tulkojumu rediģēšanai un
korekcijai.
Kursa apraksts
Studenti attīsta savas zināšanas un iemaņas, kas ir saistītas ar teksta un diskursa stilistiku. Katras
nodarbības gaitā studenti apgūst jaunu stilistikas aspektu un praktizē tā lietošanu akadēmisko
uzdevumu kontekstā, autentiska teksta un diskursa kontekstā (atrod doto elementu tekstā vai
diskursā, uzlabo doto tekstu vai diskursu, aizvietojot kādas struktūras ar šī elementa struktūru,
rediģē tekstu vai diskursu), tulkojot tekstu angļu valodā, pielietojot jauno stilistisko elementu,
analizējot kādu tekstu, kas ir jāpārtulko angļu valodā, un izsakot priekšlikumus par to, kā
oriģinālo tekstu var uzlabot tulkojumā. Studenti arī iepazīstas ar dažādu stilu specifiskiem
dokumentiem u to rakstīšanas principiem. Laika ierobežojumu dēļ šis kurss koncentrēsies uz
formālo un neformālo stilu, biznesa, publicistisko un akadēmisko stilu. Kursa ietvaros
studentiem tiks piedāvāts arī citu stilu pārskats.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss ir saistīts ar tādiem priekšmetiem kā “Komunikatīvais praktikums un terminoloģija
tūrisma un kultūras sfērā”, “Komunikatīvais praktikums un terminoloģija biznesa un ekonomikas
sfērā”, “Angļu valodas struktūra un inovācijas” un ar citām valodas disciplīnām.
Rezultāti
Studentiem veidosies šādas kompetences: studenti var uzrakstīt kādu dokumentu dotajā stilā,
studenti var rediģēt kādu dokumentu vai tekstu saskaņā ar doto stilu, studenti var identificēt stilu,
kas ir jālieto dotajā kontekstā, studenti var pārtulkot kādu dokumentu vai tekstu, uzlabojot tā
stilu, studenti var uzrakstīt vai rediģēt kādu tekstu vai diskursu dažādos stilos.
Kursa plāns
1. Stilistikas zinātne un stilistikas sastāvdaļas (sintakse, leksikas vienotības, kā arī teksta un
diskursa struktūra (kohēzija, sakarība)) (6 st.).
2. Stilistikas saistība ar citām lingvistiskām disciplīnām (valodas struktūru, leksikoloģiju,
pragmatiku, sociolingvistiku u.t.t.) (2 st.).
3. Stilistikas makrolīmeņa stils: oficiāls, formāls stils (11 st.).
4. Stilistikas makrolīmeņa stils: neoficiāls, neformāls stils (2 st.).
5. Stilistikas mikrolīmeņa stils: biznesa stils (10 st.).
6. Stilistikas mikrolīmeņa stils: publicistiskais stils (10 st.).
7. Stilistikas mikrolīmeņa stils: akadēmiskais/zinātniskais stils (10 st.).
8. Citu mikrolīmeņa stilu pārskats: tehniskais, juridiskais, medicīniskais stils (3 st.).
9. Stilistikas līdzības un atšķirības starpkultūru komunikācijā un tulkošanas praksē (10 st.).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%
Sekmīgi veikti un nokārtoti 2 kontroldarbi – 50%
Sekmīgi rakstveidā nokārtots eksāmens – 50%

Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme
Mācību pamatliteratūra
Bailey, S. (2011). Academic Writing. Routledge
Chesterman, A. (1997). Memes of translation. John Benhamins
Cotter, C. (2010). News Talk: Investigating the language of Journalism. Cambridge
Harrop, J. & Solomon (1997). Check your Vocabulary for Colloquial English. Peter Collin
Hayakawa, S. I. & Ehrlich, E. (1994). Choose the Right Word. HarperPerennial
Graham, D. & Graham, J. (2009). Can Do Writing: ThePproven Ten-Step System for Fast and
Effective Business Writing. John Wiley & Sons
Porter, D. (2007). Check your Vocabulary for Academic English. A & C Black Publishers
Simpson, P. (2004). Stylistics: A Recourse Book for Students. Routledge
Wyatt, R. (2007). Check your Vocabulary for Business and Administration. A & C Black
Publishers
Papildus literatūra
Biber, D. & Conrad, S. (2009). Register, Genre and Style. Cambridge
Coupland, N. (2007). Style: Language Variation and Identity. Cambridge
Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. Shanghai Foreign Language Education Press.
Kachru, B. (1992): The Other Tongue: English across Cultures. University of Illionois Press
INTERNET resursi
http://cobe.boisestate.edu/files/2009/05/writingstylesv12_0.pdf
http://sydney.edu.au/stuserv/documents/learning_centre/M2.pdf
http://www.blssrl.com/assets/Formal_Informal_English.pdf
http://www.csuohio.edu/academic/writingcenter/WAC/informaltoformal.html
http://www.une.edu.au/tlc/aso/aso-online/academic-writing/academic-style.php
https://www.dlsweb.rmit.edu.au/lsu/content/4_WritingSkills/writing_pdf/super_style.pdf

Kursa nosaukums DZIMTĀ (KRIEVU) VALODA. STILISTISKĀ SISTĒMA UN NORMA
Kursa kods
TT5-2
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti 3
Semestris:
trešais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07).
Kursa izstrādātājs(i)
prof. L.Ignatjeva

Kursa mērķi un uzdevumi
Kursa mērķis: pilnveidot prasmi ievērot standartvalodas normas savā runā.
Kursa uzdevumi:
 padziļināt jēdziena valodas norma izpratni, iepazīstināt studentus ar valodas normu
izmaiņu galvenajām tendencēm;
 attīstīt priekšstatu par dzimtās valodas galvenajām normām un stilistikas resursiem;
 pilnveidot iemaņas darbā ar vārdnīcām un normatīvajām rokasgrāmatām;
 attīstīt runas (paš)analīzes un (paš)novērtējuma iemaņas;
 attīstīt valodas izjūtu un vēlmi pilnveidot savu runas kultūru.
Kursa apraksts
Kursa galvenais uzdevums - attīstīt studentu valodas izjūtu, radīt priekšstatu par to, ka
standartvalodas normu pārzināšana un prasme tās ievērot nosaka tulkošanas kvalitāti.
Standartvalodas brīva pārvaldīšana ir būtisks tulkotāja profesionālisma komponents. Kursa
ietvaros studenti tiek padziļināti iepazīstināti ar dzimtās valodas normām un tās galvenajām
attīstības tendencēm. Nodarbībās galvenā uzmanība tiek veltīta darbam ar vārdnīcām, tekstu
analīzei un rediģēšanai, ņemot vērā to atbilsmi standartvalodas normām, no vienas puses, un
autora komunikatīvajam nolūkam, no otras puses, kā arī funkcionāli stilistisko piederību.
Starpdisciplīnu saistība
Studiju kurss tiek saistīts ar kursiem: “Rediģēšanas pamati”, “Ievads specialitātē”, „Dzimtā
valoda: funkcionālā stilistika”, „Mūsdienu angļu / latviešu valoda: stilistika tulkošanas praksē”,
“Dzimtā valoda: sistēma un inovācijas”, “Retorikas pamati”, „Runas tehnika”, “Rakstveida
tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, “Konsekutīvās tulkošanas metodika un
profesionālais treniņš”, „Sinhronās tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”.
Rezultāti
Zināšanas – studenti pārvalda jēdzienu literārās valodas norma, pārzina tās galvenās pazīmes.
Prasmes – studenti prot novērtēt fonētiskos, leksiskos un sintakses variantus, ņemot vērā to
atbilstību literārajai normai, argumentēt savu varianta izvēli, balstoties uz normas un konteksta
prasībām.
Kompetences – studenti prot izmantot normatīvās vārdnīcas, rokasgrāmatas un uzziņu interneta
portālus, noskaidro uzsvara, vārdu lietošanas un gramatiskās formas vai konstrukcijas izvēles
sarežģītus gadījumus, cenšas kontrolēt savu valodu, ievēro savā valodā un tulkojumos literārās
normas.
Kursa plāns
Tradicionālā stilistika, tās pamatjēdzieni un kategorijas.
Valodas norma, valodas normas teorija. Literārās valodas norma. Variatīvums.
Stilistiskās konotācijas, to tipoloģija.
Stilistika un valodas kultūra.
Praktiskā stilistika. Stilistikas resursi: leksika, sintakse.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 20%
3 pārbaudes darbi – 30%
1 laboratorijas darbs – 20%
Nobeiguma kontroldarbs – 30%
Pārbaudes veids
Diferencētā ieskaite.

Pamatliteratūra:
Балли, Ш. (2000). Французская стилистика (2 изд.).. Москва, URSE, Editorial.
Русский язык и культура речи: Учебник. (2002). Под ред. проф. В.И. Максимова.
Москва: Гадарики, 2002.
Голуб, И.Б. (2010). Стилистика русского языка. Москва: Высшая школа перевода.
Голуб, И.Б. (2007). Новый справочник по русскому языку и практической
стилистике: Учебное пособие. Москва: Эксмо.
Papildliteratūra
Розенталь, Д.Э. (2000). Справочник по правописанию, произношению и литературному
редактированию. Москва: Высшая школа перевода.

A bloks

Kursa nosaukums
BIZNESA EKONOMIKA UN KOMERCDARBĪBAS PAMATI
Kursa kods TV8-2
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Semestris: septītais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apsiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i) Dr.oec as.prof. Boriss Heimanis

Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis
Apgūt ekonomisko zināšanu teorētiskus pamatus;
Iepazīstināt studentus ar galvenajām likumsakarībām, kas ir saistītas ar saimnieciskas darbības
vadīšanas motivāciju tirgus ekonomikā;
Dot jēdzienus par cēloņsakarībām tautsaimniecībā;
Izdarīt apskatu par starptautisko ekonomisko sakaru nepieciešamību un radīšanu;
Iemācīt uzņēmējdarbības jēdzieniem;
Izveidot priekšstatus par uzņēmuma darbības saturu un nozīmi tautsaimniecībā, kā arī par
nepieciešamiem nosacījumiem un resursiem uzņēmējdarbības īstenošanai;
Apgūt nepieciešamas informācijas saņemšanas un apstrādāšanas iemaņas uzņēmējdarbības
vadīšanai.
Uzdevumi:
Dot studentiem vispārīgas zināšanas par svarīgākajiem uzņēmējdarbības ekonomikas rādītājiem
un to lomu tautsaimniecībā; preču un pakalpojumu cenu veidošanās un to ietekmi uz
piedāvājumu un pieprasījumu. Veidot izpratni par riska noteikšanas iespējam, par sakarībām, kas
pastāv starp darba, darba samaksas un bezdarba problēmām. Studenti jāiepazīstina ar inflācijas
neizbēgamību, tās pozitīvajam un negatīvajam pusēm. Jāveido izpratni par ekonomikas attīstības
ciklisko raksturu, par valdības uzdevumiem, iespējām, lomu un metodēm ekonomikas
ietekmēšanā, kā arī par starptautiskas tirdzniecības lietderību un to ietekmi uz nacionālo
ekonomiku.
Rezultāti
 Zināšanas – studentiem jāprot analizēt ekonomisko situāciju uzņēmumā, jāprot lietot
ekonomiskās definīcijas un uzņēmējdarbības vadīšanas metodes.
 Prasmes – pielietot uzņēmējdarbības ekonomikas kategorijas un metodes biznesa
 analīzē, risināt uzņēmuma ekonomiskās problēmas; darboties kā ekonomisko resursu vadītājs
analītiskā līmenī.
 Kompetences – jāprot izmantot investēšanas un inovatīvas aktivitātes novērtēšanas principus
un metodes.
Studiju kursa kalendārs pilna laika studijām:
Kopā stundas
Studiju veids

Pilna laika klātiene

Pilna laika neklātiene

Tālmācība

Kopējais stundu skaits

80

80

80

28

16

0

1. Lekcijas
2. Semināri
Patstāvīgais darbs:

20
8
52

12
4
64

0
0
80

1. Literatūras studēšana
2. Mājas darbs
3. Kontroldarbs

32
16
4

32
24
8

50
20
10

Nodarbības auditorijā:

Tēma

Datums,
laiks

1. Ievads uzņēmējdarbības ekonomikā.
-Ekonomiskas teorijas metodoloģija.
-Ekonomiskas politikas pamatojums (tiesiskais, politiskais,
nacionālais, ģeogrāfiskais, sociālais).
-Ekonomikas pamata definīcijas un ekonomiskie mērķi.
-Ekonomikas un politikas mijiedarbība un savstarpēja ietekme.
-Valsts, kā tirgus reformu galvenais subjekts.
-Makrosistēmas konflikta cēloņi starp uzņēmējdarbību un politisku
elitu.

2. Latvijas Republikas uzņēmējdarbības
raksturojums.
-Uzņēmējdarbības un uzņēmēja definīcijas .
-Latvijas Republikas uzņēmējdarbības vide,
uzņēmējdarbības izvēles faktori.
-Mūsdienu uzņēmējdarbības ideoloģija.
-Uzņēmējdarbības organizatoriskās formas Latvijā.

Pilna laika
klātiene

Pilna laika
neklātiene

3

2

3

2

2

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

28

16

vides

vides

un

3. Valsts ekonomiskā politika.
-Valsts ekonomiskā politika: objekti, subjekti, mērķi un metodes.
Mērķu koks.
-Ekonomisko interešu nesēji, paudēji un izpildītāji. -Valsts
ekonomiskas politikas administratīvas un ekonomiskas metodes.
-Valsts ekonomikas regulēšana kā neatdalāma tirgus daļa, valsts
iejaukšanas robežas saimnieciskā dzīvē.
-Ekonomiskas politikas metodēs. Liberāla un “diriģenta” politika.

4. Tirgus teorijas pamati.
-Pieprasījuma un piedāvājuma likumi.
-Pieprasījuma un piedāvājuma elastība.
-Tirgus cenas būtība, cenu līdzsvarošana.
-Tirgus jēdziens un tirgus veidi. Tirgus sistēmas funkcionēšana.
-Konkurences vide.

5. Ražošana, resursi un izmaksas
-Ražošana (faktori, stadijas, uzdevumi).
-Resursi (darbs, zeme, kapitāls, dabas resursi, uzņēmējdarbības
spēja).
-Kapitāla un tas sastāvdaļu raksturojums.
-Ražošanas izmaksu veidi. Pašizmaksas jēdziens. Cena, ienākumi
un peļņa.
-Ražošanas apjomi un resursu sadale.

6. Uzņēmuma attīstības stratēģija
- Koncentrētas, integrētas un diversificētas izaugsmes stratēģija.
-Ierobežošanas stratēģija.
-Firmas stratēģiskā politika.
-Stratēģijas modeļi: Harvarda skola, franču skola, japāņu skola.
-Stratēģisko lēmumu veidi.

7. Investīciju darbība.
-Investīciju darbības veidi un mērķi.
-Investēšanas stratēģija un faktori.
-Investēšanas etapi.
-Uzņēmuma kā investēšanas objekts pētījums.
-Investīciju projekta analīze un efektivitāte.

8.Inovācijas uzņēmumā un komerciāls aprēķins.
-Inovācijas pieejas.
-Inovāciju lēmumu ceļi un rezultāti.
-Inovāciju avoti un ekonomiskā efektivitāte.
-Uzņēmuma adaptācija.
-Komerciāls aprēķins (līmeņi, principi, nolikums).

Kopā kontaktstundas:

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Patstāvīgā darba
Plānotie studiju rezultāti
uzdevuma Nr.
Zināšanas
Prasmes
Kompetences

% no pārbaudījuma
vērtējuma

Mājas darbs

*

*

*

30 %

Kontroldarbs

*

*

*

70 %

gala

Pārbaudes veids
Pārbaudījuma forma – ieskaite ar vērtējumu 10 ballu skalā
Mācību pamatliteratūra
1. Konstantīns Didenko, Ludmila Vasiļjeva, Irīna Ovčiņņikova. Uzņēmējdarbības
ekonomika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2011. 67 lpp.
2. K.G. Hofs, Rasma Alsiņa. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011..608 lpp.
3. V.Nešpors. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2010. 253. lpp.
4. Чуева Л.Н. Экономика фирмы: учебник. Москва: «Дашков и К», 2007. 416 с.
Papildliteratūra
V.Abizāre. Ievads uzņēmējdarbība. Rīga: Ka Ka, 2004. 140 lpp.
V.Bikse Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga: SIA „Izglītības soļi”. 2007. 454 lpp.
Andrejs Jaunzans. Risku analīze un vadīšana. Rīga: Andrejs Jaunzans, 2009. 360. lpp.
Roberts Škapars. Mikroekonomika. Rīga: Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības
institūts, 2007. 369 lpp.
5. T. Volkova. Bizness pāri robežā un Praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā. Rīga: LU
Akadēmiskais
apgāds,
Banku
augstskola.
2010.
184
lpp.
1.
2.
3.
4.

Kursa nosaukums LIETIŠĶĀ INFORMĀTIKA / MS Office
Kursa kods
TV 10
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti 3
Semestris:
pirmais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i)
doc. J. Timoščenko
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: veidot prasmes izmantot informācijas tehnoloģijas ikdienā – gan darbā, gan mācībās.
Kursa uzdevumi:
·
studentiem jāiegūst iemaņas darbā ar datoru;
·
jārada priekšstats par datora lietošanu individuālai izziņas darbībai;
·
jāiegūst zināšanas un iemaņas modernu datoru, operētājsistēmu un Interneta izmantošanā;
·
jāprot izmantot teksta redaktoru dažādu dokumentu noformēšanā un rediģēšanā;
·
jāprot sastādīt shēmas un diagrammas;
·
jāprot izveidot prezentācijas un orientēties informācijas meklēšanā.
Kursa apraksts
Kursā paredzēts sniegt studentiem teorētiskās zināšanas par datora izmantošanas iespējām
informācijas apstrādē, datora galvenajām sastāvdaļām (blokiem) un palīgierīcēm, to uzdevumu,
nozīmi un funkcijām, datoru lokālā tīkla jēdzienu, kā arī apgūt informācijas ievadīšanas,
uzglabāšanas un dzēšanas, datorvīrusu identifikācijas un likvidācijas paņēmienus, prasmi strādāt
ar operētājsistēmu Microsoft Windows vidē, pārzināt tās darbības principus un lietošanas
pamatus. Paredzēts, ka studenti iegūs pamatzināšanas par Microsoft Office programmas (Word,
Excel, PowerPoint) iespējām tulkošanā jomā, tajā skaitā par teksta ievadīšanas un rediģēšanas
pamatiem, teksta izlīdzināšanu un centrēšanu, kontekstuālo rediģēšanu (teksta meklēšanu,
aizvietošanu, salīdzināšanu), tabulas sagatavošanu un iekļaušanu tekstā, tās grafisko noformēšanu,
elementāriem aprēķiniem tabulā, elektroniskajām tabulām un to izmantošanas iespējām, par
Microsoft Excel vidi, apgūs pamatdarbības ar dokumentiem (saglabāšana, atvēršana,
izdrukāšana), grafisku attēlu veidošanu un iekļaušanu tabulā, kā arī priekšstatu par prezentācijas
(slaidrādes) sagatavošanu, tās veidošanu un rediģēšanu, zināšanas par internetu, informācijas
pārraides organizāciju, juridiskajiem ierobežojumiem un (darbošanās) (interneta komunikācijas)
etiķeti, informācijas meklēšanu vispasaules tīmeklī, e-pastu.
Starpdisciplīnu saistība
Zināšanas informātikā studenti tālāk izmanto: lietvedības dokumentu, referātu un kursa
darba noformēšanā; priekšmetos, kas saistīti ar tālāku specialitātes apgūšanu, informācijas
meklēšanā un apstrādē. Studiju kurss ir saistīts ar kursiem: “Rakstveida tulkošanas metodika un
profesionālais treniņš”, „Anotēšana un referēšana”, „Starpkultūru lingvistisko pētījumu pamati”,
„Mūsdienu tulkošanas tehnoloģijas (TRADOS)”.
Rezultāti
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši:
Zināšanas par



datora vietu un nozīmi informācijas apstrādē;
pamatzināšanas par datora izmantošanas iespējām informācijas apstrādē,





pamatzināšanas par datoru lokālā tīkla jēdzienu, antivīrusu programmām, arhivatoriem
un to lietošanu;
informācijas pārraides organizēšanu;
juridiskiem ierobežojumiem un darbošanās etiķeti

Prasmes


Patstāvīgi strādāt ar datoru, prast lietot teksta redaktorus, elektroniskās tabulas,
vienkāršas grafiskās programmas, Internetu

Kompetences


Spēja efektīvi izmantot savā darbā mūsdienu informatīvās tehnoloģijas.

Kursa plāns
Tematiskā plāna apskats
1.
Datora vieta un nozīme informācijas apstrādē, datora galvenās sastāvdaļas (bloki) un
palīgierīces, to uzdevums, nozīme un funkcijas, datoru lokālā tīkla jēdziens.
2.
Informācijas ievadīšanas, uzglabāšanas un dzēšanas paņēmieni; operētājsistēmas
Microsoft Windows vide, tās darbības principi un lietošanas pamati; datorvīrusu
identifikācijas un likvidācijas paņēmieni.
3.
Arhivatori un to lietošana. Microsoft Windows aplikācijas, to iedarbināšana
(atvēršana) un izslēgšana (aizvēršana).
4.
MS Word – teksta un grafikas redaktors: iespējas, teksta ievadīšanas un rediģēšanas
pamati. Teksta izlīdzināšana un centrēšana. Teksta kontekstuālā rediģēšana: meklēšana,
aizvietošana, salīdzināšana.
5.
Tabulas sagatavošana un iekļaušana tekstā, tās grafiskā noformēšana, elementāri
aprēķini tabulā. Elektroniskās tabulas un to pielietošanas iespējas.
6.
Microsoft Excel vide. Pamatdarbības ar dokumentiem: saglabāšana, atvēršana,
izdrukāšana. Grafisku attēlu veidošana un iekļaušana tabulā. Lietišķā grafika, tās veidošana
un rediģēšana.
7.
PowerPoint vide. Prezentācijas (slaidrādes) sagatavošana, veidošana un rediģēšana.
8.
Informācijas pārraides organizēšana. Juridiskie ierobežojumi un (darbošanās) (interneta
komunikācijas) etiķete, kas jāievēro, strādājot Interneta vidē). Internets. Informācijas
meklēšana vispasaules tīmeklī, e-pasts.
9.
Word jaunākās versijas un to īpatnības.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nosacījumi kredītpunktu ieguvei:
1.
2.
3.
4.

40 % - aktīva piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (vai rakstiska atskaite par tām);
40% - 3 patstāvīgi rakstu darbi (kontroldarbi), kuri atbilst norādītajiem kritērijiem;
20% - 2 patstāvīgi mājas darbi (mājasdarbi), kuri atbilst norādītajiem kritērijiem;
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme.

Pārbaudes veids
Diferencētā ieskaite
Periodika un citi informācijas avoti
http://office.microsoft.com/lv-lv/support/FX010056500.aspx –
Microsoft Office apmācība – visu apmācību pārlūkošana.
2.
https://www.mykoob.lv/?index/liis_macibu_materiali/category/38/
filterby/all/filterfields/ –LIIS Mācību materiāli. Materiāli ir izstrādāti Latvijas izglītības
informatizācijas sistēmas projekta ietvaros ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu.
1.

Kursa nosaukums:
Kursa kods

LOĢIKA
TV5

Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

2
3
piektais
32

Semestris:
Kopējais auditoriju st.skaits
Studenta patstāvīga darbu
stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Kursa izstrādātāji:

32
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Doc.I.Boļšakovs, Asoc.prof. V.Kačans

Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķīs: veicināt studējošo loģiskās domāšanas spēju attīstību un loģikas priekšmeta pamatideju
un formu apgūšanu.
Kursa uzdevumi:
- izkopt pareizās domāšanas iemaņas;
- izkopt iemaņas atdalīt domāšanas formu no domāšanas satura un prasmi operēt ar formu;
- iemācīt pareizi definēt un lietot ikdienas un zinātniskās valodas terminus;
- apgut kārtulas, kuras ļauj izveidot pareizi secīgu domāšanu, lai identificētu problēmas un
izstrādātu to risinājumus.
Kursa apraksts
Kurss loģikā ir viens no vispārizglītojošajiem obligātiem kursiem, kura uzdevums ir
iepazīstināt studentus ar formālas loģikas galvenajām tēmām, domāšanas formām un
likumsakarībām, jēdzienisko aparātu. Parādīt, ka loģika ir nepieciešamais pamats ikvienai
racionālai domāšanai un arī jauno zināšanu iegūšanai.
Rezultāti:
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši:
zināšanas par
Loģiku kā filozofisko disciplīnu, tās saturu un uzdevumiem.
Par galvenām domāšanas formām (jēdziens, spriedums, slēdziens)
Par loģikas likumiem un kārtulām.
Izpratni par domāšanas un formālās loģikas sasaisti.
prasmes
 izmantot formālās loģikas kārtulas un veidot secīgu domāšanu;
 attīstīt prasmi novērot, analizēt, vērtēt, izdarīt loģiskus secinājumus;
 prasmi loģiski argumentēt, pierādīt un atspēkot.
kompetences
 saredzēt loģikas lomu kā ikvienas racionālās izziņas fundamentu
 loģikas konteksta izmantošana retorikas kursā
Kursa saturs
-Domāšanas struktūra un loģika. Valoda un domāšana. Domas saturs un loģiskā forma.
- Loģikas priekšmets un nozīme. Jēdziens. Jēdziena loģiskā struktūra. Jēdziena saturs un
apjoms.
- Loģiskās attiecības starp jēdzieniem. Loģiskās operācijas ar jēdzieniem. Jēdzienu
vispārināšana, ierobežošana, definēšana un jēdzienu iedalījums.

- Spriedums. Vispārējais sprieduma raksturojums. Spriedums kā domāšanas forma. Spriedums
un teikums.
- Vienkāršie kategoriskie spriedumi. Vienkāršo spriedumu klasifikācija. Terminu izvērstība
spriedumos.
- Loģiskais kvadrāts. Saliktie spriedumi. Konjunkcijas, disjunkcijas, implikācijas un ekvivalences
saliktie spriedumi. Spriedumu modalitāte.
- Loģikas likumi. Vispārējais domāšanas likumu raksturojums. Pietiekošā pamata likums.
- Slēdzieni. Vispārējais slēdzienu raksturojums. Slēdziena struktūra. Slēdzienu klasifikācija.
Tiešie slēdzieni.
- Pārvēršana, apgriešana, pretstatīšana predikātam. Tiešie slēdzieni pēc loģiskā kvadrāta.
Deduktīvie slēdzieni.
- Vienkāršais kategoriskais siloģisms. Siloģisma kārtulas. Siloģisma figūras un modi. Saīsinātais
siloģisms.
- Argumentācijas teorija. Pierādījums un atspēkojums. Pierādījuma loģiska struktūra.
Pierādījuma veidi. Atspēkojuma jēdziens un struktūra. Pierādījuma un atspēkojuma loģiskās
kārtulas.
Kursa pamatliteratūra: BSA kursa konspekts. Loģika (Boļšakovs I., Ņikiforovs V.) Rīga, 2006,
2008 un Loģika (Vedins I.)Rīga, 2000.
Praktiskie uzdevumi ņemti no augstākminētām grāmatām, kā arī no mācību līdzekļa Логика:
методическое пособие для студентов вузов. В.Качан, В.Никифоров, Рига, 1999
Studiju priekšmeta tematiskais plāns
1. Domāšanas struktūra un loģika. Valoda un domāšana. Domas saturs un loģiskā forma.
Loģikas priekšmets un nozīme.
2. Jēdziens. Termina jēdziens. Termina semantiskā nozīme. Jēdziena loģiskā struktūra. Jēdziena
saturs un apjoms. Loģiskās operācijas ar jēdzieniem.
3.Loģiskās attiecības starp jēdzieniem ( sugas un ģints (pakārtojuma) attiecības, krustošanas,
4. Jēdzienu definēšana, definēšanas kārtulas un definēšanai līdzīgi paņēmieni. Jēdzienu
iedalījums, iedalīšanas kārtulas. Klasifikācija.
5. Spriedums. Vispārējais sprieduma raksturojums. Spriedums kā domāšanas forma. Spriedums
un teikums. Vienkāršie kategoriskie spriedumi. Vienkāršo spriedumu klasifikācija.
6. Terminu izvērstība spriedumos ( SaP,SiP, SeP, SoP spriedumu veidos). Izvērstības shēmas.
Loģiskais kvadrāts un loģiska kvadrāta kārtulas.
7.Saliktie spriedumi. Konjunkcijas, disjunkcijas, implikācijas un ekvivalences saliktie spriedumi.
8. Slēdzieni. Vispārējais slēdzienu raksturojums. Slēdziena struktūra. Slēdzienu klasifikācija.
Tiešie slēdzieni. Pārvēršana, apgriešana.
9. Vienkāršais kategoriskais siloģisms. Siloģisma figūras un modi. Siloģisma figūru un
vispārējās kārtulas Siloģisma pārbaude.

10. Entimemas. Ieskats slēdzienos, kas tiek izsecināti no saliktiem spriedumiem (piemēram,
nosacījuma kategoriskie slēdzieni).
11. Argumentācijas teorija. Pierādījums un atspēkojums. Pieradījuma loģiskā struktūra.
Pieradījuma veidi. Atspēkojuma jēdziens un struktūra. Pierādījuma un atspēkojuma loģiskās
kārtulas.
12. Loģisko uzdevumi risināšanas metodes. Kritiskas domāšanas pamati. Loģiskas kļūdas.
Semināru (praktisko nodarbību) tēmas un uzdevumi
Mācību līdzekļa Boļšakovs I., Ņikiforovs V. Loģika. Rīga, 2006, 2008
Uzdevumu varianti 1-31
Mācību literatūra
Boļšakovs I., Ņikiforovs V. Loģika. Rīga, 2006, 2008
Vedins I. Loģika. Rīga, 1996, 1998, 2000
Mācību pamatliteratūra
Dzintars Pēteris Veits. Loģika. Rīga, 2000
В.Качан, В.Никифоров. Логика:методическое пособие для студентов вузов. Рига, 1999
Papildliteratūra
Iljenkovs E. Mācīsimies domāt kopš jaunības. Rīga, 1990
Ivins A. Pareizas domāšanas māksla. Rīga, 1990
Scott M.Sullivan. An Introduction To Traditional Logic: Classical Reasoning For
Contemporary Minds. North Charleston, 2006
Абачиев С. Традиционная логика в современном освещении. Москва, 2006
Жоль К. Логика в лицах и символах, Москва 2006
Ивин А. Практическая логика. Москва, 2002
Колтовой Б. Крепкий орешек. Москва, 2002
Kursa metodiskais nodrošinājums:
 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem;
 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem.
Patstāvīgo darbu apraksts:
Patstavigi atrisinat loģikas uzdevumus
Kontroles forma: eksāmens.
Nosacījumi kredītpunktu ieguvei:
 Visu nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās
 Praktiska darba izpilde un aizstāvēšana
 Gala eksāmena nokārtošana
Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi)
30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas, patstāvīgi studēt kursā paredzēto literatūru un
veidot konspektus;
35% praktiska darba izpildīšana;
35% eksāmens: praktiska darba aizstāvēšana
Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā.

Kursa nosaukums

ZINĀTNISKĀ UN STUDIJU DARBA TEORIJA UN METODIKA

Kursa kods
TV6
Kredītpunkti
0
ECTS kredītpunkti 0
Semestris:
pirmais
Kopējais auditoriju stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 16
Kursa apsiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i)
Asoc.viesprof. V. Kačans
Kursa mērķi un uzdevumi
1. Iepazīstināt studentu ar pētnieciskā darba galvenajiem žanriem un metodēm.
2. Veidot studentiem iemaņas dažādu tekstu rakstīšanā.
3. Iemācīt studentus formulēt pētījuma mērķus un uzdevumus, kā arī izvelēties tiem
atbilstošo pētījuma žanru un metodes.
4. Attīstīt studentos pētnieciskā darba kultūru kā sakotnējo materiālu un informācijas
vākšanas posmā, tā arī to analīzes, darba nobeiguma un noformējuma posmā.
Kursa plans
5. Pētnieciskā darba specifika humanitāro zinātnu jomā. Pētījumu organizācijas principi.
Akadēmisko tekstu žanri. (praktiskais darbs: uzrakstīt eseju un recenziju)
6. Zinātniskā pētījuma metodes. Pamatelementi: teorija – metodika – tehnika. Pētījuma
līmeņi. Vispārpieņēmtās un specifiskas zinātniskās metodes. Citu zinātņu metodes
humanitārajos pētījumos.
7. Pētnieciskā darba algoritms. (Tēmas izvēle, problēmas, mērķu un uzdevuvmu
formulēšana, darba problēmplāns, materiālu vākšana.)
8. Pētījuma teksta noformējums. Strukturēšana. Zinātniskais aparāts. Bibliogrāfija.
Pielikumi
9. Pētījuma prezentācija un aizstāvēšana.
Studiju metodes
Kurss sastāv no lekcijām un semināriem, konsultācijām.
Kursa metodiskais nodrošinājums
 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem;
 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem.
Pārbaudes veids
Ieskaite
Mācību pamatliteratūra
1. Umberto Eko. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga, 2006.
2.

Alberts Varslavāns. Ievads vēstures zinātnē. Rīga: LU, 2001. 156 lpp

3.

Умберто Эко. Как написать дипломную работу. Москва: книжный дом
«Университет», 2001. 389 с.

4.

Никифоров В.Е. Требования и рекомендации по подготовке дипломных работ:
Методика написания, правила оформления и порядок защиты. Рига: БРИ, 2008.

Papildliteratūra
5. Tim Coles. Student's Guide to Writing Dissertations and Theses in Tourism Studies
and Related Disciplines. 2009.

Mācību valoda:
latviešu un krievu.
Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā.

Kursa nosaukums

PEDAGOĢIJAS PAMATI

Kursa kods
Krediītpunkti
ECTS krediītpunkti
Semestris:
Kopējais auditoriju stundu skaits
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits
Kursa apraksta apstiprinājuma datums
Kursa izstrādātājs(i)

TV9
1
1,5
ceturtais
16
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
asoc.prof. O. Fiļina

Kursa mērķi un uzdevumi
Kursa mērķis: izveidot tādus apstākļus, lai studentiem veidotos pedagoģiskā kompetence, kas
ietver sevī:
 pedagoģisko zināšanu un prasmju apgūšanu, nepieciešamu tiem, kas darbojas kā pedagogi
ikdienā vai profesionāli;
 prasme, vēlēšanās un spēja mācīties personīgo konkurētspēju nodrošināšanai.
Kursa uzdevumi: sniegt studentiem iespēju
 iepazīties ar mūsdienu pedagoģiskās zinātnes pamatvirzienu attīstību un projektēšanas
teorētiskajiem pamatiem, mūsdienu izglītošanas procesa organizāciju un īstenošanu, tā
norises un rezultātu diagnostiku;
 iemācīties projektēt un īstenot dažāda veida mācību nodarbības, pamatojoties uz
tehnoloģisko pieeju;
 apgūt audzināšanas darba metodes ar apmācāmajiem, darba personālu un iemācīties tās
izmantot praksē;
 iegūt profesionālo un mācību problemātisko situāciju analīzes pieredzi, profesionālās
saskarsmes un sadarbības organizēšanas spējas, individuālo un kopīgo lēmumu pieņemšana,
refleksijas un darbības attīstība;
 attīstīt savu kritisko un radošo domāšanu, kā arī individuālās vajadzības sevis audzināšanā un
pašizglītošanā.
Kursa apraksts
Studiju kursa programma „Pedagoģijas pamati” nodrošinās pedagoģisko atbalstu
studentiem: kurss īsteno kompetentu pieeju izglītībai. Kompetence tiek uzskatīta kā mācību
procesa rezultāts, kad subjekts ir gatavs efektīvi organizēt gan iekšējos, gan ārējos resursus,
konkrētā mērķa sasniegšanai. Pedagoģiskā kompetence, no šīs pozīcijas, nepieciešama cilvēkam
gan profesionālajā, gan neprofesionālajā sfērā (gatavība risināt problēmas, konstruktīvi
sazināties, sadarboties ar sev līdzīgajiem utt.).
Kursu darba formas paredz gan informatīvās nodarbības (lekcijas-vizualizācijas), gan
praktisko darbu, gan praktiskās pieredzes un ideju apmaiņu (problēmu sarunas un diskusijas).
Programma ietver kontaktstundas un patstāvīgu darbu. Patstāvīgais darbs paredz
sagatavošanos nodarbībām, dažādu uzdevumu izpildi, darbu ar literatūru un citiem informācijas
avotiem.
Starpdisciplīnu saistība
Dotais kurss ir noderīgs studentiem, kuri turpmāk gribētu strādāt par tulkiem, gidiem,
menedžeriem, kā arī vadītājiem tūrisma un atpūtas jomā. Šis kurss integrējas ar šādiem kursiem:
“Kultūras un filozofijas teorija”, “Ievads specialitātē”, „Psiholoģija”, „Socioloģija”.
Sagaidāmie rezultāti
Apgūstot programmu, studenti būs apguvuši:
Zināšanas

 zinās un izpratīs pedagoģijas teorētiskos pamatus un novitātes Latvijas izglītības sistēmā;
 zinās mācību nodarbību dažādus veidus;
 zinās audzināšanas darba metodes ar apmācāmajiem un darba personālu.
Prasmes
 bagātinās un izvērtēs problēmu risināšanas pieredzi, iepazīsies ar profesionālajām un
mācību inovatīvajām situācijām un ar citu studentu pieredzi;
 pilnveidos saskarsmes prasmes ar kolēģiem un sabiedrību;
 iemācīsies izmantot praksē audzināšanas darba metodes ar apmācāmajiem un darba
personālu.
Kompentences
 apkopos un popularizēs savu jauniegūto pedagoģisko pieredzi (proektīvā kompetence);
 vairos radošumu, kritisko un radošo domāšanu, iniciatīvu, uzdrīkstēšanos piedāvāt
jaunas idejas (pašuzlabošanās kompetence);
 apgūst pedagoģiskās zināšanas un prasmes, nepieciešamas tiem, kas darbojas kā
pedagogi ikdienā vai profesionāli (pedagoģiskā kompetence).
Kursa plans
1. Pedagoģija kā humanitārā virziena zināšanas.
Pedagoģija humanitāro zinātņu sistēmā. Pedagoģiskās zinātnes īpatnības. Pedagoģijas
priekšmets. Pedagoģijas pamatkategorijas. Pedagoģiskā sistēma. Metodoloģija un
pedagoģijas metodoloģijas principi.
2. Audzināšana mūsdienu kultūrā.
Apmācība un audzināšana – līdztiesīgi pedagoģiskā procesa elementi. Pedagoģiskais process
kā audzināšanas būtība. Jēdziens - sevis audzināšana. Audzināšanas mērķis. Audzināšanas
iestādes. Objektīvie un subjektīvie faktori, kas ietekmē audzināšanas procesu. Audzināšanas
sistēma. Audzināšanas autoritārās un humānistiskās tradīcijas. Audzināšana visas dzīves
laikā. Polikulturālā audzināšana un iecietības audzināšana. Patērētāja audzināšana.
3. Izglītība mūsdienu pasaulē.
Mācību darbības organizēšanas formas. Didaktika – zinātne par izglītību un mācībām.
Apmācība, mācīšana, pasniegšana. Izglītojošo un profesionālo kompetenču sistēma. Mācību
procesa organizēšanas formas. Mūsdienu izglītības attīstības tendences: pamatstratēģijas un
modeļi. Humanizācija un izglītības humanitorizācija. Pasaules izglītības telpa. Atbalstoša un
inovācijas izglītība. Atvērtā vai brīvā izglītība. Tirgus pieeja izglītībai. Izglītības
pakalpojumu mārketings. Zinātniski izglītojošs menedžments. Korporatīvā izglītība.
Tehnoloģiskā pieeja mācību procesa organizācijā. Mūsdienu pedagoģiskās tehnoloģijas un
modeļi. Interneta pedagoģiskās īpatnības. Apmācības organizēšanas formas, izmantojot
datoru un telekomunikāciju tehnoloģijas.
4. Pedagoģiskā projektēšana.
Jēdziens – pedagoģiskā projektēšana. Pedagoģiskās projektēšanas etapi: veidošana,
projektēšana, konstruēšana. Pedagoģiskais modelis. Pedagoģiskā validāte. Dažādi modeļi
pedagoģiskās projektēšanas teorijā: prognozēšanas, konceptuālais, instrumentālais un
monitoringa modelis. Pedagoģiskās projektēšanas modelis: 1) pedagoģijas sistēma; 2)
izglītības vadīšanas sistēma; 3) metodiskās nodrošināšanas sistēma; 4) izglītības procesa
projekts. Kopsakarības starp veidošanu un projektēšanu. Pedagoģiskās projektēšanas formas
un principi.
5. Pedagoģiskā saskarsme.
Pedagoģiskās saskarsmes būtība. Apmācības humanizācija kā pedagoģiskās saskarsmes
pamats. Pedagoģiskās saskarsmes stils. Dialogs un monologs pedagoģiskajā saskarsmē.
Pedagoģiskā sadarbība. Pedagoģiskās saskarsmes struktūra un etapi. Galveno saskarsmes
līdzekļu raksturojums: verbālo (mutvārdu) un neverbālo (bez vārdiem). Runas, mīmikas un
pantomīmikas kultūra un ētika. Profesionālās darbības pamatlikumi. Jēdzieni – grupa un

kolektīvs. Mazo grupu klasifikācija, to raksturojums. Jēdziens - kolektīvs, tā pazīmes.
Starppersonu attiecības. Jēdziens - konflikts. Konflikta situāciju attīstības dinamika un
ritēšana. Konflikta rašanās iemesli un veidi, kā tos novērst. Konfliktu tipoloģija. Konfliktu
profilakse.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
 Aktīva līdzdarbošanās nodarbībās (pēc izvēles).
 Individuālā projekta izstrādne (obligāti).
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra):
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas atbilst
studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 1 kredītpunktu atbilst 16 kontaktstundām
un 24 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna laika studiju
veidam 1 kredītpunktu atbilst 12 kontaktstundas un 30 stundas patstāvīgajam darbam, kas veido
sekojošu proporciju 25% pret 75%.
Novērtēšanas forma:
Aktīva
līdzdarbošanās
nodarbībās.
Pamatnosacījums:
prasme
analizēt
pedagoģijas situācijas un problēmas
Teorētiskā materiāla patstāvīga studēšana un
individuālā projekta izstrādne (rakstiski,
apjoms: 3 – 5 lpp.).

Skaits:
1

Īpatsvars:
30%

1

70%

Kontroles formas: Regulārā kontrole – uzstāšanās ar referātiem, eseju rakstīšana, darbs grupās,
pašprezentācijas. Gala kontrole – ieskaite (individuālo projektu veidošana – rakstiski).
Pārbaudes veids
Diferencētā ieskaite
Mācību pamatliteratūra
1. Никифоров В.Е., Филина О.Л. Основы педагогики. Рига, 2007.
2. Педагогика / В.А. Сластенина и др. Москва, 2002.
3. Jurgena I. Vispārīgā pedagoģija. R., 2001.
4. J.W. Berry, Y.H. Poortinga, M.H. Segall, P.R. Dasen. Cross-cultural psychology:
Research and applications. UK: Cambridge University Press, 1992. 459 p.
Papildliteratūra
1. Бордовская Н.В., Реан A.A. Педагогика. Санкт-Петербург, 2000.
2. Окушева Г.А.,. Винниченко Н.Л, Гвоздева Е.С.Общие основы педагогики. Томск,
2005. http://old.tspu.edu.ru/ebooks/vinichenko2/
3. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. Москва, 2001.
4. Электронные учебники по педагогике. http://www.gumfak.ru/pedagog.shtml
5. Žukovs L. Ievads pedagoģijā. R., 1999.
6. E. Woolfolk. Educational psychology. 6 ed. Allyn and Bacon, 1995. 648 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Педагогический
энциклопедический
словарь.
http://dictionary.fio.ru/article.php?id=111022
2. European Journal of Education
3. Педагогика культуры. Научно-педагогический просветительский журнал.
http://pedagogika-cultura.narod.ru/
4. Интернет-журнал «Эйдос». http://www.eidos.ru/journal/index.htm
5. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 2000.

Kursa metodiskais nodrošinājums:
 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem;
 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem.
Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā.

Kursa nosaukums

PROJEKTU IZSTRĀDE I. PROJEKTU IZSTRĀDE UN VADĪŠANA

Kursa kods
TV8-1
Kredītpunkti
1
ECTS kredītpunkti 1,5
Semestris
sestais
Kopējais auditoriju stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 16
Kursa apsiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i)
asoc.prof. B.Heimanis
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis – radīt izpratni par projektu izstrādes un vadības būtību, metodēm, posmiem,
iespējamiem finansēšanas avotiem, kā arī dot studentiem iespēju prakstiski izstrādāt projekta
pieteikumu.
Uzdevumi:
 Iemācīt studentiem orientēties mūsdienu projektēšanas metodēs, parādīt iespējamus projektu
risinājumu variantus.
 Iepazīt projekta darba pieredzi ES un Latvijā.
 Izstrādāt konkrētu projektu (projektēšanas nozare – pēc studenta izvēles) ka preces virzības
instrumentu.
Plānotie studiju rezultāti
 Zināšanas – Studentiem ir jāprot lietot terminus un metodes, saistītus ar projektu pieteikuma
sagatavošanu un vadīšanu.
 Prasmes - Pielietot projektu vadības metodes personāla vadības procesā, organizācijas
darbībā un sabiedrībā, risināt personāla vadības problēmas, pielietojot projektu vadības
metodes, darboties dažādos projektos kā projekta vadītājs vai projekta komandas dalībnieks.
 Kompetences - jāprot sastādīt un vadīt projektus; jāprot izmantot investīciju novērtēšanas
principi un metodes.
Kursa plāns
Datums,
laiks
Precizē
katra
semestra
sākumā

Tēma
1. Projekta jēdziens un būtība
- galvenie projekta jēdzieni
- galvenas projekta īpašības
- projekta sastāvdaļu vērtējums
2. Projekta darbības jēdziens
- projekta darbības būtība
- projekta darbības uzdevumi
- projekta darbības struktūra
- projekta mērķorientācija
3. Projektu plānošana un izstrādāšana
- sociālkultūras un ekonomiskas attīstības
projektu struktūra
- problēmu jēdziens projektēšanas sfērā
- projektu plānošana pēc posmiem
- projekta darbības secība

Pilna laika
klātiene
2

Pilna
laika
neklātiene
1

2

2

2

2

- projekta mērķauditorija
4. Projekta darbības plānošana (projekta vadīšana)
- projekta cikliskums
- projekta loģiska matrica
- Ganta grafiks
5. Projektu finansēšana
- projektu finansēšanas avotu meklēšama
- iekšfirmas innovācijas finansēšanas jēdziens
un principi
- ārējas projektu finansēšanas principi
- projekta budžets
- darba apmaksa
6. Risku pārvaldīšana projektā
- risku avotu atklāšana
- risku analīze
- risku novertēšana
- riska situācijas cikls
- rezervju plānošana un izveidošana risku
situācijas iestāšanās gadījumā
- riska novertēšanas matrica
- riska pazemināšanas pamatmetodes
7. Projektu finansēšana un parvaldīšana ES apstākļos
- ES strateģisko mērķu pamatraksturojums
- LR ekonomikas attīstības perspektīvu apskate
ES apstākļos
- ES struktūrfondi
- Grantu saņemšanas noteikumi
Kopā kontaktstundas:
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Patstāvīgā darba
Plānotie studiju rezultāti
uzdevuma Nr.
Zināšanas
Prasmes
Kompetences
Tests
*
*
*
Projekts
*
*
*

2

2

2

2

2

2

2

2

16

12

% no pārbaudījuma gala
vērtējuma
50%
50%

Pārbaudes veids
Diferencētā ieskaite
Starpdisciplīnu saistība
Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: Jābūt priekšzināšanām personāla vadībā, tirgzinībās,
datorzinībās. Kurss loģiski saistīts ar kursiem „Projektu izstrāde II. Tulkošanas projektu izstrāde
un vadīšana”, „Biznesa ekonomikas un komercdarbības pamati”, „Lietišķā informātika: MS
Office”.
Mācību pamatliteratūra
1. Džounss, Ričards. Project management survival Latviešu val.+ Projektu vadības pamati:
praktisks ceļvedis Projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008.
222 lpp. (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka). ISBN 9789984826059
2. Forands Ilgvars. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006. 258 lpp.
ISBN 9984-95581-9

3. Projektu vadība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 164 lpp. (Harvard Business
Review on) Oriģ. nos.: Harvard Business Review on Managing Projects. ISBN
9789984995205
4. Uzulāns, Juris. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos: Microsoft Office Project *Mārupe+ : Drukātava, 2007. 102 lpp ISBN 9789984798349
5. Uzulāns, Juris. Risku vadība projektu kontekstā. Rīga: Drukātava, 2010. 136 lpp.
Pielikumā dota risku vadības dokumentācija, projektu vadības metodikas un projekta
procesu piemēri. ISBN 9789984853130
Papildliteratūra
1. Верзух Эрик. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА.
Москва: Вильямс, 2008. 480.
2. Круглов М. Инновационный проект: управление качеством и эффективностью.
Москва: Дело, 2009. 336.
3. Ньютон Ричард. Управление проектами от А до Я. Москва: Альпина Бизнес Букс,
2007. 180.
4. Товб А.С., Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной компании.
Москва: Олимп-Бизнес, 2009. 480.

Kursa nosaukums: RETORIKAS PAMATI
Kursa kods
TV13
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti 3
Semestris:
sestais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i) prof. L.Ignatjeva
Kursa mērķis un uzdevumi.
Kursa mērķis: pilnveidot savu Homo communicans tēlu, iemācīties uzstāties publiski,
pārliecinoši izklāstīt savu viedokli, argumentēt to.
Kursa uzdevumi:
 apgūt klasiskās un modernās retorikas pamatlikumus,
 izprast atšķirību starp dažādiem runu veidiem,
 izprast publisko uzstāšanos vērtēšanas kritērijus,
 apgūt prasmi uzstāties ar improvizētām runām,
 attīstīt prasmi pārliecinoši uzvesties publikas priekšā, pārvaldīt neverbālās komunikācijas
līdzekļus,
 apgūt galvenos iedarbības un argumentācijas paņēmienus.
Kursa apraksts
Kurss iepazīstina ar klasiskās un modernās retorikas pamatlikumiem. Tas veicina sava tēla kā
komunicējoša cilvēka pilnveidošanu. Kursa ietvaros studenti apzina publiskās uzstāšanās
vērtēšanas kritērijus, iegūst personīgo publiskās uzstāšanās pieredzi. Viņi mācās izteikt savu
viedokli un pārliecināt par tā pareizību. Sevišķa uzmanība tiek veltīta improvizētām runām un
neverbālajiem iedarbības līdzekļiem. Eksāmens notiek kā oratora runu konkurss, analizējot gan
pašiem savu, gan savu biedru runas.
Starpdisciplīnu saistība
Studiju kurss cieši saistīts ar kursu „Konsekutīvās tulkošanas metodika un profesionālais
treniņš”, profesionālo praksi un dažādiem kursiem, kuros ir nepieciešamība publiski uzstāties.
Rezultāti
Zināšanas – zina retorikas galvenos likumus, publisko runu vērtēšanas kritērijus, efektīvu
uzstāšanās paņēmienus.
Prasmes – spēja izmantot zināšanas par iedarbības paņēmieniem savā uzstāšanās praksē.
Kompetences – jāprot argumentēt savu viedokli, uzstājoties publiski.
Kursa plāns
1. Retorika kā zinātne par runas (teksta) iedarbību. Retorikas estētiskie un ētiskie pamati.
2. Pirmie publiskās uzstāšanās mēģinājumi. Oratoru runu vērtēšanas kritēriji.
3. Oratora tēls.
4. Vispārējās retorikas pamatlikumi. Komunikatīvās sadarbības princips.
5. Klasiskais retorikas kanons: izgudrojums (jaunatradums). Izklāsta paņēmieni: dedukcija,
indukcija.
6. Klasiskais retorikas kanons: elokūcija. Iedarbības līdzekļi publiski uzstājoties.
7. Improvizācijas uzbūves un izrunāšanas likumi. Uzstāšanās ar improvizētu runu.
8. Mūsdienu retorikas ideāla īpatnības.
9. Publiskās uzstāšanās veidi.
10. Ievads publiskajā runā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 50%
Piedalīšanās oratoru konkursā – 50%
Mācību pamatliteratūra
Apele A. Runas māksla. Rīga, 1982.
Geikina S. Retorikas pamati. Rīga, 2003.
Mencels V. Retorika. Rīga: Balta eco, 2002.
Hindls T. Prasme uzstāties. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
Edeirs Dž. Efektīva komunikācija. Rīga, 1997.
Public Discourse in America. The University of Alabama Press, 2003.
Wilson, J. Politically speaking: The pragmatic Analysis of Political Language. Basil Blackwell,
2001.
Papildliteratūra
Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. Москва, 2001.
Михальская, А.К. Основы риторики. Мысль и слово. Москва: Просвещение, 1996.
Сопер П. Основы искусства речи / Перевод с англ. С.Д. Чижовой. Ростов-на-Дону, 1995.
Стернин, А.И. Практическая риторика. Москва: Издательский центр «Академия», 2003.
С. 44-61.

Kursa nosaukums UZŅĒMUMU ORGANIZĀCIJA UN LIETVEDĪBA
Kursa kods TV11
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1,5
Semestris:
sestais
Kopējais auditoriju stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits
16
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs
lekt. O. Romanova
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: attīstīt studentu terminoloģijas zināšanas, komunikatīvo kompetenci un tulkošanas
prasmes biznesa un ekonomikas sfērā. Iepazīstināt studentus ar uzņēmējdarbības pamatiem:
organizāciju, biznesa plāna sastādīšanu, palīdzēt studentiem apgūt zināšanas un prasmes, kas
nepieciešamas efektīvai rakstiskai un mutiskai komunikācijai lietišķā kontekstā, kā arī attīstīt
dažādu lietišķo vēstuļu rakstītprasmes.
Kursa uzdevumi:
 iepazīstināt studentus ar uzņēmējdarbības pamatiem: organizāciju, biznesa plāna
sastādīšanu;
 lietišķo dokumentu rakstīšanas un tulkošanas prasmes uzlabošana;
 terminoloģijas angļu valodas specifikas attīstīšana;
 biznesa un ekonomikas pamatterminoloģijas apgūšana un tās izmantošana darījumu
pārrunās un sarakstē;
 nozares tekstu un terminoloģijas tulkošana.
 attīstīt prasmi izmantot lietišķās sarakstes leksiku un iemācīties pareizi lietot
interpunkciju;
Kursa apraksts
Kurss ir veidots, lai palīdzētu studentiem veiksmīgi darboties starptautiskajā biznesa pasaulē un
ir orientēts uz studentu rakstisko un mutisko prasmju un iemaņu attīstīšanu, kā arī uz studentu
zināšanu par biznesa pasauli paplašināšanu. Praktiskās nodarbībās tiek analizētas dažāda veida
vēstules un dokumenti,
Starpdisciplīnu saistība
Kurss saistīts ar šādiem kursiem: „Biznesa ekonomikas un komercdarbības pamati”, „Ievads
specialitātē”, „Teksta pirmstulkošanas analīze un interpretācija”, „Angļu valoda III. Praktikums
ekonomikas un biznesa sfērā: komunikācija, terminoloģija, tulkošana”, „Dzimtā valoda III:
funkcionālā stilistika”, „Mūsdienu angļu valoda III: Stilistika tulkošanas praksē”, „Latviešu /
krievu valoda: komunikatīvais praktikums ekonomikas un biznesa sfērā”, „Tulkošanas metodika
un profesionālais treniņš”, „Sociālā psiholoģija”, „Lietišķā ētika un profesionālā etiķete”,
„Starpkultūru komunikācija”.
Rezultāti
Kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas uzņēmējdarbības un ekonomikas sfērā izmantojamā
terminoloģijā un attīsta prasmi izmantot tās tulkojot dažādu tipu tekstus un veicot mutisko
tulkošanu dažādās biznesa un ekonomikas nozarēs.
Studenti spēj lasīt, analizēt un tulkot dažāda garuma un sarežģītības pakāpes uzņēmējdarbības tekstus, un
izmantot to saturu un iegūto informāciju turpmāko uzdevumu veikšanai.

Studenti prot izmantot kursa ietvaros apgūto terminoloģiju sagatavojot, rakstot un tulkojot
lietišķās sarakstes dažādu žanru tekstus, t. sk. Curriculum Vitae, motivācijas vēstules, dažādu
veidu atskaites, vēstules u. c. Studenti arī prot izvēlēties situācijai atbilstošo informācijas
pārsūtīšanas veidu un atlasīt pārsūtīšanai nepieciešamo informāciju un paplašina zināšanas par
pārvaldes dokumentu grupām un veidiem organizācijā, to funkcionālo nozīmi, kā arī dokumentu
apriti organizācijā;
Kursa plāns
1. Ievads. Kursa mērķi, uzdevumi.
2. Metodes apguve darbam ar tekstiem.
3. Lietvedības pamatuzdevumi un funkcijas.
3. Dokumentu izstrādāšana un pārsūtīšana Datu apstrāde.
4. Lietišķo dokumentu izskats, lietišķās vēstules sadaļas.
5. Lietišķo dokumentu valoda un stils (skaidrība, precizitāte, teikumu garums, kārtība).
6. Faksi un e-vēstules.
7. Memo un informatīvās vēstules.
8. Atskaites.
9. Maksājumi: rēķini, faktūrrēķini, savstarpējie norēķini, maksājuma veidi. Terminoloģija.
10. Lietišķās sūdzības. Sūdzību izskatīšana. Personiskās sūdzības.
11. Administratīvā sarakste: pasākumu organizēšana, ielūgumi, atbildes uz ielūgumiem.
12. Dažāda veida sarakste: rezervēšana, kā norunāt tikšanos, pateicības vēstules, apsveikumu,
atvainošanās un līdzjūtības vēstules.
13. Dažāda veida sarakste: rezervēšana, kā norunāt tikšanos, pateicības vēstules, apsveikumu,
atvainošanās un līdzjūtības vēstules.
14. Sludinājumi
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%
Sekmīgi nokārtots eksāmens – 50%
Portfolio – 50%
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme
Mācību pamatliteratūra
1.
Ashley, A. (2005). Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University
Press.
2.
Ashley A. (2003) Commercial orrespondence Workbook. New York: Oxford University
Press.
3.
Taylor S. (2006) Model Business Letters, E-mails. Riga: Zvaigzne ABC.
Papildliteratūra
11.
Flinders, S. (2003). Test Your Professional English. Business: General. Penguin.
12.
Marcus, A.A. (1993). Business & Society: Ethics, Government, and the World Economy.
Boston. IRWIN.
13.
Wyatt, R., Collin, P.H., Ivanovic. A. (2005). Check Your English Vocabulary for Human
Resources and Personnel Management. London, Bloomsbury Publishing Plc.
14.
Wyatt, R. (2003). Check Your English Vocabulary for Business Administration. London,
A & C Black
Periodika un citi informācijas avoti
http://archive.org/stream/moderncommercial00grebuoft/moderncommercial00grebuoft_djvu.txt
Vārdnīcas

3.

Capela, J.J. Hartman, S.W. (2000). Dictionary of International Business Terms. New
York, Barron's Educational Series, Inc.
4.
Friedman, J.P. (Ed.). (2000). Dictionary of Business Terms. New York, Barron's
Educational Series, Inc.
5.
Statt, D.A. (2004). The Routledge Dictionary of Business Management. London, New
York, Routledge.
6.
The Oxford Business English Dictionary for Learners of English (2005). Oxford
University Press

Kursa nosaukums:
RUNAS TEHNIKA
Kursa kods
TV14
Kredītpunkti
1
ECTS kredītpunkti
1,5
Semestris:
sestajs
Kopējais auditoriju stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 16
Kursa apsiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i)
prof. L.Ignatjeva
Kursa mērķi un uzdevumi.
Mērķis: attīstīt runas tehniku, умение говорить четко и выразительно
Kursa uzdevumi:
 дать представление о речевой осанке, речевом дыхании и речевом голосе,
 совершенствовать свойства голоса,
 осознать основные компоненты интонации и уметь ими пользоваться в
собственной речи.
Kursa apraksts
Курс дает представление о роли голоса в образе человека общающегося. Студенты узнают
о возможностях совершенствования собственного голоса. Они учатся пользоваться
речевым дыханием, вырабатывают речевую осанку. Студенты осваивают методику
интонационной разметки текста. Они учатся читать и говорить выразительно:
использовать методику, паузы, логические ударения, высоту и силу голоса. Они
осваивают систему тренировочных упражнений, которые могут использовать для работы
над собственным голосом. Экзамен проводится как конкурс дикторов, Студенты готовят
сообщение о новостях в мире перевода и записывают его на радио. Затем проходит
конкурс этих записей, анализ работы каждого студента (самоанализ и взаимоанализ).
Starpdisciplīnu saistība
Studiju kurss cieši saistīts ar курсом “Dzimtā valoda: funkcionālā stilistika”, “Mūsdienu
angļu / vācu / latviešu / krievu valoda: stilistika tulkošanas praksē”, “Konsekutīvās tulkošanas
metodika un profesionālais treniņš”, “Komunikatīvais praktikums, terminoloģija и перевод
kultūras un tūrisma jomā, ekonomikas un biznesa jomā, un sabiedrisko attiecību un politikas
jomā”.
Rezultāti
Zināšanas – знают систему упражений, направленную на тренировку техники речи, знают
основные компоненты интонации, умеют делать интонационную разметку текста.
Prasmes – spēja читать текст четко и выразительно.
Kompetences – умеют использовать интонацию для усиления воздействия собственной
речи.
Kursa plāns
1. Речевая осанка. Речевое дыхание. Речевой голос.
2. Четкость речи: система тренировочных упражнений.
3. Сила голоса и звуковой диапазон: система тренировочных упражнений.
4. Интонация и ее компоненты. Методика интонационной разметки текста.
5. Эмоциональность речи.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmēklējums – 50%
Участие в конкурсе дикторов на радио “LR-4” – 50%
Pamatliteratūra:
Apele A. Runas māksla. Rīga, 1982.
Hindls T. Prasme uzstāties. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
Edeirs Dž. Efektīva komunikācija. Rīga, 1997.
Public Discourse in America. The University of Alabama Press, 2003.
Wilson, J. Politically speaking: The pragmatic Analysis of Political Language. Basil Blackwell,
2001.
Papildliteratūra
Бельчиков Ю.А. Говорите ясно и просто. М.,1980
Никольская С.Т., Майорова А.В., Осокин В В. Выразительное чтение. М.,1990.
Сопер П. Основы искусства речи / Перевод с англ. С.Д. Чижовой. Ростов-на-Дону, 1995.
Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. М., 1975.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA
TV4
2

Semestris
Kopējais auditoriju stundu skaits
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits
Kursa apspirinājuma datums
Kursa izstrādātājs(i)

trešais
28
28
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Asoc. prof., Oļegs Nikiforovs

3

Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: sniegt zināšanas sociālajā psiholoģijā, iepazīstināt ar jaunākajiem sasniegumiem
sociālajā psiholoģijā Latvijā un pasaulē.
Uzdevumi:
1. Iemācīt studentiem analizēt sociālo vidi.
2. Iemācīt vērtēt socializācijas procesus valstī.
3. Iemācīt analizēt personības izaugsmes procesu un rezultātu.
4. Iemācīt pielietot sociālpsiholoģiskas metodes darbā ar cilvēkiem.
Kursa apraksts
Šajā kursā studenti apgūst īsu personības psiholoģijas kā psiholoģijas nozares attīstības
vēsturi, galvenās kategorijas un jēdzienus, īpašu uzmanību veltot «Es» tēla un koncepcijas,
kā arī patības jēdzieniem. Tiek apskatītas galvenās pasaulē pazīstamās pieejas personības
izpētē, to īpatnības, pētīšanas metodes, iegūto rezultātu ekstrapolācijas iespējas. Katras
pieejas ietvaros tiek apskatīti personības kritēriji, struktūras meklējumi, tipoloģijas.
Kursā visplašāk pārstāvētas psihoanalītiskā, bihevioristiskā, kognitīva un humānistiskā
orientācijas personības izpēte, un to mūsdienu modifikācijas. Tas palīdz studentiem attīstīt
radošu daudzvariantu pieeju un veidot un paplašināt pieredzi personības teorētiskajā un
praktiskajā izpratnē. Metodēs: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, literatūras analīze.
Starpdisciplīnu saistība
Kursa apguves rezultāti:
Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši:
Zināšanas par
 sociālo psiholoģiju un tas apakšnozarēm, par jaunām tendencēm pasaules zinātnē.
Prasmes
 pielietot sociālpsiholoģiskas pētījuma metodes, analizēt iegūtos datus, pielietot pētījuma
rezultātus reālā darbā.
 saskarsmes un organizatoriskas prasmes.
Kompetences
 Socializācijas, integrācijas, un mijiedarbības kompetences.
Kursa plāns
1. Cilvēks, indivīds, individualitāte, personība. Cilvēka sociālā būtība. Personības izpētes
attīstības vēsture: Kolekcionārpieeja (iezīmju teorija); Struktūrpieeja. Sistēmiskā un
sistēmprocesuālā pieeja.

2. Sociālais biheiviorisms. Agresijas un atdarināšanas teorijas. Homansa pieeja.
3. Freidisms un neofreidisms. Z.Freida un viņa skolēnu sociālpsiholoģiskie uzskati.
Z.Freids, A.Freida, K.Jungs, A.Adlers, E.Fromms, Bajona grupas funkcionēšanas
dinamiskā teorija. V.Benisa un G.Šeparda grupas attīstības teorija. V.Šutca starp
personālas uzvedības trīsdimensiju teorija.
4. Kognitivisms..K.Levina lauka teorija..Kognitīvās atbilstības teorijas..F.Haidera balansa
teorija..T.Njukoma komunikatīvo aktu teorija. L.Festingera kognitīvās disonanses
teorija..Č.Osguda kongruentitātes teorija.
5. Interakcionisms..Dž.Mida un viņa sekotāju simboliskais interakcionisms..Lomu
teorijas.Č.Kuli, R.Lintons, Kelli, Ē.Berne.Ē.Gofmana sociālās dramaturģijas
koncepcija..Referentās grupas teorijas..T.Njukoms. Kelli.Dž.Moreno sociometriskā
pieeja..Personība saskarsmē un darbībā. Personības autoritāte. Personība un loma.
Nozīmīga cilvēka modelis. Mijiedarbība un saskarsme kā starp personu komunikācijas un
interakcijas procesi.
6. Grupas un to veidi. Savstarpējo attiecību sistēma grupā. Grupa kā personības attīstības
vide. Grupas mērķi. .Grupas attīstības pakāpju līmeņi. Difūzijas grupa, asociācija,
korporācija, kolektīvs. Mazā grupa. Savstarpējās attiecības, līderis, autsaiders.
Stratometriskā koncepcija. Darbības emocionālās identifikācijas, vērtību orientācijas
vienotības u.c. fenomeni.
7. Sociometrija un referentometrija. Interešu grupas. Lielā grupa. Nācijas, tautības, kopums.
Līderis, autoritāte un tās veidotāji, varas autoritāte un autoritātes vara. Panika, tenkas,
mode, stils. Mentalitāte, kultūra, lielo grupu tradīcijas.
Semināru (praktisko nodarbību) tēmas un uzdevumi
Nr.p.k.
1.
2
3
4
5

Temats
Liri tests
Solomina tests
Keirsi tests
Sociometrija
Ketela 16PF tests

Darba veids
Atskaite
Atskaite
Atskaite
Atskaite
Atskaite

Pārbaudes forma
Docētajā vērtēšana
Docētajā vērtēšana
Docētajā vērtēšana
Docētajā vērtēšana
Docētajā vērtēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nosacījumi kredītpunktu ieguvei:
 Visu nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās
 Piedalīšanās semināros un diskusijās
 Testu izpilde semināros
Prasības kredītpunktu iegūšanai (izvērtējuma nosacījumi)
30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas, patstāvīgi studēt kursā paredzēto literatūru un
veidot konspektus;
55% aktīva līdzdalība semināros;
15% ieskaite.
Pārbaudes veids
ieskaite ar atzīmi
Mācību pamatliteratūra
1. Cilvēks, indivīds, individualitāte, personība.
Vorobjovs A. Personoloģija . Rīga. 2001. 8.-23. lpp.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vorobjovs A. Sociāla psiholoģija. Rīga. 2002. 87.-91. lpp.
Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. Москва: 1995. 5.-110. lpp
Сокурин П. А. Основы психологии. Псков. 2005. 166.-176. lpp
Nikiforovs O. Psiholoģija pedagogam. Izglitības soļi. Rīga. 2007. 130.-155.
Sociālais biheiviorisms
Vorobjovs A. Sociāla psiholoģija. Rīga. 2002. 97.-102. lpp.
Андреева Г.М. Социальная психология. Москва, 2002. 57.-89.
Современная зарубежная социальная психология: Тексты. Москва, 2003.45.-88.
Diadiskās mijiedarbības teorijas
Vorobjovs A. Sociāla psiholoģija. Rīga. 2002. 87.-91. lpp.
Андреева Г.М. Социальная психология. Москва, 2002. 90.-95.
Современная зарубежная социальная психология: Тексты. Москва,2003.130.-144.
lpp
Freidisms un neofreidisms
Vorobjovs A. Sociāla psiholoģija. Rīga. 2002. 147.-165. lpp.
Современная зарубежная социальная психология: Тексты. Москва, 2003. 150. -173.
lpp.
Kognitivisms
Андреева Г.М. Социальная психология. Москва, 2002.122.-135. дpp.
Vorobjovs A. Sociāla psiholoģija. Rīga. 2002. 110.-114. lpp.
Современная зарубежная социальная психология: Тексты. Москва, 2003. 215.-218.
lpp
Nikiforovs O. Psiholoģija pedagogam Izglitības soļi. Rīga. 2007. 64.-65. lpp.
Interakcionisms
Андреева Г.М. Социальная психология. Моска, 2002. 215.-220. lpp.
Vorobjovs A. Sociāla psiholoģija. Rīga 2002 138-143 lpp.
Современная зарубежная социальная психология: Тексты. Москва, 2003.
Grupas un to veidi.
Сокурин П. А. Основы психологии. Псков. 2005. 256.-267. lpp
Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā. Rīga. 2001.
Mazā grupa.
Сокурин П. А. Основы психологии. Псков. 2005. 267.-273. lpp
Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā. Rīga. 2001.
Lielā grupa.
Сокурин П. А. Основы психологии. Псков. 2005. 274.-280. lpp
Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā. Rīga. 2001.

Papildliteratūra
1. Adlers A. Psiholoģijas un dzīve. R., 1992.
2. Artur S. Reber. Dictionary of psychology NY.: The Penguin, 1995.
3. Dollard I., Miller N. Personality and psychotherapy. N.Y., 1950.
4. Fromm E. Escape from Freedom. N.Y., 1964.
5. Jungs K. Psiholoģiskie tipi. R., 1993.
6. Kelly H.H., Thebaut I. The social psychology of groups. N.Y., 1959.
7. Omarova S. Cilvēks runa ar cilvēku. Rīga. 2001.
8. Sociālā psiholoģija. Īss apcerējums. G.Predvečnija un J.Šerkovina radakcijā. Rīga:
"Zvaigzne", 1978.
9. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Современная социальная
психология на Западе (теоретические направления). Москва: Изд-во МГУ, 1978.
271.
10. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии. Москва: МГУ, 1982.
128.

11. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. Москва: Политиздат, 1982.
210.
12. Фрейд З. Психология бессознательного: Сборник произведений. / Сост., науч. ред.,
авт. вступ.ст. М.Г.Ярошевский. Москва, 1990.
13. Фромм Э. Иметь или быть?: пер. с англ. / Общ.ред. и посл. В.И.Добреньков. 2-е
изд. доп. Москва: Прогресс, 1990.
14. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 1997. 608.
15. Э.Фромм Человек для себя. Минск. 1999.
Periodika un citi informācijas avoti
1. www.psiholoģija.lv
2. www.psihoserviss.narod.ru
3. www.psy.ru
Periodiskie izdevumi
1. The baltic Psychology
2. Zournal of Social Psychology
3. Вопросы психологии
Mācību valoda:

latviešu un krievu.

Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā

TIESĪBU PAMATI UN PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS TIESISKĀ
REGULĒŠANA
Kursa kods
TV1
Kredītpunkti
1
ECTS kredītpunkti 1,5
Semestris:
pirmais
Kopējais auditoriju stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i)
lekt. R.Matvejeva
Kursa nosaukums

Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: dot studentiem zināšanas par tiesību stāvokļiem, tiesību būtību un raksturojumu, tās
veidiem, par tiesību nodrošinājuma garantijām, personas un sabiedrības interesēm tūrisma un
viesmīlības uzņēmējdarbības nozarē, kurus aizsargā Satversme un citi Eiropas un starptautiskie
normatīvie akti.
Uzdevumi: sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas tiesību jomā;
- iemācīt studentiem saprast vairākas tiesību nozares, to vietu un lomu visā tiesību sistēmā;

- iemācīt studentus patstāvīgi analizēt valsts un sabiedrības dzīves tiesiskās
parādības un procesus.
Kursa plāns
1. Valsts un tiesību būtība un izcelsme.
2. Latvijas tiesību sistēma.
3. Konstitucionālās tiesības.
4. Administratīvās tiesības.
5. Civiltiesības.
6. Ģimenes tiesības.
7. Lietu tiesības un īpašuma tiesības.
8. Saistību tiesības.
9. Mantojuma tiesības.
10. Civilprocesa tiesības.
11. Darba tiesības.
12. Starptautiskās tiesības.
13. Intelektuālā īpašuma jēdziens un elementi. Autortiesību reglamentācija.
14. Konkurence un tās juridiskā izpratne.
15. Tiesiskais regulējums tūrisma.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Patstāvīgo darbu apraksts:
 referātu veidošana un esejas uzrakstīšana;
 uzstāšanās ar referātiem;
 tiesisko problēmu formulēšana un risināšana;
 darbs grupās, pašprezentācijas;
 individuālo projektu veidošana.

Kontroles formas: Regulārā kontrole – uzstāšanās ar referātiem, eseju rakstīšana, darbs grupās,
pašprezentācijas.
Nosacījumi kredītpunktu ieguvei:
 Aktīva līdzdarbošanās nodarbībās (pēc izvēles).
 Individuālā projekta izstrādne (obligāti).
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra):
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas atbilst
studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 1 kredītpunkts atbilst 16 kontaktstundām
un 24 stundām patstāvīga darba, kas veido sekojošas proporcijas - 40% pret 60%. Nepilna laika
studiju veidam 1 kredītpunkts atbilst 12 kontaktstundām un 30 stundām patstāvīga darba, kas
veido sekojošu proporciju - 25% pret 75%.
Novērtēšanas forma:
Aktivitāte un dalība semināros
un praktiskajos darbos
ieskaite

Skaits

Īpatsvars

1
1

30%
70%

Pārbaudes veids
Diferencētā ieskaite (individuālo projektu veidošana – rakstiski).
Mācību pamatliteratūra
1.
2.
3.
4.
5.

Baykov.A. Nikiforov N. Introduction into Law. Riga. 2007
Melbārdis Dz. Tiesību pamati. Rīga. 2000.
Torgāns K.Civiltiesisku līgumu paraugi. 2.papildinātais izdevums. Rīga.TNA. 2004.
Байков А.М. Правоведение. Учебное пособие. Рига, БМА. 2006.
Основы права: учебник / В.И. Шкатулла, В.В. Надвикова, М.В. Сытинская.
Москва: Академия, 2002.
6. Oсновы права: учебник для вузов / М.И. Абдулаев. Санкт-Петербург: Питер, 2004.
Papildliteratūra
1. LR Krimināllikums (17.06.1998.)
2. LR Komerclikums
3. LR Administratīvo pārkāpumu kodekss
4. U. Kolladz, K. Priednieks. Eiropas tiesības. LU. Rīga. 2000
5. Ievads konstitūcijas teorijā. Rīga. Latvijas Vēstniesis 2006.
6. Правоведение. Под ред. Ю.А. Тихомирова. Москва 2001
7. Основы права. Шкатулла В.И. и др. Москва: Академия. 2002
8. Основы права. Лазарев В.В. Москва: Юристъ. 2002
Periodika un citi informācijas avoti
1. Juridisko terminu vārdnīva. Rīga, Nordik, 1978.
2. The EU in the world 2013. A statistical portrait. Luxemburg: Publications Office of the
European Union, 2012. 5.2. Eiropa. Statistika. Eurostat. 2013.
Mācību valoda:

latviešu un krievu.

B bloks

Kursa nosaukums
AKADĒMISKĀ RAKSTĪŠANA
Kursa kods
TP1-2
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti 3
Semestris:
pirmais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i) Doc. Kristīne Užule
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: iepazīstināt studentus ar akadēmiskā stila pamatiem un attīstīt viņu iemaņas rakstīt,
komentēt un rediģēt akadēmiska rakstura tekstus.
Kursa uzdevumi:
• Iepazīstināt studentus ar dažāda veida akadēmiskiem tekstiem, to struktūru un rakstīšanas
principiem.
• Attīstīt studentu iemaņas komentēt un rediģēt šos akadēmiskos tekstus.
• Attīstīt studentu iemaņas rakstīt kopsavilkumus, paragrāfus, ievadus, secinājumus un
citas daļas, kā arī īsas akadēmiska rakstura esejas.
Kursa apraksts
Kā jau minēts augstāk, kurss iepazīstina studentus ar akadēmiskā stila rakstīšanas principiem un
tekstu veidiem. Kursa ietvaros studenti apgūst informāciju par akadēmisku teikumu struktūru,
attiecīgo vārdu krājumu, teksta struktūru un saturu. Viņi izpilda akadēmiska rakstura uzdevumus,
analīze un rediģē īsus akadēmiskus tekstus, uzlabo tekstu struktūru, daļu struktūru un to
lingvistisko ekspresivitāti, raksta kopsavilkumus gan īsiem, gan garākiem tekstiem, apraksta
tabulas, diagrammas un attēlus, raksta īsu eseju, sniedzot atsauces uz citu autoru darbiem.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss ir saistīts ar tādiem priekšmetiem kā “Angļu valodas lietošanas aktuālās problēmas”,
“Angļu valodas stilistika tulkošanas praksē,” un ar citām valodas disciplīnām.
Rezultāti
Studentiem veidosies šādas kompetences: studenti var identificēt labāko akadēmiskā rakstura
paragrāfu un tekstu un var pamatot savu izvēli; studenti var pārrakstīt kādu daļu teksta vai īsu
tekstu saskaņā ar akadēmiskā stila principiem; studenti var uzrakstīt īsu eseju saskaņā ar
akadēmiskā stila principiem, iekļaujot atsauces uz citu autoru darbiem; studenti var pastāstīt, kā
jāraksta un kādai informācijai ir jābūt iekļautai akadēmiska rakstura diplomdarbā un pētījuma
rakstā.
Kursa plāns
1. Akadēmiskā stila darbi: veidi, funkcijas, struktūra (4 st.)
2. Akadēmiskā stila teikumu struktūra (4 st.)
3. Akadēmiskā stila vārdu krājums (vārdu izvēle) (4 st.)
4. Akadēmiskā stila paragrāfs (4 st.)
5. Ievada rakstīšana un rediģēšana akadēmiskajos rakstos (3 st.)
6. Secinājumu rakstīšana un rediģēšana akadēmiskajos rakstos (3 st.)

7. Tabulu, diagrammu un attēlu apraksti akadēmiskajos rakstos (2 st.)
8. Atsauces uz citu autoru darbiem akadēmiskajos rakstos (2 st.)
9. Akadēmiskās esejas rakstīšana (6 st.)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%
Sekmīgi veikts un nokārtots 1 kontroldarbs – 50%
Sekmīgi rakstveidā nokārtots eksāmens – 50%
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme
Mācību pamatliteratūra
Bailey, S. (2011). Academic Writing. Routledge
Porter, D. (2007). Check your Vocabulary for Academic English. A & C Black Publishers
Swales, J. M. & Feak, C. B. (2004). Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks
and Skills. University of Michigan Press
Papildus literatūra
Glatthorn, A. A. & Joyner, R. L. (2005). Writing the Winning Thesis or Dissertation: A Step-byStep Guide. Corwin
Jordan, R. R. (2001). Academic Writing Course: Study Skills in English. Longman : Pearson
Education
INTERNET resursi
http://www.deakin.edu.au/current-students/assets/resources/study-support/study-skills/assign-ref.pdf

http://sydney.edu.au/stuserv/documents/learning_centre/M2.pdf
http://libguides.usc.edu/content.php?pid=83009&sid=645284
http://www.tcd.ie/Library/assets/pdf/Academic%20Style%20Guides.pdf

Kursa nosaukums

VĀCU VALODA (SVEŠVALODA):
KOMUNIKATĪVAIS PRAKTIKUMS 1 -111

Kursa kods
TP3
Kredītpunkti
12
ECTS kredītpunkti 18
Semestris:
otrais, trešais, ceturtais
Kopējais auditoriju stundu skaits 192
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 192
Kursa apsiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i)
doc. Ž.Bormane
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: veidot, nostiprināt un attīstīt apgūstamās valodas monoloģiskās un dialoģiskās runas
komunikatīvās prasmes, izprotot tās kā kontrastīvo studiju kompetences pamatu
Uzdevumi:
KOMUNIKATĪVAIS PRAKTIKUMS 1:
 apgūt vācu valodas fonētisko pamatu;
 nostiprināt izrunas iemaņas un teikuma intonēšanas prasmes;
 apgūt lasīšanas likumus un fonētiskās transkripcijas lasīšanas prasmes;
 dot priekšstatu par apgūstamās valodas gramatikas potenciālu;
 apgūt un nostiprināt konkrētās gramatiskās formas, kas kalpo laika un telpas nozīmju
izteikšanai.
 apgūt leksisko minimumu, ko var lietot vienkāršās sadzīves situācijās
KOMUNIKATĪVAIS PRAKTIKUMS 2:
 attīstīt receptīvās iemaņas (klausīšanās, lasīšana);
 apgūt produktīvās prasmes (runāšana, rakstīšana);
 prast risināt komunikatīvos uzdevumus apgūstamo tēmu ietvaros, izmantojot valodu reālo
notikumu imitējošās situācijās;
 uztvert informācijas saturu, noklausoties monologa, dialoga, poliloga audio/video
ierakstus, ko ierunājuši valodas nesēji;
 noteikt teksta loģiski saturisko struktūru un galveno ideju, atrast argumentējošus faktus,
kas apliecina ideju;
 pilnveidot ātrās lasīšanas tehniku kopējā teksta satura noteikšanai, variējot to ar teksta
funkcionālo stilu;
 prast izmantot leksiskās un gramatiskās konstrukcijas komunikatīvajās situācijās pēc
piedāvātajām tēmām.
KOMUNIKATĪVAIS PRAKTIKUMS 3:
 pilnveidot receptīvās iemaņas (klausīšanās, lasīšana);
 attīstīt un pilnveidot produktīvās prasmes (runāšana, rakstīšana);
 prast risināt arvien sarēžģītākus komunikatīvos uzdevumus apgūstamo tēmu ietvaros,
izmantojot valodu reālo notikumu imitējošās situācijās;
 pilnveidot spēju uztvert informācijas saturu, noklausoties monologa, dialoga, poliloga
audio/video ierakstus, ko ierunājuši valodas nesēji;
 attīstīt spēju atrast argumentējošus faktus apjopīgajā tekstā;
 attīstīt dažādas lasīšanas tehnikas kā kopējā teksta satura noteikšanai, tā arī detalizētas
informācijas analīzei;



prast izmantot arvien vairākas leksiskās un gramatiskās konstrukcijas komunikatīvajās
situācijās pēc piedāvātajām tēmām.

Kursa apraksts
Piedāvātais vācu valodas kurss domāts studentu komunikatīvo prasmju attīstīšanai. Tas veicina
sākumposmā vācu valodas fonētiskās uzbūves un leksiski gramatiskā minimuma receptīvo
apguvi. Darba procesā studentiem attīstās dzirdes uztvere, rodas apzinātā imitācija un veidojas
paškontroles prasme. Vienlaikus tiek likti mutisko un rakstisko iemaņu pamati, kas turpmāk
palīdzēs studentiem patstāvīgi strādāt ar valodu.
Nākamajā posmā paredzēta turpmākā komunikatīvās kompetences apgūšana un nostiprināšana,
saskarsmes un runāšanas iemaņu izmantošana un attīstīšana visu veidu runas darbībā. Mācību
gaitā studenti attīsta lingvistiskās, sociolingvistiskās, stratēģiskās un sociokulturālās spējas, kā
arī vēlēšanos kontaktēt ar citiem valodas lietotājiem, līdz ar to attīstās ticība sev un paplašinās
zināšanas par sociālajām attiecībām sabiedrībā. Dotajā mācību posmā runas darbība sasitās ar
tām pašām saskarsmes sfērām, ko studenti apguva iepriekšējā posmā, bet izmantotais materiāls
tiek piedāvāts daudz augstākajā konceptuālajā līmenī.
Pēdējā mācību posmā tiek īpaši uzsvērts produktīvo prasmju aspekts, kā arī paplašinās zināšanas
par Vācijas un citu vāciski runājošo valstu kultūru un dzīves veidu, kas motivē studentus
patstāvīgi lietot valodu ceļošanās vai studiju laikā ārzemēs.
Starpdisciplīnu saistība
Dotais kurss ir saistīts ar kursiem: “Ievads sastatāmajā lingvistikā”, “Angļu / latviešu / krievu
valoda: Praktikums ekonomikas un biznesa sfērā: komunikācija, terminoloģija, tulkošana”,
“Angļu / latviešu / krievu valoda: Praktikums kultūras un tūrisma sfērā: komunikācija,
terminoloģija, tulkošana”, “Angļu / latviešu / krievu valoda: Praktikums sabiedrisko attiecību un
politikas sfērā: komunikācija, terminoloģija, tulkošana” un ar citām valodas disciplīnām.
Rezultāti
KOMUNIKATĪVAIS PRAKTIKUMS 1:
Sekmīgi apgūstot kursu studentam veidojas sēkojošās komunikatīvās kompetences (atbilst A1
Eiropas Valodu prasmes līmenim):
 viņš spēj saprast un lietot vienkāršus izteikumus un elementāras frāzes vācu valodā, lai
nodrošinātu konkrētas vajadzības,
 prot iepazīstināt ar sevi un citiem, uzdot personiskus jautājumus un atbildēt uz tiem,
piemēram, par savu dzīves vietu, pazīstamiem cilvēkiem, par lietām, kas viņam/viņai
pieder,
 spēj elementārā līmenī sazināties, ja otrs runā lēnām, skaidri un ir gatavs palīdzēt.
KOMUNIKATĪVAIS PRAKTIKUMS 2:
Sekmīgi apgūstot kursu studentam veidojas sēkojošās komunikatīvās kompetences (atbilst A1+/A2
Eiropas Valodu prasmes līmenim) :
 Students spēj saprast atsevišķus teikumus un bieži lietotus izteicienus par aktuāliem
sadzīves jautājumiem (piemēram, informāciju par sevi un ģimeni, iepirkšanos, tuvāko
apkārtni, darba iespējām),
 Spēj sazināties situācijās, kurās notiek vienkārša informācijas apmaiņa par zināmiem
jautājumiem,
 Spēj vienkāršos vārdos pastāstīt par sevi, tuvāko apkārtni, izteikt savas vajadzības.
KOMUNIKATĪVAIS PRAKTIKUMS 3:
Sekmīgi apgūstot kursu studentam veidojas sēkojošās komunikatīvās kompetences (atbilst A2+
Eiropas Valodu prasmes līmenim) :






students spēj saprast svarīgāko skaidros izteikumos literārā valodā par zināmiem
tematiem tekstos, kas saistīti ar darbu, skolu un augstskolu, brīvo laiku utt.,
students spēj gandrīz vienmēr tikt galā situācijās, kādas var rasties, ceļojot pa vietām, kur
runā apgūstamajā valodā,
spēj izveidot vienkāršu, saistītu tekstu par tuviem vai personīgi interesējošiem tematiem,
spēj aprakstīt pieredzēto, notikumus, sapņus, cerības un centienus, īsi pamatot un
paskaidrot savus uzskatus, plānus.

Kursa plāns
 Pirmie kontakti. Pamatinformācija par cilvēku (vārds, vecums; ģimene, profesija,
vaļasprieki).Valstis, pilsētas un valodas.
 Darbs un kolēģi. Birojā. Brīvais laiks
 Ceļā. Viesnīcā. Orientešanās pilsetā. Ievērojamas vietas. Laika plānošana
 Ēšanas pieradumi. Ēdienu pasūtīšana. Iepirkšānas
 Ikdiena. Dienas kārtība. Darba pienākumi. Laika saskaņošana. Privātas vēstules
 Ceļošana.Laika prognoze. Apģērbs. Transporta līdzekļi. Atvaļinājuma piedzīvojumi
 Dzīvošana. Avīžu sludinājumi. Ceļa apraksts. Mājas kārtības nolīkums
 Velmes. Ielūgumi
 Veselība
 Izglītība. Profesija. Biogrāfija
 Mūzika un kino
 Nauda un pateriņš. Banka
Prasības kredītpunktu iegūšanai
KOMUNIKATĪVAIS PRAKTIKUMS 1,2 :
Nodarbību apmēklējums – vimaz 75% no kopīga skaita
Sekmīgi veikti un nokārtoti 4 kontroldarbi – 50%
Sekmīgi nokartota mutvārdu ieskaite – 50%
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme
KOMUNIKATĪVAIS PRAKTIKUMS 3 :
Nodarbību apmēklējums – vimaz 75% no kopīga skaita
Sekmīgi veikti un nokārtoti 4 kontroldarbi – 40%
Sekmīgi nokartots gala eksāmens – 60%
Mācību pamatliteratūra
Buscha A., Szita S.. Begegnungen A1+. Leipzig: Schubert-Verlag, 2007
Buscha A., Szita S.. Begegnungen A2+. Leipzig: Schubert-Verlag, 2007
Bunk Gerhard J. S. Phonetik aktuell. Max Hueber Verlag, 2005.
Dreyer H., Schmitt R.. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hueber Verlag,
1999.
Reimann M. Grundstufen-Grammatik Griechenland. Erklärungen und Übungen. Max Hueber
Verlag, 2003.
Papildliteratūra
Aufderstraße H., Müller J., Storz T. . Delfin. Max Hueber Verlag, 2005.
Aufderstraße H., Bock H., Gerdes M., Müller J., Müller H.. Themen aktuell 1. Max Hueber
Verlag, 2006.
Aufderstraße H., Bock H., Gerdes M., Müller J., Müller H.. Themen aktuell 2. Max Hueber
Verlag, 2006.

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht P., Bovermann M. Schritte plus 1-4. Max Hueber
Verlag, 2008.
Periodika un citi informācijas avoti
Begegnungen A1+, A2+ Übungen http://www.schubertverlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
Themen aktuell A1, A2 Übungen http://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/

Goethe Institut www.goethe.de
Deutsche Welle www.dw.de

ANGĻU VALODA. KOMUNIKATĪVAIS PRAKTIKUMS UN
TERMINOLOĢIJA BIZNESA UN EKONOMIKAS SFĒRĀ
Kursa kods
TP1-3
Kredītpunkti
4
ECTS kredītpunkti 6
Semestris:
pirmais
Kopējais auditoriju stundu skaits 64
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i)
Doc. Kristīne Užule
Kursa nosaukums

Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: attīstīt studentu komunikatīvās iemaņas, kas nepieciešamas komunikācijai angļu valodā
biznesa un ekonomikas sfērā.
Kursa uzdevumi:
• apgūt biznesa un ekonomikas terminoloģiju,
• attīstīt mutvārdu komunikācijas iemaņas biznesa un ekonomikas sfērā,
• attīstīt rakstveida komunikācijas iemaņas biznesa un ekonomikas sfērā,
• attīstīt iemaņas atrisināt konfliktus, domstarpības un problēmas biznesa un ekonomikas
sfērā,
• attīstīt prasmes, kas nepieciešamas darba meklējumos un veiksmīgai darba intervijas
norisei.
Kursa apraksts
Kurss iepazīstina studentus ar terminoloģiju un komunikatīvām prasmēm, kas nepieciešamas
šāda veida komunikācijai ar ārzemju klientiem, biznesa partneriem, kā arī palīdz studentiem
apgūt nepieciešamās zināšanas dažāda veida biznesa un ekonomisko tekstu lasīšanai, zinātniskai
apstrādei. Kurss iepazīstina studentus ar lietišķās korespondences veidiem un principiem. Kurss
arī sniedz priekšstatu par darba tirgu angļu valodā runājošās valstīs un palīdz attīstīt iemaņas, kas
nepieciešamas veiksmīgai karjeras attīstībai.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss ir saistīts ar tādiem priekšmetiem kā “Angļu valodas lietošanas aktuālās problēmas”,
“Angļu valodas stilistika tulkošanas praksē,” “Komunikatīvais praktikums un terminoloģija
sabiedrisko attiecību un politikas sfērā” un ar citām valodas disciplīnām.
Rezultāti
Studentiem veidosies šādas kompetences: veikt pārrunas, aktīvi piedalīties diskusijās, veikt
prezentāciju par dotu tēmu, rakstīt dažāda veida biznesa korespondences dokumentus (vēstules,
atskaites, memorandus), risināt komunikatīva veida problēmas, kuras varētu rasties darba vietā,
lasīt biznesa un ekonomisko literatūru, interneta resursus u.t.t.
Kursa plāns
1. Darbs, darba tirgi, karjeras attīstība (2 st.).
2. Darba pieteikums un darba intervija (8 st.).
3. Biznesa un ekonomiskas struktūras, departamenti, organizācija, hierarhija (4 st.).
4. Biznesa sakari, ceļojums (4 st.).
5. Biznesa attīstība, ētika, vadība, konkurence (4 st.).
6. Produkts, pakalpojums un produkts, pakalpojuma pārdošana, loģistikas tīkls (8 st.).
7. Produkta vai pakalpojuma mārketings, reklāma (6 st.).
8. Darbs ar klientiem (8 st.).
9. Cilvēku resursi organizācijas un ekonomikas kontekstā (4 st.).

10. Komunikācija ar biznesa partneriem (4 st.).
11. Ekonomikas attīstība (6 st.).
12. Valsts un pasaules finanšu resursi un tirgi (6 st.).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%
Sekmīgi veikts un nokārtots 1 kontroldarbs -25%
Sekmīgi veikts un nokārtots 1 kontroldarbs, kuru studenti veic mājās – 25%
Sekmīgi rakstveidā nokārtots eksāmens – 50%
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme
Mācību pamatliteratūra
Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. (2010). Intermediate Market Leader. Pearson Longman
Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. (2010). Upper Intermediate Market Leader. Pearson Longman
Flinders, S. (2012). Professional English. Business: General. Penguin English
Naunton, J. (2002). Head for Business. Upper-Intermediate Coursebook and Workbook. OUP
Papildus literatūra
McCarthy, M. & O’Dell, F. (2009). English Collocations in Use: Intermediate. CUP
McCarthy, M. & O’Dell, F. (2009). English Collocations in Use: Advanced. CUP
Seglin, G. J. (2002). The AMA Handbook of Business Letters. AMACOM
INTERNET resursi
BBC, CNN, The Economist, The Financial Times

Kursa nosaukums
DZIMTĀ VALODA IV. REDIĢĒŠANAS PAMATI I, II
Kursa kods
TT5-4
Kredītpunkti
4
ECTS kredītpunkti
6
Semestris
sestais, septītais
Kopējais auditoriju stundu skaits 64
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 64
Kursa apstiprinājuma datums 07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i) prof. L.Ignatjeva, prof. E.Arhangeļska
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: pilnveidot tulkojuma rediģēšanas iemaņas, apgūstot rediģēšanas metodes un
paņēmienus.
Kursa uzdevumi: attīstīt prasmi:
 novērtēt tulkojuma kvalitāti;
 atrast dažāda veida kļūdas svešā un savā tulkojumā;
 apzināties tulkojumā pieļauto kļūdu iemeslus;
 analizēt tulkojumā pieļautās kļūdas;
 labot tulkojumā pieļautās kļūdas, izmantojot apgūtās rediģēšanas metodes un paņēmienus.
Kursa apraksts
Par teorētisko kursa pamatu tiek uzskatīta runas normatīvo īpašību koncepcija (skaidrība,
precizitāte, īsums, pilnība, loģiskums, nepieciešamā daudzveidība). Šī koncepcija viegli
uztveramā veidā parāda to prasību sistēmu, pēc kuras jāveido runa. Kursa ietvaros students
mācās skatīties uz tekstu ne tikai ar tulkotāja, bet arī ar lasītāja acīm. Studenti nodarbībās,
iepazīstot galvenās rediģēšanas metodes un paņēmienus, apgūst loģiskās domāšanas noteikumus,
aizliegumus un paņēmienus, kas nosaka dažādus domas virzienus. Šos paņēmienus nepieciešams
zināt, lai ieraudzītu un novērstu stilistiskās kļūdas. Studenti strādā ar oriģināliem un
interesantiem materiāliem, izpilda dažādus uzdevumus, kas vērsti uz stilistiskās domāšanas un
valodas izjūtas attīstīšanu.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss loģiski saistīts ar kursiem: „Ievads specialitātē”, „Dzimtā valoda: stilistiskā sistēma
un norma”, „Dzimtā valoda: funkcionālā stilistika”, „Dzimtā valoda II: Stilistiskā sistēma un
norma”, „Dzimtā valoda: sistēma un inovācijas”, „Retorikas pamati”, „Runas tehnika”,
„Rakstveida tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, „Konsekutīvās tulkošanas metodika
un profesionālais treniņš”, „Sinhronās tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”.
Rezultāti
Studentiem veidosies zināšanas par tulkošanas novērtēšanas kvalitātes kritērijiem,
rediģēšanas pamatlikumiem. Prasmes – prasme izmantot rediģēšanas algoritmu, prasme
klasificēt tulkojumā pieļautās kļūdas, prot rediģēšanas veidus un korektūras zīmes, rediģējot prot
izmantot datortehnoloģijas. Kompetences – novērtē tulkojuma kvalitāti un pārliecinoši pamato
savu vērtējumu, analizē tulkojuma gaitā pieļautās kļūdas, izstrādā savu rediģēšanas metodiku,
rediģē tulkojumus, būtiski uzlabojot to kvalitāti.
Kursa plāns
Teksts kā literārās rediģēšanas pamatvienība.
Tulkojumu rediģēšana komunikācijas kontekstā: rediģēšanas tehnikas objekts un
priekšmets.
Rediģēšanas metodikas pamati.
Rediģēšanas galvenie likumi.
Kvalitatīva tulkojuma īpašības. Rediģēšanas algoritms.

Kļūdu klasifikācija un to likvidēšanas paņēmieni. Labošanas veidi. Korektūras zīmes.
Rediģēšana ar MS Word „Change history”. Adobe Acrobat Professonal.
Runas skaidrība. Runas skaidrības sasniegšanas paņēmieni.
Runas komunikatīva precizitāte. Neprecīzi izteiktas domas korekcijas veidi.
Runas loģika. Teksta uzbūves galvenie veidi. Loģisko teksta sakaru izteiksmes veidi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Katram studentam jāizpilda 3 testi un 3 patstāvīgie darbi: tulkojumu rediģēšana (3 teksti no
ekonomikas un biznesa, kultūras un tūrisma, politikas, sabiedrisko attiecību un politikas jomām.
Teksta apjoms - 1 lpp).
Pārbaudes veids
Diferencētā ieskaite
Mācību pamatliteratūra
Мильчин А.Е. Методика редактирования текста. Москва: Логос, 2005.
Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов массовой коммуникации.
Москва, 2003.
Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию, произношению и литературному
редактированию. Москва, 2009.
Papildliteratūra
Антонова С.Г., Соловьев В.И., Ямчук К.Т. Редактирование. Общий курс. Москва: Издво МГУП, 1999.
Мучник Б.С. Основы стилистики редактирования. Москва, 1997.
Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию,
произношению, литературному редактированию. Москва: ЧеРо, 1999.
http://www.classes.ru/grammar/127.Rosental-pravopisanie/
Справочная книга корректора и редактора. / Отв. ред. А.Э. Мильчин. Москва: Книга,
1974. http://superlinguist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=229:2010-0528-17-23-21&catid=24:2009-11-23-13-48-14&Itemid=0000

Kursa nosaukums

SVEŠVALODA (SPĀŅU). KOMUNIKATIVAIS PRAKTIKUMS 1, 2, 3

Kursa kods
TP 3
Kredītpunkti
12
ECTS kredītpunkti 18
Semestris:
otrais, trešais, ceturtais
Kopējais auditoriju stundu skaits 192
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 288
Kursa apsiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i)
L.Grīsle, lektore
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: Veidot studentu spāņu valodas komunikatīvo kompetenci un sociokultūras kompetenci,
lietojot valodu mācībām, saziņai un sadarbībai mainīgajā daudzkultūru pasaulē.
Kursa uzdevumi:
Radīt studentiem iespēju:
 sazināties spāņu valodā mutvārdos un rakstos;
 apgūt pamatzināšanas par spāņu valodas likumsakarībām un lietojuma funkcijām;
 sekmēt atvērtību pret neierasto un vērtējošu attieksmi pret sevi, citiem, pasauli, apgūstot
un salīdzinot dzimto valodu un spāņu valodu; iepazīstot kultūru daudzveidību;
 izprast valodu lomu cit mācību priekšmetu apguvē.
Kursa apraksts
Kurss iepazīstina studentus ar spāņu valodas izrunu un intonāciju. Par paraugu tiek ņemta literārā
valoda, kuru lieto Spānijā ( el castellano). .
Starpdisciplīnu saistība
Kurss ir saistīts ar tādiem priekšmetiem kā „Ievads sastatāmajā lingvistikā”, “Angļu valodas
lietošanas aktuālas problēmas”, “Krievu valoda. Komunikatīvas praktikums”, “Latviešu valoda.
Komunikatīvas praktikums ” un ar citām valodas disciplīnām.
Rezultāti
Studentus prasmes atbilst A2 Eiropa Valodu prasmes līmenim.
Kursa plāns
Ieteicamie temati
1.semestris Profesiones,
país
de
origen,
nacionalidad.
Aeropuerto, aduana, taxi.
Las clases. Los estudios.
Mi casa. En el hotel.
Mi familia.
Las estaciones del año. Tiempo.
El tiempo cronológico. Fechas.
Horas.

Gramatiskās tēmas
El sustantivo: género, número; El
artículo: género y número, usos del
artículo determinado e indeterminado;
El adjetivo: género y número,
posición; Pronombres: demostrativos,
relativos, interrogativos, posesivos;
Numerales cardinales; El verbo:
verbos regulares, individuales,
Presente de Indicativo

2.semestris La comida.

El adjetivo: grados de

En el café, restaurante.
El día de trabajo.
Aspecto físico. Carácter.
Compra de comestibles.
Visita al médico. Salud.

3.semestris Compra de calzado, vestimenta.
El vuelo en avión.
Cuando yo era niño.
Miguel de Cervantes.
El tráfico en la ciudad.
España. Madrid.
El pasatiempo favorito

comparación;Pronombres: personales
(casos dativo y acusativo),
posesivos;Numerales ordenales;El
adverbio: posición, grados de
comparación;Las preposiciones;El
verbo: verbos irregulares,
individuales; verbos reflexivos;
gerundio; Imperativo Afirmativo,
Imperativo Negativo
El artículo: artículo neutro lo.
La preposición: usos básicos, verbos
que rigen una preposición.
El verbo: Pretérito Imperfecto,
Pretérito Indefinido, Pretérito
Perfecto, Pretérito Pluscuamperfecto,
Futuro Imperfecto

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmēklējums – 75%
Katrā semestrī:
Sekmīgi veikti un nokārtoti 2 rakstamdarbi (nelielie sacerejumi) – 10%
Sekmīgi rakstveidā nokartots kontroldarbs – 40%
1.,2. semestros: Sekmīgi nokartota mutiska ieskaite ar atzīmi – 50%
3. semestrī:Sekmīgi nokartots mutiskais ekzamens – 50%
Katrā semestra vērtējums ir vidējā atzīme
Mācību pamatliteratūra
J. Sánchez Lobato, N. García Fernández, Nuevo Español 2000 Nivel Elemental, Madrid, SGEL,
2007
F. Castro, F. Martín, R. Morales, Nuevo Ven 1, Madrid, EDELSA, 2007 F. Castro, F. Martín, R.
Morales, Nuevo Ven 2, Madrid, EDELSA, 2007
A.F.Hidalgo, Preparación al diploma de Español Nivel A1, Madrid, Edelsa Grupo Didascalia,
S.A., 2009
M. García Viñó-Sánchez, Preparación al diploma de Español Nivel A2, Madrid, Edelsa Grupo
Didascalia, S.A., 2010
Papildliteratūra
M. García Viñó-Sánchez, Preparación al diploma de Español Nivel B1, Madrid, Edelsa Grupo
Didascalia, S.A., 2008
L. Busquets y L. Bonzi, Curso Intensivo Español para extranjeros, Madrid, Verbum
M. Rozenberga, Spaņu valoda, Rīga, Jumava, 2002
И.А. Дышлевская, Курс испанского языка для начинающих, Москва, Союз, 2001
И.А. Дышлевская, Курс испанского языка для продолжающих, Москва, Союз, 2007
А. Гонсалес-Фернандес и др., Самоучитель испанского языка, Москва, Высшая школа,
2004
Г. Нуждин и др., Español en Vivo, Москва, Айрис Пресс, 2003
Р. Гонсалес, Рассказы: книга для чтения на испанском языке, Москва, 2001
Lecturas de español, Nivel Elemental I, P.D. González-Cremona, Historia de una distancia,
Madrid, Edinumen, 2001
Lecturas de español, Nivel Elemental II, A.I. Blanco Picado, El ascensor, Madrid, Edinumen,
2000

KONSEKUTĪVĀS TULKOŠANAS METODIKA UN
PROFESIONĀLAIS TRENIŅŠ. I – II
Kursa kods
TP4-5
Kredītpunkti
4
ECTS kredītpunkti
6
Semestris:
sestais, septītais
Kopējais auditoriju stundu skaits 64
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 64
Kursa apstiprinājuma datums 07.09. 2012 (protokols Nr.P2012/07)
Kursa izstrādātājs
doc. O. Skačkova, lekt. D. Šostaka
Kursa nosaukums

Kursa mērķi un uzdevumi
Kursa mērķis: mutiskās tulkošanas praktisko iemaņu apgūšana un prasmes attīstīšana.
Kursa uzdevumi:
- radīt saistītu tekstu ātrā tempā;
- analizēt savu un cita tulkojumu;
- mutvārdu tulkošanas paštreniņš;
- izmantot runas kompresiju un izvēršanu;
- izmantot transformācija kompleksos veids (ģeneralizācijas metode, aprakstoša metode,
kompensācija, antonīmiskā tulkošana);
- apgūt prasmi pielietot visefektīvākos pārveidošanas paņēmienus.
Kursa apraksts
Secīgās (konsekutīvās) tulkošanas mācības noris divas posmos. Sestā semestrī nodarbības
lielākoties veltītas tekstu vien- un divpusējas secīgas tulkošanas praksei. Nodarbības notiek
nelielas grupās, kas ļauj maksimāli individualizēt darbu, ņemot vērā katra studenta sagatavotības
līmeni, tiek piedāvāti personāli uzdevumi. Nodarbību gaitā tiek apgūti starptautisko attiecību
sfēras tipiskie mutiskās runas žanri. Svarīga loma tiek piešķirta studentu pastāvīgajam darbam,
kas paredz mutvārdu tulkošanas regulāro paštreniņu.
Septītajā semestrī studenti izveido un nostiprina dažādu mutvārdu tulkošanas stratēģiju
izmantošanas prasmes, gan secīgās, gan sinhronās; izveidoja prasmi sameklēt atbilstošas valodas
vienības, ņemot vērā komunikācijas stili, priekšmetu un nosacījumus; novērtēt tulkojuma
kvalitāti, ņemot vērā ziņojuma oriģināla saturu un valodas normas, runas tempu, izteikuma
organiskumu un precizitāti. Sestajā semestrī studenti tulko no angļu un otrās svešvalodas
dzimtajā; septītajā semestrī tulkošana notiek gan no svešvalodām (angļu un otrās) dzimtajā, gan
otrādi.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss saistīts ar kursiem: “Ievads specialitātē”, “Teksta pirmstulkošanas analīze un
interpretācija”, “Angļu/ latviešu/ krievu valoda: Praktikums kultūras un tūrisma sfērā;
ekonomikas un biznesa sfērā; sabiedrisko attiecību un politikas sfērā: komunikācija,
terminoloģija, tulkošana”, “Dzimtā valoda: funkcionālā stilistika”, “Retorikas pamati”, “Runas
tehnika”.
Rezultāti
Studenti ir ieguvuši dažādu tipu mutvārdu tulkošanas prasmes: secīgo, „no lapas”, sinhrono. Viņi
zina, kā pielietot profesionālos mnemotehnikas paņēmienus un ir apguvuši tulkošanas ātrrakstu.
Kursa plāns
- Mutvārdu tulkošana un tās veidi. Mutvārdu tulkošanas shēma.
- Konsekutīvās tulkošanas posmi.

-

Mutvārdu ziņojuma specifika (orators, izteikuma iekšējā loģika, vēstījuma mērķis,
adresāts u.tml.) Runas izteikuma analīzes metodes.
Runas kompresija. Transformācijas komplekso veidu izmantošana.
Teksta žanru apguve mutiskā tulkojuma kontekstā (informatīvs ziņojums, intervija,
pārrunas, diskusija, publiskā runa, preses konference).
Daudzvalodu konferences tulkošana.
Tulka darba organizēšanas metodika (dokumentu meklēšana, terminu apzināšana u.tml.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%
Sekmīgi nokārtoti mājas darbi – 100%
Sekmīgi mutiski nokārtots eksāmens – 50%
Mācību pamatliteratūra
1. Bellos, D. Is that a Fish in Your Ear?: The Amazing Adventure of
Translation.London.Penguin. 2011.
2. Gile, D. Basic Concept and Models for Interpreter and Translator Training.
Amsterdam&Philadelphia. John Benjamins.1995
3. Pochhacker,F. Introducing Interpreting Studies. London:New York.Routledge.2004.
Papildliteratūra
1.Brēde, M. Aizpildītās pauses publiskās runas stilā. Linguistica Lettica 5. LU. Rīga. 1999.
2.Eco,U. Mouse o Rat?: Translation as Negotiation. London.Phoenix.2004
3.House,J. Translation:Oxford Introduction to language Study ELT. Oxford:Oxford University
Press. 2009.
4. Munday, J. Introducing Translation Studies. London&New York. Routledge.2001.

Kursa nosaukums
MUTVĀRDU TULKOŠANAS METODIKA UN MNEMOTEHNIKA
Kursa kods
TP4-4
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti 3
Semestris:
piektais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 07.09.2012 (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs
doc. O. Skačkova, lekt. D. Šostaka
Kursa mērķi un uzdevumi
Kursa mērķis: mutiskās tulkošanas praktisko iemaņu apgūšana un prasmes attīstīšana.
Kursa uzdevumi:
 iepazīstināt studentus ar dažādu viedu atmiņu specifiku (dzirdes, redzes, mehānisko,
tēlaino, taktilo utt.);
 attīstīt operatīvās atmiņas apjomu un apgūt iegaumēšanas papildus līdzekļus;
 iepazīstināt studentus ar informācijas tehnikām;
 radīt saistītu tekstu ātrā tempā;
 izmantot tulka piezīmes;
 apgūt prasmi pielietot visefektīvākos pārveidošanas paņēmienus.
Kursa apraksts
Nodarbības ir gan praktiskas, gan teorētiskās. Kurss satur vingrinājumu sēriju, kura ļauj radīt
daudz efektīvāku atmiņas darbību. Apmācības procesā tiek piedāvāts apgūt mnemotehniskos
paņēmienus; studenti iepazīstas ar mnemotehnikas pamatprincipiem un piedalās profesionālo
atmiņu attīstošos treniņos, kuri paaugstina vārdu krājumu angļu valodā. Nodarbības notiek
nelielas grupās, kas ļauj maksimāli individualizēt darbu, ņemot vērā katra studenta sagatavotības
līmeni, tiek piedāvāti personāli uzdevumi. Nodarbību gaitā tiek apgūti starptautisko attiecību
sfēras tipiskie mutiskās runas žanri. Svarīga loma tiek piešķirta studentu pastāvīgajam darbam,
kas paredz mutvārdu tulkošanas regulāro paštreniņu.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss saistīts ar kursiem: “Ievads specialitātē”, “Teksta pirmstulkošanas analīze un
interpretācija”, “Angļu/latviešu/krievu valoda: Praktikums kultūras un tūrisma sfērā; ekonomikas
un biznesa sfērā; sabiedrisko attiecību un politikas sfērā: komunikācija, terminoloģija,
tulkošana”, “Dzimtā valoda: funkcionālā stilistika”, “Retorikas pamati”, “Runas tehnika”.
Rezultāti
Studenti ir ieguvuši dažādu tipu mutvārdu tulkošanas prasmes. Viņi zina, kā pielietot
profesionālos mnemotehnikas paņēmienus un ir apguvuši tulkošanas ātrrakstu.
- Atmiņas psiholoģija. Atmiņas veidi. Mnemonika( iegaumēšana).
- Iegaumēšanas paņēmieni. Atmiņas uzlabošanas metodes.
Kursa plāns
- Atmiņas psiholoģija. Atmiņas veidi. Mnemonika.
- Atmiņas īpatnību noteikšanas tests. Atmiņas likumi.
- Mnemotehnikas paņēmieni: asociācijas, vārdu iegaumēšana, skaitļu iegaumēšana,
toponīmu iegaumēšana, cilvēku vārdu iegaumēšana, ritmizācija un atskaņošana,
mnemotēli.
- Atmiņas attīstības metodes.
- Mutvārdu tulkošana un tās veidi. Mutvārdu tulkošanas shēma.
- Mutvārdu tulkošanas posmi.

-

Mutvārdu ziņojuma specifika (orators, izteikuma iekšējā loģika, vēstījuma mērķis,
adresāts u.tml.)
Runas izteikuma analīzes metodes.
Transkripcijas un tulkojuma saskaņošana. Tulkotāja piezīmes.
Tulka darba organizēšanas metodika (dokumentu meklēšana, terminu apzināšana u.tml.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%
Sekmīgi nokārtoti mājas darbi – 100%
Sekmīgi mutiski nokārtots eksāmens – 50%
Mācību pamatliteratūra
1. Gilles, C. Note-taking for Consecutive Interpreting. Manchester. St.Jerome Publishing. 2005
2. Buzan, T. Master your Memory. London. BBC Active.2006
3. Zhong, W. Memory Training in Interpreting / in Translation Journal; available at
http://translationjournal.net/journal/25interpret.htm
Papildliteratūra
1.Brēde, M. Aizpildītās pauses publiskās runas stilā. Linguistica Lettica 5. LU. Rīga. 1999.
2. Thompson, J. Memory in Language Learning. Pretence Hall. London. 2007.
3. Бэделли А. Ваша память. Руководство по тренировке и развитию./пер.с англ.
Москва:ЭКСМО-Пресс, 2001.
4. Матюгин И.Ю., Слоненко Т.Б.Секреты запоминания английских слов. Москва. 2000,
доступен www.koob.ru/memory/

ANGĻU VALODA. KOMUNIKATĪVAIS PRAKTIKUMS UN
TERMINOLOĢIJA SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN POLITIKAS
SFĒRĀ
Kursa kods
TP1-5
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti 3
Semestris:
ceturtais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i) Doc. Kristīne Užule
Kursa nosaukums

Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: attīstīt studentu komunikatīvās iemaņas, kas nepieciešamas komunikācijai angļu valodā
sabiedrisko attiecību un politikas sfērā.
Kursa uzdevumi:
• apgūt sabiedrisko attiecību un politikas terminoloģiju,
• attīstīt mutvārdu komunikācijas iemaņas sabiedrisko attiecību un politikas sfērā,
• attīstīt rakstveida komunikācijas iemaņas sabiedrisko attiecību un politikas sfērā,
• attīstīt iemaņas analizēt un producēt sabiedrisko attiecību rakstus un dokumentus,
• attīstīt iemaņas veikt pārrunas un dialogus sabiedrisko attiecību kontekstā,
• attīstīt iemaņas analizēt un komentēt politiska rakstura tekstus un diskursu, kā arī
producēt vienkāršus un īsus politiska rakstura paziņojumus.
Kursa apraksts
Kurss iepazīstina studentus ar terminoloģiju un komunikatīvām prasmēm, kas nepieciešamas
sabiedrisko attiecību un politikas komunikatīvā kontekstā. Studenti apgūt zināšanas par
sabiedrisko attiecību un politikas tekstu, diskursu un dokumentu veidiem un rakstīšanas
principiem. Viņi iepazīstas arī ar mutvārdu komunikācijas principiem šādos kontekstos. Kursa
gaitā studenti iemācās analizēt, rediģēt, labot un producēt dažāda veida sabiedrisko attiecību un
politikas tekstus un diskursa piemērus.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss ir saistīts ar tādiem priekšmetiem kā “Angļu valodas lietošanas aktuālās problēmas”,
“Angļu valodas stilistika tulkošanas praksē,” “Komunikatīvais praktikums un terminoloģija
biznesa un ekonomikas sfērā” un ar citām valodas disciplīnām.
Rezultāti
Studentiem veidosies šādas kompetences: studentiem ir iemaņas uzstāties ar runām un
prezentācijām sabiedrisko attiecību un politikas kontekstā, aktīvi piedalīties diskusijās un
dialogos ar klientiem un sabiedrības pārstāvjiem, rakstīt dažāda veida sabiedrisko attiecību un
īsus politiskos tekstus (piemēram, vēstules klientiem un partneriem, atskaites par padarīto darbu,
kura jāprezentē sabiedrībai, preses relīzes, kādas politiskas partijas vai politiķa pateicība saviem
vēlētājiem par viņu atbalstu u.t.t.), analizēt un rediģēt šajā konteksta izmantotos dokumentus un
citus tekstus.
Kursa plāns
1. Sabiedriskās attiecības: funkcijas, veidi, rakstveida un mutvārdu komunikācija (2 st.)
2. Sabiedriskās attiecības starpkultūru kontekstā (2 st.)
3. Sabiedriskās attiecības: efektīva rakstīšana, rakstveida komunikācijas formas un diskurss
(komunikācija ar klientiem, partneriem, personālu; komunikācija ar žurnālistiem,
medijiem; komunikācija ar sabiedrību un politiķiem) (10 st.)
4. Sabiedrisko attiecību mutvārdu komunikācijas veidi un principi. (6 st.)

5. Politika: funkcijas, veidi, rakstveida un mutvārdu komunikācija (2 st.)
6. Politika: rakstisko tekstu analīze, rediģēšana un producēšana komunikācijas ar sabiedrību
kontekstā (6 st.).
7. Politika: mutvārdu prezentācijas un dialogi ar sabiedrības pārstāvjiem (4 st.)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%.
Sekmīgi veikti mājas darbi (2 mājas veikti kontroldarbi) – 50%.
Sekmīgi rakstveidā nokārtots eksāmens – 50%.
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme .
Mācību pamatliteratūra
Graham, D. & Graham, J. (2009). Can Do Writing: The Proven Ten-Step System for Fast and Effective
Business Writing. John Wiley & Sons
Foster, J. (2008). Effective Writing Skills for Public Relations. Kogan Publishers

Oliver, S. (2012). A Handbook of Corporate Communication and Strategic Public Relations.
Routledge
O'Shaughnessy, N. J. (2004). Politics and Propaganda: Weapons of Mass Seduction. Manchester
University Press
Papildus literatūra
Cascio, W. F. & Aguinis, H. (2005). Applied Psychology in Human Resources Management. Pearson
Prentice Hall

Semetko, H. A. & Scammell, M. (2012). The SAGE Handbook of Political Communication. The
SAGE
Smith, R. (2003). Becoming a Public Relations Writer: A Writing Process Workbook for the Profession.
Routledge
Young, P. (2006). Writing and Presenting in English: The Rosetta Stone in Science. Elsevier

INTERNET resursi
BBC, CNN, The Times, The New York Times

RAKSTVEIDA TULKOŠANAS METODIKA UN
PROFESIONĀLAIS TRENIŅŠ I – IV
Kursa kods
TR4-3
Kredītpunkti
10
ECTS kredītpunkti
15
Semestris:
ceturtais, piektais, sestais, septītais
Kopējais auditoriju stundu skaits 128
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 128
Kursa apstiprinājuma datums 07.09.2012 (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs
lekt. O. Romanova, doc. O. Skačkova, lekt. D. Šostaka
Kursa nosaukums

Kursa mērķi un uzdevumi
Kursa mērķis: apgūt un attīstīt praktiskās iemaņas tulkot no angļu valodas dzimtā valodā un
otrādi.
Kursa uzdevumi:
- radīt sistemātisku priekšstatu par tulkošanas veidiem;
- izmantot valodas vienību pārveidošanas līdzekļus un paņēmienus divpusīgās tulkošanas
procesā;
- padziļināt zināšanas, ņemot vērā tulkojamā materiāla gramatisko, leksisko, kognitīvu,
kultūras un estētisku īpatnību;
- tulkošanas procesā nepieciešamo informācijas avotu (vārdnīcas, datora datu bāzes,
fundamentāli un populāri darbi par tulkošanas tematiku, saskarsmi ar speciālistiem
u.tml.)
izmantošanas iemaņu apgūšana;
- tulkošanas procesā nepieciešamo informācijas avotu (vārdnīcas, datoru datu bāze,
fundamentāli un populāri darbi par tulkošanas tematiku, saskarsmi ar speciālistiem
u. tml) izmantošanas iemanu apgūšana;
- tulkošanas rezultātu analīzes metodikas apgūšana;
- tulkojumu analīzes un pašanalīzes iemaņu attīstīšana.
Kursa apraksts
Kurss ir sadalīts trijos semestros atbilstoši topošo tulku profesionālās pieredzes pakāpeniskai
uzkrāšanai. Kursā tiek ņemtas vērā agrāk iegūtās valodas un komunikatīvas iemaņas. Nodarbībās
studenti strādā pāros un grupās: apmainās ar tulkojumiem, apspriež un analīze savus un citus
tulkojumus, pamato tulkošanas vienību un variantu izvēli. Galvenais mācību materiāls ir aktuāli
mūsdienu komunikācijas teksti starptautisko attiecību jomā. Galvenais rakstveida tulkošanas
treniņa princips – tekstu tematiskā vienotība. Teksti tiek atlasīti atbilstoši BSA esošajām
programmām, tas ir par kultūru, tūrismu, starpkultūru komunikāciju; lietišķa dokumentācija,
teksti par ekonomiku; politiska satura teksti, kas attiecas uz Latvijas iekšpolitiku un ārpolitiku,
starptautiskajām attiecībām. Tekstu sarežģītība un apjoms pieaug atkarībā no semestra: pirmajā
posmā studenti tulko standartus tekstus, kuriem nepiemīt mākslinieciski izteiksmes līdzekļi un
spilgti izteiktās autora stila pazīmes. Pārsvarā tie satur noteiktās darbības sfēras terminoloģiju.
Tālāk studentiem ir iespēja iepazīties ar tekstiem, kas piesātināti ar frazeoloģiju un prasa no
studentiem spēju adaptēties svešai kultūrai. Pēdējā posmā studenti tulko stilistiski sarežģītus
tekstus, iegūst priekšstatu par mākslinieciska tulkojuma īpatnībām. Tikpat konsekventi kursā tiek
ievērots valodu kombinēšanas princips: pirmajā posmā teksti tiek tulkoti no angļu valodas
dzimtajā valodā; otrajā – no angļu valodas dzimtajā valodā un no otrās svešvalodas dzimtajā
valodā (studentiem, kas strādā pēc trīsvalodu modeļa); trešajā posmā tulkojums notiek kā no
abām svešvalodām dzimtajā valodā, tā arī otrādi.
Starpdisciplīnu saistība

Kurss ir cieši saistīts ar kursiem: „Ievads specialitātē”, „Pirmstulkošanas analīze un teksta
interpretācijas”, „Angļu/latviešu/krievu valoda: Praktikums kultūras un tūrisma sfērā;
ekonomikas un biznesa sfērā; sabiedrisko attiecību un politikas sfērā: komunikācija,
terminoloģija, tulkošana”, „Dzimtā valoda: funkcionālā stilistika”.
Rezultāti
Studenti spēj iztulkot adekvāti un stilistiski korekti tulkot minētās tematikas tekstus, paši rediģēt
savus darbus, rediģēt un adaptēt tulkojumus, kurus izpildījuši citi tulki.
Kursa plāns
- Rakstveida tulkošanas posmi. Tulkošanas analīze: pirmstulkošanas analīze, analītiska
variatīva meklēšana, tulkošanas rezultātu analīze.
- Tulkota teksta noformēšana no valodas aspekta.
- Satura atsevišķu komponentu tulkošanas specifika un galvenie paņēmieni.
- Satura izklāstījuma problēmas.
- Tulkošanas kļūdas.
- Tulkojuma kvalitātes novērtēšanas kritēriji.
- Teksta dzimtajā valodā modelēšanas metodika.
- Teksta žanri rakstveida tulkošanā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%
Nokārtoti mājas darbi – 100%
Sekmīgi rakstveida nokārtots eksāmens – 50%
Mācību pamatliteratūra
1.Baker, M. In Other Words. A Course Book on Translation. Routhledge. 1992.
2.Zauberga, I. Transaltion Theory in Practice. Rīga. LU.1996.
3.Katan, D. Translating Cultures. St.Jerome Publishing. 1999.
Papildlitertūra
1. Baker,M. (Ed.) Critical Reading in Translation Studies. London:New York.Routledge.2010.
2. Chesterman, A., Wagner, E. Can Theory Help Translators? St.Jerome Publishing. 2002.
3. Fawcett,P. Translation and Language: Linguistic Theories Explained. Manchester. St.Jerome
Publishing. 1997.
4. Genzler,E. Contemporary Translation Theories. Clevedon,Buffalo,Toronto,Sydney.
Multilingual Matters Ltd. 2001.
5.Кузьмин, С.С. Идиоматический перевод с русского языка на английский. Теория и
практика. Москва: Флинта. 2006.
6. Федорова,Н.П. Advanced English for translation. Part 1-2. Мoсква:Академия.2005.
7.Чужакин, А.П. Мир перевода. 1-7. Москва:Р.Валент. 2002-2006.

Kursa nosaukums
MŪSDIENU TULKOŠANAS TEHNOLOĢIJAS (TRADOS)
Kursa kods
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Semestris piektais
Kopējais auditoriju stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits
Kursa apspirinājuma datums
Kursa izstrādātāja L. Ramanauska
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: attīstīt praktiskās iemaņas specializētas tulkošanas programmatūras izmantošanā.
Kursa uzdevumi:
• iepazīstināt ar mūsdienu rakstveida tulkošanas programmatūras priekšrocībām;
• apgūt TRADOS programmas komponentu Translator’s Workbench (atmiņa);
• apgūt TRADOS programmas komponentu Tag Editor (teksta redaktors);
• iemācīt veikt un noformēt tulkojumus ar TRADOS programmas palīdzību atbilstoši
tulkojumu biroju prasībām un standartiem;
• veicināt studentu ātrrakstīšanas iemaņu attīstību.
Kursa apraksts
Nodarbību ietvaros studenti apgūst plaši pielietojamo tulkošanas programmatūru TRADOS un tās
komponentus: 1. atmiņas (Translator’s Workbench) veidošana, saglabāšana, apvienošana ar citu
tulkotāju atmiņām un atmiņas resursu izmantošana; 2. tulkojumu veikšana (Word un Excel faili)
ar teksta redaktora Tag Editor palīdzību, bilingvālā faila un tulkojuma saglabāšana, tulkojumu
pārbaude, korektūra un rediģēšana. Studenti iemācās novērst tehniska rakstura kļūdas, kuras var
rasties, strādājot ar TRADOS programmatūru.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss ir saistīts ar tādiem priekšmetiem kā „Ievads specialitātē”, „Tulkošanas teorija”,
„Rakstveida tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, „Lietišķā informātika/MS Office”.
Rezultāti
Studenti iemācīsies veikt tulkojumus, izmantojot TRADOS programmatūru, kura atbilst
mūsdienu tulkošanas tirgus prasībām.
Kursa plāns
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklēšana – 75%
Sekmīgi nokārtoti 2 kontroldarbi – 50%
Sekmīgi nokārtota diferencētā ieskaite – 50%
Mācību pamatliteratūra
TRADOS programmatūras dokumentācija: Translator’s Workbench User Guide, WinAlign User
Guide.

Kursa nosaukums ANGĻU VALODA II: AKADĒMISKĀ RAKSTĪŠANA
Kursa kods TT3-3
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Semestris:
pirmais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits
32
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs
doc. O. Skačkova, lekt. O. Romanova
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: Iepazīstināt studentus ar angļu valodas akadēmiskā diskursa īpatnībām un zinātniskā
izklāsta formām, t. sk. referēšanas, anotēšanas, un citēšanas sistēmām, kā arī attīstīt viņu
akadēmiskās rakstu valodas prasmes. Sniegt studentiem priekšstatu par zinātniskā darba
strukturēšanu (ievads; teorētiskā un praktiskā daļas, secinājums, tēzes, izmantotās literatūras
saraksts, pielikumi) un attīstīt prasmi izmantot jaunapgūtās zināšanas rakstot kursa un bakalaura
darbus.
Kursa uzdevumi:
 veidot un attīstīt studentu izpratni par akadēmiskā izklāsta stila iezīmēm;
 veidot prasmi nodrošināt rindkopu un eseju vienotību, saskaņotību un uzlabot rakstiskās
izteiksmes precizitāti;
 sniegt priekšstatu par akadēmiskās rakstīšanas darba uzbūvi un noformēšanas
principiem: valoda, rindkopas struktūra, ārējais noformējums, u.c.;
 veidot un attīstīt prasmi izvēlēties savām interesēm un spējam atbilstošu zinātniskā stila
argumentatīvā domraksta tēmu;
 iemācīt izvēlēties argumentatīvā domraksta tēmai nepieciešamo zinātnisko literatūru;
 attīstīt studentu individuālās rakstīšanas un mācīšanas stratēģijas rakstīšanas prasmju
apguvei (metakognitīvās prasmes);
 veidot prasmi strādāt ar zinātnisko literatūru, periodiku, interneta katalogiem;
 veidot un uzkopt prasmi izmantot zinātnisko diskursu, atbilstoši nacionālajām tradīcijām
angļu, latviešu un krievu valodās;
 attīstīt studentu iemaņas un prasmes rediģēt citu rakstītas rindkopas un esejas;
 gatavot studentus kursa un bakalaura darbu rakstīšanai.
 izveidot akadēmiskās rakstīšanas portfeli, kurā ietilpst dažādi akadēmiskā stila rindkopu
un eseju veidi (vēstījošas, aprakstošas, vērtējošas, izglītojošas u.c.).
Kursa apraksts
Kurss docēts vidējā un augstākajā (B2 un C1) angļu valodas zināšanu līmenī. Kursa ietvaros
paredzētas galvenokārt praktiskās nodarbības, kuru sākumā studenti tiks iepazīstināti ar
atbilstošiem teorētiskajiem jautājumiem. Kursa ietvaros studenti apgūst prasmi atšķirt zinātniska
diskursa iezīmes angļu, latviešu un krievu valodās. Nodarbību laikā studenti strādā ar dažādiem
akadēmiskā stila žanru tekstu paraugiem un atbilstošiem praktiskiem materiāliem, kas attīsta
viņu prasmi rakstīt rindkopas, esejas, anotācijas, kopsavilkumus un ziņojumus angļu valodā.
Viens no patstāvīgā darba veidiem, kuru izmanto kursa īstenošanai ir studentu savstarpējā
rindkopu un eseju rediģēšana, glosāriju sastādīšana un eseju sastatāmā analīze.
Starpdisciplīnu saistība
Studiju kurss ir saistīts ar šādiem kursiem: „Dzimta valoda II: Stilistiskā sistēma un norma”,
„Dzimta valoda III: Funkcionālā stilistika”, „Mūsdienu angļu valoda I: Sistēma un inovācijas I –
II”, „Angļu valoda I. Angļu valodas lietošanas aktuālas problēmas”, „Rakstveida tulkošanas
metodika un profesionālais treniņš I – IV”.

Rezultāti
Kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas par akadēmiskajā kontekstā izmantojamo rindkopu un
eseju struktūru un īpatnībām (loģiskā, hronoloģiskā, atstāstoša, un aprakstoša struktūras,
salīdzinājums un sastatījums (comparison and contrast), cēlonis un secinājums (cause and effect),
kā arī attīsta minēto tipu zinātniskā diskursa rindkopu un eseju rakstīšanas prasmes. Studenti spēj
izveidot pareizo teksta struktūru, izvēlēties un izmantot zinātnisko materiālu, izvēlēties un
sekmīgi izmantot pareizu stilu un reģistru.
Kursa plāns
14.
Ievads: akadēmiskās rakstīšanas mērķi, prioritātes, individuālo mācīšanas stratēģiju
attīstīšana.
15.
Galvenie rakstiskā un mutiskā ziņojuma elementi angļu valodā. Rakstīšanas prioritāšu
izvirzīšana un satura izklāsta komponentu loģiskā sakarība. Zinātniskā diskursa īpatnības.
16.
Teksta loģiskās uzbūves un ārējā noformējuma pamatprincipi. Teikumu struktūra.
17.
Rindkopu veidošanas un rakstīšanas pamatprincipi. Rindkopas uzbūve un struktūra. Tēmas
teikums, papildus informācija, secinājuma teikums. Rindkopas garums un sakarība.
18.
Atstāstošas un aprakstošas rindkopas un to struktūra un uzbūve
19.
Paskaidrojošas rindkopas un to struktūra un uzbūve.
20.
Salīdzinājuma un sastatījuma rindkopas, to struktūra un uzbūve.
21.
Secinājuma rindkopas, to struktūra un uzbūve.
22.
Eseju veidošanas un rakstīšanas pamatprincipi. Esejas uzbūve un struktūra. Ievads, tēzes
teikums, tēmas loģiskais izklāsts, secinājums. Esejas rakstīšanas posmi. Sagatavošanās,
izpēte, melnraksts, teksta apstrāde, rediģēšana, pārskats. Esejas garums un sakarība.
23.
Pētnieciskā darba rakstīšanas pamatprincipi un īpatnības.
24.
Izmantotās literatūras saraksta un bibliogrāfijas sastādīšana. Studentu sastādītās
bibliogrāfijas savstarpējā rediģēšana.
25.
Referāts par grāmatu, literārā analīze un recenzija.
26.
Anotācijas rakstīšana.
27.
Portfeļa prezentācijas izveide (izmantojot PowerPoint programmu)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%
Sekmīgi nokārtoti mājas darbi – 100%
Paragrāfu un eseju portfelis (portfolio) – 50%
Sekmīgi nokārtota ieskaite – 50%
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme.
Mācību pamatliteratūra
4. Brandon, L., Brandon, K. (2011). Sentences, Paragraphs, and Beyond with Integrated
Readings, 6th Edition. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
5. Creme, P., Lea, M.R. (2008). Writing at University: A Guide for Students. New York:
McGraw Hill, Open University Press.
6. Zemach, E., Rumisek, L.A. (2005). Academic Writing: From Paragraph to Essay.
MacMillan
Papildliteratūra
15.
Bailey, S. (2003). Academic Writing for International Students. 6th Edition. London, New
York: Routledge.
16.
Bazerman, C. (1989). The Informed Writer: Using Sources in the Disciplines. 3rd Edition.
Boston: Houghton Miflin Company.
17.
Biber, D., Conrad, S. (2009). Register, Genre and Style. Cambridge: Cambridge
University Press.

Gibaldi, J. (1995). MLA Handbook for Writers of Research Papers. 4th Edition. New
York: The MLA of America.
19.
Gillett, A. (2009). Inside Track to Successful Academic Writing: A Guide for Students in
Higher Education. New York. UEfAP.
20.
Harvey, M. (2003). The Nuts and Bolts of College Writing. Indianapolis / Cambridge.
Hackett Publishing Company, Inc.
21.
Hewings, M. (Ed.) (2001). Academic Writing in Context: Implications and Applications.
Birmingham: The University of Birmingham Press.
22.
Levin, G. (1989). Short Essays. San Diego: HBJ.
23.
McCarthy, M., O’Dell, F. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge
University Press.
24.
Neville, C. (2007). The Complete Guide to Referencing and Avoiding Plagiarism. New
York: McGraw Hill, Open University Press.
25.
Norris, C.B. (2012). Academic Writing in English. Helsinki. University of Helsinki.
26.
Oshima, A., Houge, A. (1991). Writing Academic English. 2nd Edition. Menlo Park,
California: Addison-Wesley Publishing Company.
27.
Porter, D. (2007). Check Your Vocabulary for Academic English. London: A & C Black.
28.
Zinsser, W. (1994). On Writing Well. New York: Harper Perennial.
29.
Бут, У.К., Коломб, Г.Дж., Уильямс, Дж.М. Исследование: шестнадцать уроков для
начинающих авторов./ Пер. с англ. Москва: Флинта. 2004.
30.
Макаров, М.Л. Основы теории дискурса. Москва: ИТДК:Гнезис. 2003.
31.
Троянская, Е.С. Функциональные стили. Лингвометодические аспекты. Москва:
Наука.1985.
32.
Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. Москва.
Университет. 2001.
18.

Periodika un citi informācijas avoti
http://owl.english.purdue.edu/owl/search.php
The Journal of Academic Writing [Online] http://e-learning.coventry.ac.uk/ojs/index.php/joaw
Vārdnīcas
7.
Longman Exams Dictionary (2010). An Encyclopaedia of Language. Essex: Pearson
Education Limited.
8.
Oxford Collocations Dictionary for Students of English (2005). Oxford: Oxford
University Press.
9.
http://dictionary.cambridge.org/
10.
http://193.133.140.102/JustTheWord/index.html
11.
http://oxforddictionaries.com/?attempted=true
12.
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

Kursa nosaukums

ANGĻU VALODA I. ANGĻU VALODAS LIETOŠANAS
AKTUĀLĀS PROBLĒMAS

Kursa kods TP1-1
Kredītpunkti 6
ECTS kredītpunkti 9
Semestris:
pirmais
Kopējais auditoriju stundu skaits 96
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i) lekt. O. Romanova
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: Attīstīt studentu angļu valodas zināšanas un pamatprasmes, konstatēt studentu
sistemātiski pielaistas kļūdas visos valodas līmeņos un izveidot sistēmu to novēršanai. Veidot un
attīstīt verbālās un neverbālās komunikācijas kompetenci saziņas un verbālās etiķetes
pamatjautājumos un prasmi pielietot savas zināšanas dažādās situācijas un sfērās. Paplašināt
studentu zināšanas par starpkultūru komunikāciju un veidot prasmi saskarties starptautiskajā
vidē. Attīstīt publiskās uzstāšanas un prezentāciju prasmes. Pilnveidot studentu aktīvo vārdu
krājumu un sniegt palīdzību individuālās leksiskā krājuma paplašināšanas stratēģijas veidošanā.
Kursa uzdevumi:
• pilnveidot studentu angļu valodas klausīšanās, runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas prasmes
saskaņā ar komunikatīvo mērķi;
• attīstīt praktiskās prasmes un iemaņas angļu valodas skaņu artikulācijā, intonācijas
kontūru lietošanā un angļu valodai raksturīgā ritma apgūšanā, kā arī veidot izpratni
par pareizas izrunas svarīgumu;
• attīstīt studentu teorētiskās zināšanas par gramatikas pamatkategorijām un veidot izpratni
par gramatikas pamatproblēmām;
• palīdzēt studentiem izveidot gramatisko kļūdu konstatēšanas un novēršanas algoritmu,
attīstīt paškontroles spējas, izmantojot gramatiskās formas mutvārdu un rakstveida
runā;
• paplašināt studentu aktīvo vārdu krājumu dažādu saziņas situāciju risināšanai un
iepazīstināt viņus ar leksiskā krājuma paplašināšanas paņēmienu veidiem.
• veidot un uzkopt prasmi saskarties starptautiskajā vide, izmantojot jauniegūtas zināšanas
par starpkultūru komunikācijas īpatnībām;
• attīstīt studentu publiskās uzstāšanas prasmes;
Kursa apraksts
Kursa ietvaros paredzētas galvenokārt praktiskās nodarbības, kurās studenti tiek iepazīstināti ar
atbilstošiem teorētiskajiem jautājumiem pirms praktisko uzdevumu izpildīšanas. Lai attīstītu
studentu angļu zināšanas pamatprasmes. katrā nodarbībā iekļauti visi angļu valodas praktiskie
aspekti, tādējādi nodarbībām būs integrējošs raksturs. Studentu piedalīšanās spēlēs un plaša
spektra citos komunikāciju uzdevumos, klausīšanās, runāšana, lasīšana, rakstīšana palīdzēs
nostiprināt pareizu morfoloģijas, sintakses, fonētikas noteikumu izmantošanu. Studentiem tiek
prasīts izpildīt vairākus leksikas, gramatikas, ka arī izrunu attīstošus uzdevumus. Kursa gaitā tiks
akcentēti tie noteikumi, kas netika apgūti vidusskolas mācību programmas ietvaros pietiekamā
apjomā, un tiks darīts viss, lai vēlāk savā praksē studenti varētu pareizi un viegli izmantot šos
noteikumus. Lai attīstītu studentu verbālās un neverbālās komunikācijas kompetenci un
paplašināt viņu zināšanas par starpkultūru komunikāciju un veidot prasmi saskarties
starptautiskajā vidē, kursa ietvaros tiek piedāvāts plašs ar šo saziņas aspektu saistītu materiālu
(teksti, audio ieraksti, video materiāli utt.) un uzdevumu klāsts. Studentiem tiek iesaistīti
diskusijās un apspriedēs, kā arī aktīvi piedalās grupu un pāru darbā par dažādām tēmām, kā arī

strādā individuāli un frontāli. Kursā integrēts prezentāciju un publiskās uzstāšanas iemaņas un
prasmes veidojošais bloks, kura ietvaros studenti mērķtiecīgi attīsta publiskās runas pamatus.
Katra nodarbībā studenti dažāda veida uzdevumus aktīvā vārdu krājuma paplašināšanai un
gramatiskās kompetences attīstīšanai.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss ir saistīts ar tādiem studiju kursiem kā: „Mūsdienu angļu valoda I: Sistēma un inovācijas I
– II”, „Dzimtā valoda: Sistēma un inovācijas”, “ „Angļu valoda III. Praktikums ekonomikas un
biznesa sfērā: komunikācija, terminoloģija, tulkošana”, „Angļu valoda IV. Praktikums kultūras
un tūrisma sfērā: komunikācija, terminoloģija, tulkošana”, „Angļu valoda V. Praktikums
sabiedrisko attiecību un politikas sfērā: komunikācija, terminoloģija, tulkošana” “Teksta
pirmstulkošanas analīze un interpretācija”, “ Dzimtā valoda: Funkcionālā stilistika”, “Angļu
valoda: Stilistika tulkošanas praksē”, “Rakstveida tulkošanas metodika un profesionālais
treniņš”, „Konsekutīvās tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”.
Rezultāti
 Studenti ir pilnveidojuši angļu valodas lietošanas kultūru, attīstījuši sociolingvistisko
kompetenci un prot izvelēties komunikatīvai lomai piemērotu saziņas formu, ka arī lietot
apgūto vardu krājumu verbālai saziņai.
 Viņiem ir mazinājies dzimtās valodas akcents, uzlabojusies prasme izteikt savas domas
skaidri uztveramā skaļā balsī individuālo iespēju robežas. Studenti ir apguvuši angļu
valodas un dzimtās valodas skaņu artikulācijas būtiskās atšķirības, redukciju: pilnās un
īsās formas, angļu valodas intonācijas raksturīgās iezīmes, vārda uzsvaru, pilnās un īsās
redukcijas formas, angļu valodas intonācijas raksturīgās iezīmes, teikuma uzsvaru un tā
funkcijas, izteikuma intonāciju un tembru, angļu valodas ritmiskās tendences, ritma
vienības, runas tempu.
 Studenti ir izstrādājuši individuālas vārdu krājuma paplašināšanas stratēģijas un
paņēmienus.
 Studenti ir uzlabojuši prasmi gramatiski pareizi formulēt un strukturēt savas domas,
skaidri un saprotami izteikties un veiksmīgi izmantot apgūtas komunikatīvās prasmes
svešvalodā. Viņi spēj veidot loģisku un gramatiski pareizu rakstveida un mutvārdu tekstu,
saskatīt, novērtēt un izskaidrot sava un citu pareizrakstības, interpunkcijas un teksta
izveides kļūdas un tās izlabot, ka arī paskaidrot gramatisko formu lietojumu angļu valodā.
 Studenti prot sagatavot un uzstāties ar 5-7 minūšu garu prezentāciju, saskarties ar
auditoriju un atbildēt uz spontāniem jautājumiem.
 Studenti ir paplašinājuši zināšanas par starpkultūru komunikāciju un izveidot iemaņas
saskarties starptautiskajā vidē.
Kursa plāns
1) Mācīšanas process un mācīšanas stratēģijas un paņēmieni.
2) Saskarsme starptautiskajā vidē. Svešās kultūras un kultūršoks.
3) Tradīcijas un ieradumi.
4) Dāvanu pasniegšana un viesu uzņemšana.
5) Cilvēku novērošana. Uzvedības īpatnības.
6) Žestu un mīmikas valoda.
7) Cilvēki un viņu attiecības. Raksturs un individualitāte.
8) Publiskās uzstāšanas pamati. Prezentācijas struktūra.
Gramatika:
1)
2)
3)
4)

Vārdu kārtība teikumā, jautājumi.
Darbības vārdu laiki – darāmā kārta.
Darbības vārdu laiki – ciešamā kārta.
Modālie darbības vārdi.

5)
6)
7)
8)

Lietvārdi, artikuls.
Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes.
Darbības vārdu nelokāmās formas, divdabji.
Vienkārši un salikti teikumi

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%
Sekmīgi veikti un nokārtoti 2 kontroldarbi – 50%
Mājas darbi – 100%
Prezentācija – 100%
Sekmīgi nokārtots eksāmens – 50%
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme
Mācību pamatliteratūra
1) Aspinall, T., Capell, A. (2002).Advanced Masterclass (SB, WB). Oxford: Oxford
University Press.
2) Comfort, J. (2001). Effective Presentations. Oxford: Oxford University Press.
3) Jones, L. (2003). New Cambridge Advanced English. Cambridge: Cambridge University
Press.
4) Mann, M., Taylore-Knowles, S. (2008). Destination C1 &C2: Grammar and Vocabulary.
Oxford: MacMillan.
Papildliteratūra
1) Burgess, S., Acklam, R. (2005). Advanced Gold Exam Maximiser. Essex: Pearson
Education Ltd.
2) Foley, M., Hall, D. (2003). Longman Advanced Learner’s Grammar. Essex: Pearson
Education Ltd.
3) Gesterland, R.R. (2003). Cross-Cultural Business Behavior. Copenhagen Business
School Press.
4) Hewings, M. (2000). Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University
Press.
5) Hewings, M. (2007). English Pronunciation in Use: Advanced. A Self-study and
Classroom Use. Cambridge: Cambridge University Press.
6) Spratt, M., Taylor, L.B.(2000). The Cambridge CAE Course. Cambridge: Cambridge
University Press.
7) Swan, M. (1997) Practical English Usage Oxford: Oxford University Press.
8) Thomson, A. J and Martinet, A. V. (1991) A Practical English Grammar. Oxford:
Oxford University Press.
9) Vince, M. (1994) Advanced Language Practice. Oxford: Heinemann
10) Wellman, G. (1998). Worldbuilder. Oxford: The Heinemann English.
Periodika un citi informācijas avoti
British National Corpus [Online] http://www.natcorp.ox.ac.uk/

Kursa nosaukums

ANGĻU VALODA III. PRAKTIKUMS EKONOMIKAS UN
BIZNESA SFĒRA: KOMUNIKACIJA, TERMINOLOĢIJA,
TULKOŠANA

Kursa kods TP1-3
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Semestris
trešais
Kopējais auditoriju stundu skaits 64
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits
64
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs
lekt. O. Romanova
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: attīstīt studentu terminoloģijas zināšanas, komunikatīvo kompetenci un tulkošanas
prasmes biznesa un ekonomikas sfērā
Kursa uzdevumi:
 studentu darījumu valodas runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmju
attīstīšana un pilnveidošana;
 terminoloģijas angļu valodas specifikas apgūšana;
 biznesa un ekonomikas pamatterminoloģijas apgūšana un tās izmantošana darījumu
pārrunās un sarakstē;
 nozares tekstu un terminoloģijas tulkošana.
Kursa apraksts
Kurss docēts vidējā un augstākajā (B2 un C1) angļu valodas zināšanu līmenī. Lietišķā angļu
valoda ir tematiski un prasmju orientēts kurss, kas piedāvā reālistisku un interesantu pieeju
vairākām tēmām un situācijām, ar kurām studenti varēs saskarties turpmākajā dzīvē un karjerā.
Kurss attīsta visas valodas prasmes un apgūt uzņēmējdarbības un ekonomikas terminoloģijas
pamatus. Kursa mērķis ir sniegt studentiem vispārējās zināšanas par lietišķiem pamatjēdzieniem
un biznesa pasaules valodu. Līdz ar to kurss ir orientēts uz studentu rakstisko un mutisko
prasmju un iemaņu attīstīšanu, kā arī uz studentu zināšanu par biznesa pasauli paplašināšanu.
Kurss ir veidots, lai palīdzētu studentiem veiksmīgi darboties starptautiskajā biznesa pasaulē.
Studenti attīsta visas valodas pamatprasmes un paplašina zināšanas par uzņēmējdarbības un
ekonomikas pasauli ar lasīšanas, runāšanas, klausīšanas un rakstīšanas uzdevumu palīdzību.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss saistīts ar šādiem kursiem: „ Angļu valoda I. Angļu valodas lietošanas aktuālas
problēmas”, „Ievads specialitātē”, „Teksta pirmstulkošanas analīze un interpretācija”,
„Terminoloģija un tulkošana ekonomikas un biznesa jomā”, „Dzimtā valoda III: funkcionālā
stilistika”, „Mūsdienu angļu valoda III: Stilistika tulkošanas praksē”, „Latviešu / krievu valoda:
komunikatīvais praktikums ekonomikas un biznesa sfērā”, „Retorikas pamati”, „Runas tehnika”,
„Tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, „Sociālā psiholoģija”, „Lietišķā ētika un
profesionālā etiķete”, „Starpkultūru komunikācija”.
Rezultāti
Kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas uzņēmējdarbības un ekonomikas sfērā izmantojamā
terminoloģijā un attīsta prasmi izmantot tās tulkojot dažādu tipu tekstus un veicot mutisko
tulkošanu dažādās biznesa un ekonomikas nozarēs.
Studenti spēj lasīt, analizēt un tulkot dažāda garuma un sarežģītības pakāpes uzņēmējdarbības tekstus, un
izmantot to saturu un iegūto informāciju turpmāko uzdevumu veikšanai.

Studenti prot izmantot kursa ietvaros apgūto terminoloģiju sagatavojot, rakstot un tulkojot
lietišķās sarakstes dažādu žanru tekstus, t. sk. Curriculum Vitae, motivācijas vēstules, dažādu
veidu atskaites, reklāmas tekstus, vēstules u. c.
Kursa plāns
28.
Ievads biznesa terminoloģijā. Vadības un marketinga jēdzienu definīcijas, vadītāja
funkcijas. Abreviatūras.
29.
Kompānijas struktūra, organizācija un korporatīvā kultūra. Ieņemamie amati,
hierarhija. Vadības stili.
30.
Darbinieku pieņemšana darba. Curriculum Vitae, motivācijas vēstules, darba intervija.
31.
Reklāma. Reklāmas veidi un stratēģijas; reklāmas kampaņas plānošana;
pabalstītājdarbība un sponsorēšana.
32.
Mazumtirdzniecība. Mazumtirdzniecības kompāniju un veikalu veidi; veikalu skatlogu
veidi; lielveikalu reklāmas un pircēju piesaistīšanas stratēģijas. Doublespeak.
33.
Franšīze. Franšīzes devēja un nemēja pienākumi, tiesības un saistības. Franšīzes
uzsākšanas priekšrocības un trūkumi.
34.
Kompāniju apvienošanās un pārņemšana. Kopuzņēmums, kompāniju apvienošanās,
uzņēmumu pārņemšana, izpirkšanas darījums, konglomerāts, esošu akcionāru izpirkšana,
izmantojot bankas aizdevumu. Integrācijas veidi (horizontāla, vertikālā u c.).
35.
Kompāniju un organizāciju paveidi. Biznesa uzsākšana. Individuālais uzņēmējs,
partnerība, sabiedrība ar ierobežoto atbildību, akciju sabiedrība, savstarpējā kredītsabiedrība,
bezpeļņas organizācija.
36.
Importēšana un eksportēšana. Starptautiskā tirdzniecība. Globāla tirdzniecība,
tirgvedības pasākumu komplekss, protekcionisms, brīvtirdzniecība.
37.
Biznesa plāns un tā prezentācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%
Sekmīgi veikti un nokārtoti 2 kontroldarbi – 20%
Sekmīgi nokārtots eksāmens – 40%
Portfolio – 40%
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme
Mācību pamatliteratūra
4.
Brook-Hart, G. (2008). Business Benchmark Advanced. Cambridge University Press
5.
MacKenzie, I. (2002). English for Business Studies (A course for Business Studies and
Economics students). Cambridge University Press.
6.
Mascull, B. (2002). Business Vocabulary in Use (Advanced). Cambridge University
Press.
7.
Robbins, S. (2004). Collins Cobuild Business Vocabulary in Practice. MacMillan.
Papildliteratūra
33. Allsop, J., Aspinall, T. (2004). BEC Vantage Testbuilder. MacMillan.
34. Ashley, A. (2005). Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University
Press.
35. Brook-Hart, G. (2008). Business Benchmark Upper-Intermediate. Cambridge University
Press.
36. Clarke, S. (2003). In Company Pre-Intermediate. MacMillan.
37. Clarke, S. (2005). In Company Upper-Intermediate. MacMillan
38. Cotton, D., Robbins, S. (1996). Business Class. Longman.
39. Crowther-Alwyn, J. (1997). Business Roles. Cambridge University Press.
40. Emmerson, P. (1999). Business Builder. MacMillan.

41. Evans, D. (1998). Decisionmaker. Cambridge University Press.
42. Farrall, C., Lindsey, M. (2008). Professional English in Use: Marketing. Cambridge
University Press.
43. Flinders, S., Sweeney, S. (2002). Business English. Pair Work 1. Penguin.
44. Flinders, S. (2003). Test Your Professional English. Business: General. Penguin.
45. Gore, S. (2007). English for Marketing and Advertising. Oxford University Press.
46. Gore, D., Smith, .G. (2007). English for Socializing. Oxford University Press.
47. Lannon, M., Tullis, G., Trappe, T. (1996). Insights into Business (Student’s book,
workbook). Longman.
48. Lloyd, A., Preier, A. (1996). Business Communication Games. Oxford University Press.
49. MacKenzie, I. (1997). Management and Marketing. Boston, Thomson.
50. Marcus, A.A. (1993). Business & Society: Ethics, Government, and the World Economy.
Boston. IRWIN.
51. Mascull, B. (2002). Business Vocabulary in Use (Intermediate – Upper-Intermediate).
Cambridge University Press.
52. Naunton, J. (2002). Head for Business Upper-Intermediate. Oxford University Press.
53. Pilbeam, A. (2000). Market Leader International Management. Longman.
54. Smith, T. (2000). Market Leader Business Law. Longman.
55. Sweeney, S. (2002). Test Your Professional English: Management. Penguin.
56. Sweeney, S. (2004). Test Your Professional English: Marketing. Penguin
57. Sweeney, S. (2005). English for Business Communication. Cambridge University Press.
58. Sweeney, S. (2006). Communicating in Business. Cambridge University Press.
59. Tullis. G., Trappe, T. (2004). New Insights into Business. Longman.
60. Wellman, G. (1998). Wordbuilder. The Heinemann English
61. Wyatt, R. (2003). Check Your English Vocabulary for Business Administration. London, A
& C Black
62. Wyatt, R., Collin, P.H., Ivanovic. A. (2005). Check Your English Vocabulary for Human
Resources and Personnel Management. London, Bloomsbury Publishing Plc.
Periodika un citi informācijas avoti
The Economist
The Financial Times
Bloomberg Businessweek
The International Herald Tribune
Vārdnīcas
13.

Capela, J.J. Hartman, S.W. (2000). Dictionary of International Business Terms. New
York, Barron's Educational Series, Inc.
14.
Friedman, J.P. (Ed.). (2000). Dictionary of Business Terms. New York, Barron's
Educational Series, Inc.
15.
Statt, D.A. (2004). The Routledge Dictionary of Business Management. London, New
York, Routledge.
16.
The Oxford Business English Dictionary for Learners of English (2005). Oxford
University Press

Kursa nosaukums

ANGĻU VALODA V. PRAKTIKUMS SABIEDRISKO ATTIECĪBU
UN POLITIKAS SFĒRĀ: KOMUNIKĀCIJA, TERMINOLOĢIJA,
TULKOŠANA

Kursa kods TP1-3
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Semestris
ceturtais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits
32
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs
lekt. O. Romanova
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: attīstīt studentu terminoloģijas zināšanas, komunikatīvo kompetenci un tulkošanas
prasmes sabiedrisko attiecību un politikas sfērā
Kursa uzdevumi:

runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmju attīstīšana un pilnveidošana;

iepazīstināšana ar starptautiskās saskarsmes kultūras tradīcijām un īpatnībām
sabiedrisko attiecību un politikas sfērā, kā arī attīstīt un nostiprināt prasmes
nepieciešamas lai efektīvi rīkoties tādās situācijās;

sabiedrisko attiecību un politikas pamatterminu apgūšana un vārdu krājuma
paplašināšana, to pielietošana sarunvalodā un sarakstē, kā arī strādājot par tulkiem un
tulkotājiem jomās, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām un politiku;

runāšanas prasmes pilnveidošana sabiedrisko attiecību un politikas sfērai raksturīgos
kontekstos.

sniegt informāciju par Lielbritānijas, ASV, Latvijas un EU politisko sistēmu īpatnībām;

nozares tekstu un terminoloģijas tulkošana.
Kursa apraksts
Kurss docēts vidējā un augstākajā (B2 un C1) angļu valodas zināšanu līmenī.
Kurss paredz, ka studenti apgūs zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas, lai veiksmīgi
darbotos sabiedrisko attiecību un politikas sfērā. Tas fokusējas uz studentu valodas un
profesionālo iemaņu, kas nepieciešamas veiksmīgai darbībai visos attiecīgajos sektoros,
attīstīšanu. Kurss aptver plašu tematu loku, kas palīdz attīstīt bagātu ar tūrismu un kultūru
saistītu vārdu krājumu. Studenti apgūs un attīstīs savas lingvistiskās prasmes, lasot un diskutējot
par vairākiem autentiskiem tekstiem, piedaloties situāciju spēlēs, spēlējot komunikatīvās spēles
un veidojot pašu izstrādātos projektus.
Kursa gaitā pievērsta īpaša vērība gan mutiskajai, gan rakstiskajai tulka iemaņu pilnveidošanai.
Kursa struktūru veido vairāki moduļi, kas satur materiālus un uzdevumus tulku iemaņu
attīstīšanai. Moduļi tiek izveidoti atbilstoši konkrētām situācijām, kas sastopamas praksē pildot
tulka pienākumus. Moduļi satur arī daudzveidīgus tekstus un dokumentus, kuri ir sagrupēti pa
tēmām, kas paredzēti studentu valodas iemaņu pilnveidošanai un vārdu krājuma palielināšanai.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss saistīts ar šādiem kursiem: „Angļu valodas lietošanas aktuālās problēmas”, „Ievads
specialitātē”, „Teksta pirmstulkošanas analīze un interpretācija”, „Terminoloģija un tulkošana
politikas un sabiedrisko attiecību jomā”, „Dzimta valoda III: Funkcionālā stilistika”, „Mūsdienu
angļu valoda III: Stilistika tulkošanas praksē”, „Latviešu/krievu valoda III: Praktikums
sabiedrisko attiecību un politikas sfērā: komunikācija, terminoloģija, tulkošana”, „Retorikas
pamati”, „Runas tehnika”, „Tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, „Sociālā
psiholoģija”, „Lietišķa ētika un profesionālā etiķete”, „Starpkultūru komunikācija”.

Rezultāti
Kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas sabiedrisko attiecību un politikas sfērā izmantojamā
terminoloģijā un attīsta prasmi izmantot tās tulkojot dažādu tipu tekstus un veicot mutisko
tulkošanu attiecīgajā nozarē.
Studenti spēj lasīt, analizēt un tulkot dažāda garuma un sarežģītības pakāpes specializētus tekstus, un
izmantot to saturu un iegūto informāciju turpmāko uzdevumu veikšanai.

Studenti prot izmantot kursa ietvaros apgūto terminoloģiju sagatavojot, rakstot un tulkojot
lietišķās sarakstes tekstus, t. sk. preses apskatus, preses konferenci, informatīvās lapas, publiskās
uzrunas.
Kursa plāns
38.
Ievads sabiedrisko attiecību un politikas terminoloģijā. Starptautiskās organizācijas.
39.
Lielbritānijas politiskā sistēma. Lielbritānijas konstitūcija.
40.
Monarhija: pamatterminoloģija. Lielbritānijas monarhija: tās būtība, loma, nozīme
mūsdienās un nākotnē. Ordeņi, apbalvojumi, pagodinājumi.
41.
Lielbritānijas leģislatūra. Likumdevēja vara. Lielbritānijas parlaments.
42.
Lielbritānijas izpildvara: Premjerministrs un ministru kabinets.
43.
Lielbritānijas tiesu sistēma
44.
Lielbritānijas politiskās partijas. Vēlēšanas.
45.
ASV politiskā sistēma. ASV konstitūcija. Prezidentūra. Kongress Pārstāvju palāta un
Senāts. Kongresa funkcijas.
46.
Ceļveži, ceļojumu brošūras, reklāma, informatīvās lapas. Promocijas materiālu
sagatavošana un rakstīšana.
47.
ASV tiesu sistēma.
48.
Vēlēšanas ASV. Sistēma un procedūra. Politiskie skandāli.
49.
ES politiskā sistēma. Likumdevēja vara. ES Komisija. Tūres prezentācija gida pavadībā.
50.
Latvijas Republikas politiska sistēma. Saeima. Prezidentūra. Ministru kabinets.
51.
Vēlēšanas. Politiskās debates. Priekšvēlēšanu kampaņa.
52.
Karaspēki. Politiskā karadarbība.
53.
Starptautiskā mēroga problēmas: migrācija, nabadzība, ētiskie un sociālie jautājumi
sabiedriskās attiecībās
54.
Masu komunikācija. Plašsaziņas līdzekļu attiecības.
55.
Rīcības krīžu apstākļos (Crisis management),
56.
Preses apskats (press review). Preses konference (press conference). Intervija plašsaziņas
līdzekļos (media interview) un publiskā uzruna (public speaking).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%
Kontroldarbi – 20%
Prezentācija - 30%
Examination – 50%
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme
Mācību pamatliteratūra
8.
Garwood, C., Gardani, G. Peris, E. (1999). Aspects of Britain and the USA. Oxford,
Oxford University Press.
9.
Jioeva, A. (2010). Insights into Politics and the Language of Politics: A Couurse in
English. Moscow, KHOPУC
10.
Kaufman, W., Slettedahl Macpherson, H. (2005).Britain and the Americas: Culture,
Politics, and History. Santa Barbara, ABC-CLIO, Inc.
11.
Świda, D. (2000). English for Business and Politics. Warszawa, Poltext.

Papildliteratūra
a.
El-Agraa, Ali, M. (Ed.). (2007). The European Union: Economics and Policies.
Cambridge, Cambridge University Press.
b.
Gairns, R., Redman, S. (2009). Oxford Word Skills: Advanced. Oxford, Oxford
University Press.
c.
Green, A. (2004). Creativity in Public Relations (PR in Practice Series). Kogan
Page.
d.
Grunig, J., E. (ed.) (2005). Excellence in Public Relations and Communication
Management. Lawrence Erlbaum Associates. Hillsdale.
e.
IDEA (eds.) (2007). The Debatabase Book: A Must-have Guide for Successful
Debate. New York, IDEA Press Books
f.
Jacobson, M.D. (1996). Pros & Cons: A Debater’s Handbook. London,
Routledge.
g.
King, D.C. (2007). Have Fun with the Presidents: Activities, Projects, and
Fascinating Facts. San Francisco, Jossey-Bass.
h.
Mascull, B. (2002). Business Vocabulary in Use (Intermediate – UpperIntermediate). Cambridge University Press.
i.
Mascull, B. (2002). Business Vocabulary in Use (Advanced). Cambridge
University Press.
j.
O’Driscoll, J. (2003). Britain: The Country and Its People: An Introduction for
the Learners of English. Oxford, Oxford University Press.
k.
Wellman, G. (1998). Wordbuilder. The Heinemann English
l.
Wyatt, R. (2006). Check Your English Vocabulary for Living in the UK. London,
A & C Black
m.
Yale, D.R., Carothers, A.J. (2001). The Publicity Handbook, New Edition : The
Inside Scoop from More than 10 Journalists and PR Pros on How to Get Great Publicity
Coverage, McGraw-Hill.
n.
Мухортов Д.С. (2004).Making the Point. An Advanced Newspaper Course.
Москва: Р. Валент.
Periodika un citi informācijas avoti
The Economist
The Financial Times
The International Herald Tribune
http://www.theworldpress.com/press/worldpress/latviapress/baltictimes.htm
http://www.esrc.ac.uk/ESRCInfoCentre/Support/Communications_Toolkit/media_relations/
http://www.li.lv/index.php?option=content&task=view&id=83&Itemid=434
Vārdnīcas
1. A Dictionary of Media Studies. (2006). London, A & C Black Publishers Ltd
2. Bealey, F.; Johnson, A. G. (1999). The Blackwell Dictionary of Political Science: A User's
Guide to Its Terms. Oxford, Malden, Blackwell Publishing Ltd.
3. Collin, P.H. (2004). Dictionary of Politics and Government. London, Bloombury

Kursa nosaukums TEKSTA PIRMSTULKOŠANAS ANALĪZE UN INTERPRETĀCIJA
Kursa kods TP4-1
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Semestris
otrais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Students patstāvīgā darbu stundu skaits
32
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs
doc.O.Skačkova, lekt. O.Romanova
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: nodrošināt studentu prasmi analizēt un izvērtēt avota tekstu pirmstulkošanas darbības
posmā.
Kursa uzdevumi:
 iepazīstināt studentus ar eksistējošām teksta pirmstulkošanas analīzes metodēm un
pieejām;
 veidot un attīstīt studentu prasmes
- raksturot ekstralingvistiskā konteksta galvenos komponentus;
- izprast saistību starp ekstralingvistisko kontekstu un valodas īpatnībām, kā arī teksta
kompozīciju;
- izvērtēt avota teksta lingvistiskās un stilistiskās īpatnības;
- sniegt avota teksta analīzi mikro un makro līmenī, loģiski un argumentēti pamatojot savu
viedokli;
- atrast, izvērtēt un izvelēties avota teksta izpratnei atbilstošus uzziņas avotus (paralēlos
tekstus) un izmantot tos teksta pirmstulkošanas analīzes un tulkošanas posmos;
- noteikt teksta komunikatīvo mērķi;
- izvērtēt iespējamas tulkošanas problēmas un piedāvāt to ieapejamos risinājumus.
Kursa apraksts
Kurss sagatavo studentus autentisko avota tekstu tulkošanai dzimtajā valodā, izmantojot četrus
ekstalingvistiskā konteksta analīzes tipus. Ekstralinvistiskā analīze nosaka avota un mērķa teksta
ārējo struktūru un uzbūvi, teksta adresantu un adresātu, informācijas sastāvu un blīvumu,
komunikatīvo uzdevumu un žanru. Avota teksta lingvistiskā analīze paredz autora izmantoto
vokabulārā rakstura specifisko īpatnību (polisēmija, vārdkopas, sinonīmija, frāžu darbības vārdi
u.c.) noteikšanu un izvērtēšanu, leksisko, gramatisko, fonoloģisko un sintaktisko īpatnību, kā arī
gramatisko struktūru (kompleksās gramatiskās konfigurācijas, absolūtā divdabja konstrukcija)
analīzi. Kompozīcijas analīzes nolūks ir sniegt studentiem zināšanas par to, kā analizēt avota
tekstu saskaņā ar tā elementiem (ekspozīcija, kulminācija utt.)
Starpdisciplīnu saistība
Kurss saistīts ar kursiem: „Ievads specialitātē”, „Dzimtā valoda: funkcionālā stilistika”,
„Anotēšana un referēšana”, „Retorikas pamati”, „Runas tehnika”, „Rakstveida tulkošanas
metodika un profesionālais treniņš”, „Konsekutīvās tulkošanas metodika un profesionālais
treniņš”, „Angļu/ latviešu/ krievu valoda: komunikatīvais praktikums un terminoloģija kultūras
un tūrisma jomās, ekonomikas un biznesa jomās, sabiedrisko attiecību un politikas jomās”.
Rezultāti
Kursa ietvaros studenti veido un attīsta prasmi noteikt avota teksta galvenās komunikatīvās
funkcijas un analizēt tā leksiskās, morfoloģiskās, frazeoloģiskās, sintaktiskās un stilistiskās
īpatnības, kā arī meklēt, izvēlēties un strādāt ar paralēliem tekstiem un teksta izpratnei atbilstošus
uzziņas avotus pirmstulkošanas analīzes posmā. Studenti arī spēj noteikt teksta pragmatisko
mērķi, galveno domu un mērķa auditoriju, kā arī saskatīt un izanalizēt iespējamas teksta
tulkošanas problēmas un kļūdas un piedāvāt to iespējamus risinājumus, tādejādi sagatavojoties
teksta tulkošanas procesam.

Kursa plāns
1. Teksta pirmstulkošanas analīzes jēdziens. Teksta pirmstulkošanas analīzes metodes un
paņēmieni.
2. Teksts kā tulkošanas objekts. Rakstisko un mutisko tekstu tipi.
3. Teksta ekstralinvistiskais raksturojums:
4. Teksts kā noteiktas pamatkultūras veidojums;
5. Teksta autors un adresāts;
6. Teksta komunikatīvā funkcija, teksta vēstījums.
7. Teksta intralingvistiskais raksturojums:
- leksiskās un frazeoloģiskās īpatnības;
- morfoloģiskās īpatnības;
- sintaksiskās īpatnības.
8. Paralēlo tekstu un teksta izpratnei atbilstošu uzziņas avotu izvēle.
9. Individuālā teksta pirmstulkošanas analīzes plāna izstrādāšana un tā pielietošana praksē.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmēklējums – 75%
Sekmīgi veikti un nokārtoti 3 kontroldarbi („Kultūroloģiskā / Tūrisma teksta analīze”, „Lietišķā
stila teksta analīze”, „Politiskā teksta analīze”) – 100%
Sekmīgi rakstveidā nokārtots eksāmens – 50%
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme.
Mācību pamatliteratūra
1. Bassnett, S. (2002). Translation Sudies. London, New York: Routlegde.
2. Munday, J. (2008). Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London,
New York: Routledge.
3. Newmark, P. (1993). Paragraphs on Translation (Topics in Translation). Multilingual
Matters. Ltd.
4. Newmark, P. (1998). More Paragraphs on Translation. Multilingual Matters. Ltd.
5. Newmark P., (1988). A Textbook of Translation. Shanghai Foreign Language Education
Press.
6. Nord, K. (2005.) Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic
Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis.Amsterdam, New York:
Rodopi B.V.
7. Pym, A. (2009). Exploring Translation Theories. London, New York: Routledgeю
8. Zauberga, I. (2004.) Theoretical Tools for Professional Translations. Riga:N.I.M.S.
9. Zauberga, I. (1999). Approaching Translation. Rīga: LU.
10. Алексеева, И.С. Профессиональное обучение переводчика. Учебное пособие по
письменному и устному переводу для переводчиков и преподавателей. СПб.:
Институт иностранных языков. 2000.
11. Брандес, М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста. Курск: Изд-во
Россия 2001.
12. Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода. М.: Московский Лицей, 1996.
13. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. 3-е изд., перераб. М.: Флинта:
Наука, 2003.
Papildlitertūra
1. Baker, M. Saldanha, G. (2001). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London,
New York: Routledge.
2. Kuhiwczak, P. (2007). A Companion to Translation Studies (Topics in Translation).
Multilingual Matters. Ltdю
3. Robinson, D. (2003.) Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice
of Translation. London: Routledge.
4. Schjoldager A. (2008.) Understanding Translation. Aarhus: Authors and Academia
5. Шутова, Н.М (2009.) Перевод и лингвистика текста. Вестник Удмуртского
университета 1: 203-210

Kursa nosaukums
Kursa kods

SINHRONĀS TULKOŠANAS METODIKA UN
PROFESIONĀLAIS TRENIŅŠ I-II
TP4-6

Kredītpunkti
4
ECTS kredītpunkti 6
Semestris:
sestais, septītais
Kopējais auditoriju stundu skaits 64
Studenta patstāvīga darbu stundu skaits 64
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātāji
lekt.Ž.Daragane, doc.O.Skačkova
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: iepazīstināt studentus ar sinhronā tulkojuma savdabību.
Kursa uzdevumi:
- dot studentiem iespēju pārbaudīt savas spējas sinhronajā tulkošanā;
- attīstīt leksiskās, gramatiskās un stilistiskās iemaņas;
- aplūkot grūti tulkojums vārdus un vārdkopas;
- apgūt prasmi izmantot visefektīvākos pārveidošanas paņēmiens;
- aplūkot tulka sadarbību ar tulkošanas procesā iesaistītajam personām un savstarpējās
saprašanās problēmas.
Kursa apraksts
Kurss iepazīstina studentus ar sinhrono tulku darba savdabīgumu un sniedz viņiem iespēju
izmēģināt savus spēkus šajā tulkošanas sfērā. Lielākā kursa daļa ir dažādu veidu praktiskais
darbs, kura laikā studenti var pārbaudīt, cik laba ir viņu atmiņa; cik ātri un adekvāti viņi spēj
reaģēt uz negaidītām situācijām; cik lielā mērā viņu personīgais avotvalodas vārdu krājums
atbilst tām prasībām, kuras uzstāda pasūtītāji – dažādas starptautiskās organizācijas; cik
veiksmīgi viņi prot rīkoties ar dzimtās valodas dažādiem diskursiem.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss ir saistīts ar kursiem: „Ievads specialitāte”, „Konsekutīvās tulkošanas metodika un
mnemotehnika”, „Mūsdienu latviešu/krievu valoda”, „Komunikatīvais praktikums un
terminoloģija kultūras un tūrisma jomā, ekonomikas un biznesa jomā, tiesību un sabiedrisko
attiecību jomā”, „Dzimtā valoda: funkcionāla stilistika”, „Retorikas pamati un runas tehnika”,
„Konsekutīvās tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, „Starpkultūras komunikacija”.
Rezultāti
Studenti ir papildinājuši savu vārdu krājumu ar speciāliem terminiem un var tulkot „no lapas”
tekstus ar sekojošas problemātikas tematiku: tulkošanas valoda, politiskie termini, atbruņošanās,
sabiedriskā darbība, sieviešu jautājumi, reliģija, izglītība, ekonomika, bizness un finanses,
juridiskie termini, datori, medicīna, vide, kosmoss, plašsaziņas līdzekļi, māksla, sports, medības
un zveja, delegāciju pavadīšana. Studenti spēj tulkot nelielus norādīto tēmu tekstus sinhronajā
režīmā (līdz 5 minūtēm).
Kursa plāns
- Sinhronā tulka darbības specifika
- Sinhronās tulkošanas lingvistiskie aspekti
- Sinhronā tulkojuma veiksmīguma parametri
- Grūtības un tipiskas kļūdas sinhronajā tulkošanā
- Sinhronā tulkojuma varianti un režīmi
- Sinhronās tulkošanas tekstu komunikatīvā un valodas specifika
- Atlases testēšanas posmi
- Vingrinājumu komplekss leksiskā materiāla nostiprināšanai
- Vingrinājumu komplekss sinhronās tulkošanas galveno paņēmienu apgūšanai un
izkopšanai: „Shadowing”, „Freezing”, „Digesting”, „Closing”.

-

Tulkošanas valodu maiņa
Intonācija un izruna

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmēklējums.
Sekmīgi veikti mājas darbi – 50%
Sekmīgi nokārtots mutisks eksāmens – 50%
Mācību pamatlitertūra
1.Zauberga, I. A Concise Course of Translation Studies. Rīga, LU.1994
2.Виссон, Л. Синхронный перевод с русского на английский. Москва. Р.Валент. 2007
3.Мирам, Г.Э., Дайнеко В.В., Иванова, С.В., Амплеев, П.В. Тренинг-курс по синхронному
переводу. Киев. Арий.2010.
Papildliteratūra
1.Chesterman, A., Wagner, E. Can Theory Help Translating? London St.Jerome
Publishing.2002.
2.Katan, D. Translating Cultures. New York: St.Jerome Publishing. 1999.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti

STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA
TP5
2

ECTS kredītpunkti
3
Semestris
sestais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apraksta apstiprinājuma datums
Kursa izstrādātājs(i) prof. E.Arhangeļska
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: atklāt studentiem nacionālās kultūras verbālās un neverbālās uzvedības savstarpējo
saistību, dod iespēju apgūt prasmi izveidot efektīvu komunikatīvo stratēģiju, ņemot vērā cilvēku
savstarpējo ietekmi starpkultūru saskarsmes kontekstā.
Kursa uzdevumi:
 raksturot problēmas, kas saistītas ar verbālās un neverbālās uzvedības variantiem
nacionālo kultūru kontekstā;
 analizēt verbālās un neverbālās uzvedības formu semantisko un operacionālo aspektu
dažādās kultūrās;
 izprast saskarsmes procesa specifiku intrakulturālo lakūnu aspektā;
 izskatīt etnopsiholingvistisko faktoru lomu tulkošanas procesā.
Kursa apraksts
Studiju kursā paredzēts attīstīt studentu profesionālo komunikatīvo kompetenci un skatīt
vairākas aktuālas problēmas, kas skar starpkultūru saskarsmes sfēru, proti: komunikācijas
nacionālās īpatnības, nacionālais un universālais komunikatīvajā uzvedībā, mūsdienu
komunikatīvās uzvedības modeļi, etnopsiholingvistisko atšķirību verbālais un neverbālais
aspekts u.c. Īpaša uzmanība tiek veltīta darbam ar reālo komunikatīvo situāciju paraugiem,
verbālās un neverbālās komunikācijas elementu salīdzinošam aprakstam, kā arī
etnopsiholingvistisko faktoru nozīmes analīzei tulkošanas procesā.
Starpdisciplīnu saistība
Studiju kurss saturiski saistīts ar kursiem: „Starpkultūru lingvistisko pētījumi pamati”,
„Lielbritānijas / Vācijas / Spānijas kultūra un vēsture”, Ievads specialitātē ,“Angļu valoda:
Stilistika tulkošanas praksē”, „Dzimtā valoda III: Funkcionālā stilistika”, „Tulkošanas teorija”,
“Rakstveida tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, “Konsekutīvās tulkošanas metodika
un profesionālais treniņš”, Sinhronās tulkošanas metodika un profesionālais treniņš.
Rezultāti
Zināšanas – studentiem ir priekšstats par valodu kā par nacionālās kultūras vērtību, izprot
neverbālo komunikācijas līdzekļu nacionālo kultūru specifiku, izprot tulkošanu kā starpkultūru
komunikācijas veidu.
Prasmes – izskaidro atšķirības dažādu tautu komunikatīvajā izturēšanās veidā.
Kompentences – pēta nacionālo kultūru atšķirības, prot starpkultūru saziņā un tulkojot ar tām
rēķināties.
Kursa plāns
1. Starpkultūru komunikācija un svešvalodu apguve.
2. Valodu un kultūru salīdzinājums kā līdzeklis to būtības dziļākai atklāsmei.
Lingvokulturālā un sociokulturālā telpa.
3. Svešvārdi kā kultūru krustojumi. Ekvivalenti vārdi, jēdzieni, reālijas. Jēdzienu leksiskā
detalizācija. Krāsu apzīmējumu sociokulturālais aspekts.
4. Tulkojums kā starpkultūru komunikācija.
5. Tulkošanas problēmas: lingvokulturoloģiskās lakūnas. Sociokulturālais komentārs kā
kultūru konflikta pārvarēšanas līdzeklis, šo komentāru veidi.

6. Valoda un nacionālais raksturs. Leksikas un gramatikas nozīme personības un nacionālā
rakstura veidošanā.
7. Lietišķā kultūra starptautiskajā biznesā. Kultūru klasifikācija.
8. Starpkultūru saskarsmes barjeras.
9. Neverbālā saziņa starpkultūru komunikācijā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Testēšana un radošie darbi, kas palīdz veidot efektīvas starppersonu starpkultūru
saskarsmes iemaņas.
Pārbaudes veids
Eksāmens
Mācību pamatliteratūra
Priedītis A. Kultūru dialogs. Interkulturālās komunikācijas vēsture un teorija. Rīga:
Pasaules kultūru fonds, 2006.
Richard R.Gesterland. Cross-Cultural Business Behavior. Copenhagen Business School
Press. 2003.
Виссон Л. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух
культур = Where Russians Go Wrong in Spoken English / пер. с англ. Москва: Р.
Валент, 2005.
Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. Москва, 2006.
Papildliteratūra
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge:
Cambridge University Press, 2004.
Hall, Adrian, Hyde, Martin, Kullman, John. Intercultural Communication. An Advanced
Resource Book. – London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2006. –
233 p.
Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. Rīga, 2003.
Samovar, Larry A., Porter, Richard E., Stefani, Lisa A. Communication Between Cultures. –
Brooks/ Cole/ Thomson Learning Asia; Foreign Language Teaching and Research Press,
2000.
Sternina, Marina & Sternin, Iosif. Russian and American Communicative Behavior. –
Voronezh: Istoki Publishing House, 2003.
Valoda kā identitāte. Starptautiskās 10 gadu jubilejas konferences. Zinātnisko rakstu krājums.
Rīga, 2004.
Wierzbicka, Anna. Semantics, Culture, and Cognition. – Oxford University Press, 1992.
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и Культура. Москва, 2005.
Кабакчи В.В. Практика англоязычной межкультурной коммуникации. СанктПетербург, 2004.
Ощепкова В.В. Язык и культура. Мoсква, 2004.
Рум А.Р.У. Великобритания. Лингвострановедческий словарь. Москва: Русский язык,
2000.
Стернин, И.А., Ларина Т.В., Стернина М.А. Очерк английского коммуникативного
поведения. – Воронеж: Истоки, 2003. – 185 с.

Kursa nosaukums

ANGĻU VALODA. KOMUNIKATĪVAIS PRAKTIKUMS UN
TERMINOLOĢIJA KULTŪRAS UN TŪRISMA SFĒRĀ

Kursa kods
TP1-4
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti 3
Semestris:
otrais
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i)
Doc. Kristīne Užule
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķis: attīstīt studentu komunikatīvās iemaņas, kas nepieciešamas komunikācijai angļu valodā
tūrisma sfērā un kultūras jomā, kas saistīta ar tūrismu un nācijas kultūras mantojumu.
Kursa uzdevumi:
• apgūt tūrisma un kultūras terminoloģiju;
• attīstīt mutvārdu komunikācijas iemaņas tūrisma un šī veida kultūras sfērā;
• attīstīt rakstveida komunikācijas iemaņas tūrisma un šī veida kultūras sfērā;
• attīstīt iemaņas analizēt un producēt tūrisma un šī veida kultūras tekstus un diskursu;
• attīstīt iemaņas veikt runas un iesaistīties dialogos tūrisma un kultūras tūrisma kontekstā;
• attīstīt iemaņas analizēt un komentēt rakstveida un mutvārdu diskursa piemērus šajā
kontekstā.
Kursa apraksts
Kurss iepazīstina studentus ar terminoloģiju un komunikatīvām prasmēm, kas nepieciešamas
tūrisma un kultūras komunikatīvā kontekstā. Studenti apgūst zināšanas un iemaņas, kas saistītas
ar komunikāciju angļu valodā tūrisma un kultūras kontekstā; iemācās analizēt, rediģēt, labot un
producēt tūrisma un kultūras lingvistiskos materiālus (piemēram, viesnīcas INTERNET aprakstu,
viesnīcas viesa sūdzības vēstuli, pilsētas kultūras mantojuma apraksti utt.). Studenti arī iepazīstas
ar dažāda veida tūrisma un kultūras tekstiem (sk. augstāk) un reklāmas veidiem (piemēram,
reklāmlapiņām, brošūrām, mājas lapām, stendiem, plakātiem utt.). Nodarbību gaitā studenti
izpilda akadēmiska veida uzdevumus, analīze, rediģē, producē un tulko tekstus, iesaistās
dialogos un diskusijas, izliekas par tūristu gidu.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss ir saistīts ar tādiem priekšmetiem kā “Angļu valodas lietošanas aktuālās problēmas”,
“Angļu valodas stilistika tulkošanas praksē,” “Komunikatīvais praktikums un terminoloģija
biznesa un ekonomikas sfērā” un ar citām valodas disciplīnām.
Rezultāti
Studentiem veidosies šādas kompetences: studentiem ir iemaņas veikt pārrunas un risināt
konfliktus šāda veida situācijās, analizēt, rediģēt, uzlabot un producēt dažāda veida tūrisma un
kultūras tekstus un diskursus, studenti var saņemt atbilstošu ceļojumu sev un savai ģimenei,
draugiem, viņi var diskutēt par kultūras mantojumu.
Kursa plāns
1. Tūrisms: funkcijas, veidi, kārta (2 st.).
2. Kultūra, kas ir saistīta ar tūrismu: kultūras mantojums un tūristu uzvedība un intereses
dotajā reģionā (2 st.).
3. Tūrisms un kultūra starpkultūru komunikācijas kontekstā (2 st.).
4. Tūrisms: ceļojums (transports, biļešu iegūšana, apmešanās vietas (viesnīcas, kopmītnes
u.t.t.), objekti ar kultūras mantojuma nozīmi, restorāni un kafejnīcas, muzeji, arhitektūras
pieminekļi, mūzika, māksla u.t.t), rakstveida komunikācija, saistīta ar ceļojumu
(rezervācijas, sūdzības, pateicības un uzziņu vēstules, atskaites u.t.t.) (16 st.).

5. Kultūra: ekskursijas, koncertu, izstāžu, teātra vai kino apmeklējums, dialogs ar tūristiem
vai vietējiem iedzīvotājiem par valsts kultūras mantojumu, tradīcijām, dzīves stilu,
objekta reklāma un apraksts tūrisma materiālos (reklāmlapiņās, brošūrās, mājas lapās,
televīzijas reklāmā utt.) (10 st.).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums – 75%.
Sekmīgi veikti mājas darbi (2 mājas izpildīti kontroldarbi) – 50%.
Sekmīgi rakstveidā nokārtots eksāmens – 50%.
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme.
Mācību pamatliteratūra
Neuliep, J. (2012). Intercultural Communication: A Contextual Approach. Sage Publications
McCarthy & O’Dell (2009). English Collocations in Use: Advanced. CUP
McCarthy & O’Dell (2009). English Collocations in Use: Intermediate. CUP
Sigala, M. & Leslie, D. (2005). International Cultural Tourism: Management, Implications and
Cases. Elsevier Butterworth-Heinemann
Wyatt, R. (2007). Check your English Vocabulary for Leisure, Travel and Tourism. A&C Black
Papildus literatūra
Jack, G. & Phipps, A. (2005). Tourism and Intercultural Exchange: Why Tourism Matters.
Channel View Publications
Jamal, T. & Robinson, M. (2012). The SAGA Handbook of Tourism Studies. SAGA
Smith, M. & Robinson, M. (2006). Cultural Tourism in a Changing World: Politics, Participation
and (Re)presentation. Channel View Publications
INTERNET resursi
BBC, CNN, ryanair.com, booking.com, http://www.visitlondon.com/

C bloks

Kursa nosaukums: ANOTĒŠANA UN REFERĒŠANA
Kursa kods
Kredītpunkti 2

ECTS kredītpunkti 3
Semestris:
otrajs
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 32
Kursa apsiprinājuma datums
07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i) prof. L.Ignatjeva, viesprof.A.Vulāne
Kursa mērķi un uzdevumi
Kursa mērķis: mutiskās un rakstiskās informācijas pārstrādes iemaņu un prasmju attīstīšana,
pilnveidojot runas darbības receptīvo veidu apgūšanas kultūru.
Kursa uzdevumi:
 veidot priekšstatu par lasīšanu un klausīšanos kā redzes un dzirdes informācijas iegūšanas
kanālu;
 attīstīt prasmi izvēlēties lasīšanas un klausīšanās veidu saskaņā ar savas komunikatīvo
nolūku;
 attīstīt prasmi novērst savus lasīšanas un klausīšanās trūkumus;
 attīstīt prasmi izmantot integrālās un diferenciālās lasīšanas metodiku;
 attīstīt prasmi apgūt lasītās un dzirdētās informācijas fiksēšanas paņēmienus –
konspektēšanu, referēšanu, anotēšanu.
Kursa apraksts
Nodarbībās studentiem tiek veidots priekšstats par informācijas iegūšanas kanāliem un to
izmantošanas paņēmieniem. Studenti apgūst informācijas fiksēšanas un pārstrādāšanas
paņēmienus. Šis kurss dod iespēju studentiem pilnveidot personīgo lasīšanas un klausīšanās
kultūru, kura nepieciešama mācību un turpmākajā profesionālajā darbībā. Galvenās ir praktiskās
nodarbības, kuras virzītas uz efektīvas lasīšanas un klausīšanās metodikas apgūšanu.
Starpdisciplīnu saistība
Studiju kurss ir saistīts ar kursiem “Zinātniskā un studiju darba teorija un metodika”,
“Starpkultūru lingvistisko pētījumu pamati ”, “Latviešu/krievu valoda I: Praktikums ekonomikas
un biznesa sfērā: komunikācija, terminoloģija, tulkošana”, “Latviešu/krievu valoda II:
Praktikums kultūras un tūrisma sfērā: komunikācija, terminoloģija, tulkošana”,“Latviešu/krievu
valoda III: Praktikums sabiedrisko attiecību un politikas sfērā”, “Angļu valoda III. Praktikums
ekonomikas un biznesa sfērā: komunikācija, terminoloģija, tulkošana” , “Angļu valoda IV.
Praktikums kultūras un tūrisma sfērā: komunikācija, terminoloģija, tulkošana” , “Angļu valoda
V. Praktikums sabiedrisko attiecību un politikas sfērā: komunikācija, terminoloģija, tulkošana”,
“Teksta pirmstulkošanas analīze un interpretācija”,“Rakstveida tulkošanas metodika un
profesionālais treniņš”, “Mutvārdu tulkošanas metodika un profesionālais treniņš”, “Mutvārdu
tulkošanas metodika un mnemotehnika”.
Rezultāti
 Zināšanas – pārvalda lasīšanas algoritmus, spēj atšķirt anotāciju, tēžu un referātu žanrus un
spēj pamatot savu lēmumu.
 Prasmes – prot izmantot lasīšanas algoritmus, spēj atrast atslēgvārdus un pārfrāzēt, t.i. pateikt
saviem vārdiem.
 Kompetences – prot meklēt un apstrādāt nepieciešamo informāciju, prot rakstīt anotācijas,
tēzes un referātus.
Kursa plāns
1. Lasīšana kā informācijas ieguves un apstrādes veids. Lasīšanas veidi.
2. Galvenie racionālas lasīšanas paņēmieni: lasīšanas integrālais algoritms, diferenciālais
algoritms. Galvenie teksta saturiskās “saspiešanas” paņēmieni.

3. Klausīšanās kā informācijas ieguves un apstrādes veids. Efektīvas klausīšanās paņēmieni.
4. Informācijas apstrādes veidi. Konspektēšana un konspekts. Anotēsana un anotācija.
Referēšana un referāts. Tēzes kā runas žanrs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmēklējums – 75%
3 patstāvīgie darbi: jāraksta anotācija, tezes, referāts – 50%
Eksāmens – 50 %
Kursa gala vērtējums ir vidējā atzīme.
Mācību pamatliteratūra
Andrejevs O., Hromovs L. Ātrlasīšanas un atmiņas trenēšanas tehnika. Rīga: Vieda, 1996.

Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. R., 2006.
Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. М.:
Высшая школа, 1991.
Пичкова Л.С. Реферирование, аннотирование и перевод экономических текстов. Теория и
практика. М.: Анкил, 1999.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti

KRIEVU VALODA I-II: KOMUNIKATĪVAIS PRAKTIKUMS
TT5-4
4

ECTS kredītpunkti
6
Semestris
pirmais
Kopējais auditoriju stundu skaits 64
Studenta patstāvīgā darbu stundu skaits 64
Kursa apstiprinājuma datums 07.09. 2012. (protokols Nr. P2012/07)
Kursa izstrādātājs(i)
prof. E.Arhangeļska
Kursa mērķi un uzdevumi
Mērķi: sagatavot krievu valodas bāzi (dažādu valodas prasmju lietošanai), attīstīt apgūstamās
valodas kompetences, kas ir nepieciešams krievu valodas izmantošanai savā komunikatīvajā
darbībā.
Kursa uzdevumi
• apgūt mūsdienu krievu literārās valodas normas;
• attīstīt vārdu pareizas un precīzas lietošanas prasmi;
• pilnveidot vārdu krājumu;
• apgūt rakstītā teksta noformēšanas noteikumus;
• apzināt frazeoloģisko līdzekļu un aforismu izmantošanas iespējas.
Kursa apraksts
Kurss palīdzēs studentiem apgūt krievu valodu kā svešvalodu. Viņi apgūs krievu valodas
gramatiskās un leksiskās normas. Studenti attīstīs savas prasmes izteikt domas un jūtas krievu
valodā. Nodarbībās viņi apgūst krievu valodas gramatiku, leksiku, morfoloģiju, mācās izmantot
tos savā runā.
Starpdisciplīnu saistība
Kurss loģiski saistīts ar kursiem: “Ievads sastatāmajā lingvistikā”, „Dzimtā valoda: sistēma un
innovācijas”, „Dzimtā valoda: stilistiskā sistēma un norma”, „Funkcionālā stilistika”,
„Starpkultūru komunikācija”.
Rezultāti
Zināšanas – studenti izprot krievu valodas sistēmu, krievu valodas pamatnormas, ir izpratne
par krievu valodas funkcionālo stilu sistēmu.
Prasmes – prot noteikt teksta stilu un žanru, analizēt un pamatot krievu valodas izteiksmes
līdzekļu pareizumu / izmantošanu.
Kompetences – prognozē grūtības valodas izteiksmes līdzekļu izvēlē saziņā, prot tās pārvarēt.
Kursa plāns
Mūsdienu literārās krievu valodas normas: Ortoepija. Ortogrāfija. Uzsvars. Akcentoloģiskie
varianti.
Vārdu lietošanas pareizība un precizitāte. Daudznozīmība un homonīmija. Antonīmi un
sinonīmi.
Aizguvumi, profesionālismi, žargonismi, neoloģismi. Frazeoloģismi, aforismi. Lietvārdu
gramatisko formu pareiza izmantošana.
Lietvārda dzimte. Personu nosaukumi.
Lietvārda daudz-skaitļa galotnes. Skaitļa vārda formu lietošana.
Darbības vārda lietošana. Divdabju lietošana. Darbības vārda šķira.
Darbības vārdi bez priedēkļa..
Darbības vārdi ar priedēkli.
Krievu valodas funkcionālo stilu sistēma: zinātniskās, populārzinātniskās, lietišķās, publicistikas,
daiļliteratūras valodas, sarunvalodas, vienkāršrunas stils un žanri. Zinātniskais teksts. Citātu
noformēšana. Teksta noformēšana. Lietišķie dokumenti: noformēšana un rediģēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kontroles veidi
Katram studentam jāveic 4 kontroldarbi un jāuzraksta 2 esejas.
Pārbaudes veids
Eksāmens
Mācību pamatliteratūra
Книга о грамматике: Материалы к курсу «Русский язык как иностранный» / Под
ред.А.В.Величко. Т.1-2. М.: Изд-во Моск.ун-та, 2004.
Крылова О.А. Основы функциональной стилистики: Учебное пособие для иностранных
студентов. М.: Русский язык. Курсы, 2001.
Розенталь Д.Э. Русский язык без репетитора. М., 1998.
Papildliteratūra

